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l Audiência pública discute o Plano Estadual de Educação. Página 3

l Desarticulada rinha de briga de canários em João Pessoa. Página 13

l Expectativa de vendas para o Dia das Mães é pessimista. Página 14

l Governo pressiona Congresso por aprovação do ajuste fiscal. Página 18
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chuvas ocasionais
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chuvas ocasionais

Sérgio de Castro Pinto
prepara antologia em CD 

O poeta paraibano Sérgio de 
Castro Pinto gravou 70 poemas 
para lançar em CD.  PÁGINA 8

Número de declarações de im-
posto de renda entregues este ano 
superou meta da Receita.  PÁGINA 11
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04h56
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cONDOMÍNIO cIDADE MADuRA  O Governo do Estado inaugura hoje em Campina Grande a nova unidade do 
Condomínio Cidade Madura, iniciativa inédita no país com casas projetadas para a terceira idade.  PÁGINA 13

VAcINAÇÃO Começa vacinação con-
tra a gripe no Estado.  PÁGINA 14

IMPRENSA Ministra Cármem Lúcia 
critica pensamento único.  PÁGINA 9

Sérgio fez gravação de 70 poemas

Campanha do Detran foi lançada ontem

Obras atendem cidades de Juarez Távora, Alagoa Grande, Pocinhos, Esperança e Areial

Estado inaugura mais duas 
estradas e beneficia 100 mil

crescem os casos de
dengue em todo o país

O Ministério da Saúde divulgou ontem que no período entre janeiro e o último dia 18 ocorreram no país 745,9 mil casos de 
dengue. O percentual de aumento das notificações em relação ao mesmo período do ano passado foi de 234,5%.  PÁGINA 10

Cerca de R$ 13 milhões foram investidos nas obras da PB-079 
e PB-121 por meio do Programa Caminhos da Paraíba.  PÁGINA 3

RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

20Caderno

Wander Shirukaya traz
romance premiado a JP 

Atleta paraibana garante
vaga na Olimpíada de 2016 

LANÇAMENTO PÁGINA 5 
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Sol e poucas 
nuvens

Esportes
ANDRESSA OLivEiRA PÁGINA 24 

Paraíba

Diversidade

Criança é o tema de
campanha do Detran 

Malha Fina pega 10 mil 
contribuintes na PB 

O Detran-PB lançou em João 
Pessoa, ontem, a 3ª Semana Global 
de Segurança no Trânsito. A criança 
é o foco  da campanha.  PÁGINA 13
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Ainda este mês, mais precisamente en-
tre os dias 25 e 28 próximos, prefeitos do 
Brasil inteiro vão se descolar à Capital Fe-
deral, dando continuidade a um evento que 
se realiza anualmente – a chamada Marcha 
dos Prefeitos – e que agora chega à sua XVIII 
edição. Na pauta de reivindicações um tema 
ganhará, entre muitos outros, importância 
decisiva: uma melhor repartição de recur-
sos e competências constitucionais entre 
os entes federados, a saber, União, Estados, 
Municípios e Distrito Federal. 

Comandados pela Confederação Na-
cional dos Municípios, os prefeitos preten-
dem angariar o apoio do governo, dos se-
nadores e dos deputados federais na luta 
que travam há um bom tempo. Para eles, o 
maior problema que enfrentam atualmen-
te é manter o funcionamento de progra-
mas federais, com destaque para o Saúde 
da Família. O presidente da CNM, Paulo 
Ziulkoski, usa este programa como exem-
plo: “Se ficarmos só neste caso, vamos ver 
que o Governo Federal impõe uma série de 
exigências, como a contratação de médicos, 
enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
mas os repasses feitos não são compatíveis 
com essas exigências”.

A conclusão dos administradores muni-
cipais não poderia ser outra: para reduzir o 
peso da manutenção desses programas de 
atendimento aos cidadãos uma das soluções 
seria a correção pela inflação dos valores 
repassados pela União para o custeio des-
sas atividades. É neste ponto que entra em 
pauta a questão do Pacto Federativo. 

No momento em que o país enfrenta 
um dos maiores escândalos de corrupção 

de sua história, com os desvios ocorridos 
na Petrobras e a suspeita de fraude bilioná-
ria na sonegação de impostos no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), 
os prefeitos brasileiros pregam a realiza-
ção de um pacto federativo de combate e 
prevenção à corrupção, envolvendo União, 
Estados e Municípios. O objetivo é permitir 
que a troca de informações estratégicas e o 
compartilhamento de tecnologias entre os 
entes federados contribuam para o cerco 
aos desvios e ao desperdício.

Essa proposta dos gestores municipais 
faz parte inclusive do documento de encer-
ramento do III Encontro dos Municípios com 
o Desenvolvimento Sustentável, ocorrido 
há poucos dias em Brasília. O texto também 
reconhece as dificuldades econômicas que 
o país atravessa e argumenta que “prefeitos 
e prefeitas de todo o Brasil têm dado sua 
parcela de contribuição no enfrentamen-
to dessa situação, e, dessa forma, apoiam e 
praticam, no âmbito das suas atribuições, os 
preceitos da responsabilidade fiscal”.

O grande argumento dos prefeitos, 
no embasamento de suas reivindicações, 
é que hoje a União retém cerca de 60% de 
tudo que é arrecadado no país, ficando 
os Estados e Distrito Federal com apro-
ximadamente 25% e os Municípios com 
menos de 16%. Diante disso, entendem 
que seria justo que o custeio de uma cre-
che, por exemplo, que atualmente é com-
petência do Município, deveria ser feito 
60% pela União, 25% pelos Estados e 
16% pelos Municípios. Como se vê, a ba-
talha que se prenuncia para Brasília não 
será das mais fáceis.

Editorial

Os prefeitos e o Pacto
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Crônica

Hélio, um homem completo

Na noite do último sábado, para a minha 
surpresa, eis que o amigo, colega de jornal e 
de ideais espíritas, Hélio Zenaide, sobe à mesa 
para fazer a palestra, lá no Centro Espírita Leo-
poldo Cirne, agora reformado e refrigerado.

Se há uma pessoa que nunca imaginei 
que um dia viesse a se tornar espírita é o 
jornalista Hélio Zenaide, hoje afastado da 
imprensa, onde atuou com tanto brilho, ele-
gância e objetividade, sempre me parecen-
do meio cético. Ceticismo sublinhado por 
uma suave ironia. Um homem mais ocupado 
com o aquém do que o além. 

Um verdadeiro homem de jornal. Bom 
na reportagem, excelente no comentário po-
lítico e arguto analista dos fatos, ninguém 
melhor do que Hélio para escrever um belo 
editorial, coisa que, como jornalista, nunca 
fui capaz de fazer. 

Filho de Alagoa Grande, ele nasceu para 
escrever. Esta sua maior aptidão. Escreve com 
uma facilidade admirável, num estilo simples 
e objetivo. Seu pai, Heretiano Zenaide, foi pio-
neiro da ecologia em nossa terra. Escreveu 
vários livros cujo tema predileto era a Natu-
reza. Livros que mereciam ser reeditados em 
face de seu valor didático. Portanto, esse gos-
to de Hélio pelas letras veio de seu pai. 

De religião, o nosso jornalista sempre 
manteve distância. Seu temperamento cético 
estava mais preocupado com as coisas cá de 
baixo. Mas um dia – aí é que começa a sua outra 
história – Hélio, pela mão de sua filha Valéria, 
termina dentro de uma sala mediúnica do Cen-
tro Espírita Leopoldo Cirne, onde se comunica 
com os espíritos e se surpreende com o que o 
que viu e ouviu. Convenceu-se da proposta es-

pírita, tornando-se um convicto profitente. Daí 
em diante, não quis mais escrever sobre outra 
coisa. A Doutrina o fascinou. No tradicional jor-
nal A União manteve, por muito tempo, uma 
coluna diária, abordando temas sobre mediu-
nidade, reencarnação, e moral evangélica. 

Por motivo de saúde, com problema de vi-
são, viúvo, ele hoje quase que não sai de casa, 
ao lado dos livros, dos filhos e dos netinhos. 
Assim mesmo, continua lendo com o apoio de 
uma lupa e de sua filha que lê pra ele. E pre-
tende reunir em livro, oportunamente, suas 
crônicas a que deu o título de “Notas de um 
aprendiz”. Modéstia, ele é um grande mestre. 

E para a minha alegria, no sábado pas-
sado tive o prazer de ouvir Hélio Zenaide 
proferindo uma palestra sobre Leopoldo 
Cirne, patrono do centro onde frequenta-
mos. Falou em alto e bom som, numa voz 
bem postada e com saudável aspecto. 

O auditório lotado, não cabia mais nin-
guém. E isso numa noite de sábado, no meio 
de um feriado prolongado, cheio de atrações 
mundanas.

Mas, Hélio estava ali. Era um homem fe-
liz. Feliz com a sua paz de consciência, feliz 
com a sua família, feliz com a religião que é 
hoje sua maior motivação na vida. Confesso 
que fiquei emocionado com o que vi. Hélio 
me dava, naquela ocasião, uma grande lição. 
Lição de coragem e fé.

Hélio Zenaide! Que bom que a nossa As-
sembleia soube reconhecer seu valor e con-
feriu-lhe a elevada comenda, a medalha Au-
gusto dos Anjos, há pouco mais de 2 anos. 
Hélio merece todas as homenagens, pois é 
um homem completo.

Filho de Alagoa Grande, ele nasceu para escrever. Esta sua maior aptidão. 
Escreve com uma facilidade admirável, num estilo simples e objetivo.”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

O deputado federal Hugo Motta, presi-
dente da CPI da Petrobras, admitiu que a 
comissão, em conjunto com a Polícia Fe-
deral, poderá cumprir mandato de busca 
e apreensão na estatal. Isso se a direção 
da empresa postergar a entrega de cópias 
de atas de reuniões e de áudios do Conse-
lho de Administração, no que diz respeito 
à compra de refinaria de Pasadena (EUA), 
que teria causado prejuízo à estatal.

Josa da Padaria (PMDB), ex-vice-prefeito de Gua-
rabira e ligado ao grupo do deputado Raniery 
Paulino, anunciou ontem que vai se filiar ao PSB, 
em entrevista à Rádio Cultura AM. Atual diretor 
regional do Ideme, ele disse estar “desconfortá-
vel” dentro do PMDB. “Estarei à disposição. Serei 
um soldado do PSB”, afirmou, ao ser indagado se 
poderia sair candidato pela legenda socialista à 
prefeitura da cidade.

AdesãO AO PsB

UNInforme

MulhERES nA pOlítICACOnCuRSO BB

nOSSO DInhEIRO nO ExtERIOR

A situação financeira das uni-
versidades brasileiras está 
na pauta da Comissão de Edu-
cação da Câmara dos Deputa-
dos, em audiência na próxima 
quinta-feira. O Orçamento de 
2014 destinou R$ 2,6 bilhões 
ao custeio das universidades 
federais, e o deste ano prevê 
R$ 3 bilhões. Contudo, nos 
meses de janeiro e fevereiro, 
os repasses para o Ministério 
da Educação com esta finalida-
de sofreram redução.

Hoje, às 14h30, a ministra 
da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres, Eleonora 
Menicucci, e a presidente 
da União Nacional dos Es-
tudantes (UNE), Vic Barros, 
participam de audiência da 
comissão de reforma política 
da Câmara dos Deputados. 
Na pauta, os mecanismos 
legislativos para promover 
maior participação e repre-
sentatividade feminina no 
processo político-eleitoral.

Saiu ontem o resultado do con-
curso para cadastro de reserva 
de escriturário do Banco do 
Brasil. A lista está publicada 
no Diário Oficial da União. A 
seleção ofereceu 2.499 vagas 
para 15 Estados da federação, 
inclusive Paraíba. O cargo de 
escriturário exige nível médio 
e tem salário de mais de R$ 
2,2 mil, além de R$ 1.050 de 
ajuda alimentação, vale-ali-
mentação, vale-transporte e 
vale-cultura.

Há muita polêmica 
sobre a prudência de 
o Brasil, sobretudo 
na atual crise econô-
mica, continuar libe-
rando empréstimos 
para outros países. 
Embora Cuba sempre 
seja citada nessas 
discussões, há pelo 
menos mais cinco 
países que tiveram 
projetos financiados 
por meio de recursos 
do Banco Nacional de 
Desenvolv imento 
Econômico e Social 
(BNDES), nos últimos dois anos – Venezuela, Benin, Gana, Angola e Bolívia, além de Cuba, estão en-
tre eles. Esta semana, o senador (foto) Reguffe (PDT-DF) apresentará projeto que proíbe o BNDES de 
fazer novos empréstimos ao exterior. Embora ainda não saiba o que prevê detalhadamente o texto, 
acredito que o projeto é justificável: é preciso critérios mais transparentes – e rigorosos – para a 
liberação de dinheiro do contribuinte além de nossas fronteiras. Esses recursos não poderiam ter 
melhor aplicação em nosso país, notadamente nesse momento de crise?

tAxAS MEnORES 
Levantamento divulgado pelo Banco Central mostrou que o Banco do Nordeste está entre as dez 
instituições financeiras que oferecem menores juros no Brasil. De acordo com o levantamento, a 
instituição financeira tem as taxas mais atrativas do mercado em produtos para pessoa física (des-
conto de cheques) e pessoa jurídica (cheque especial). As taxas praticadas são 2,24% e 2,62%, 
respectivamente.
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Audiência pública discute o 
Plano Estadual de Educação
Prefeitos e secretários 
municipais participaram do 
encontro realizado pela ALPB
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Geral

O documento-base do 
Plano Estadual de Educação 
(PEE) 2015-2025 foi discu-
tido ontem, no Teatro Paulo 
Pontes, por prefeitos e se-
cretários municipais em au-
diência pública realizada pela 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB), por meio de sua 
Comissão de Educação, Cultu-
ra e Desportos, em parceria 
com a Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraíba 
(Famup) e a União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime). O docu-
mento foi publicado no dia 20 
de abril no portal do Governo 
do Estado para consulta pú-
blica e está aberto para rece-
ber as contribuições da popu-
lação até o dia 6 de maio.

O secretário de Estado 
da Educação, Aléssio Trinda-
de, agradeceu a presença de 

todos e a secretária executiva 
de Gestão Pedagógica da Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção (SEE), Roziane Marinho, 
apresentou o documento-ba-
se com 20 metas, 256 estra-
tégias e diagnóstico alinhados 
com as diretrizes do Plano 
Nacional de Educação, a ges-
tão democrática, as políticas 
sociais e outros planos pluria-
nuais, observando o foco no 
território e o espaço de pac-
tuação entre os entes federa-
dos. “A Paraíba está entre os 
dez Estados brasileiros com 
o documento-base do PEE já 
elaborado”, ressaltou Roziane.

Antes de iniciar o deba-
te, o presidente da Comissão 
do PEE, Flávio Romero, ob-
servou que este plano não é 
da SEE ou do Conselho Es-
tadual de Educação (CEE), 
e sim, da educação. “O Con-
selho Estadual de Educação 
abriu mão da sua prerroga-
tiva de elaborar o documen-
to, dando preferência a um 
processo descentralizado, 

envolvendo 15 comissões 
técnicas”, explicou.

Além dos secretários, es-
tiveram presentes na audiên-
cia e compondo a Mesa o pre-
sidente do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), Antônio Idilvan, 
a senadora Fátima Bezerra, 
o deputado federal Wilson 
Santiago Filho, o deputado 
estadual Buba Germano, a 
prefeita de Cajazeiras, Denize 
Albuquerque, a representan-
te da União Nacional dos Di-
rigentes Municipais de Edu-
cação (Undime), Amarides 
Dias, e o presidente da Fede-
ração das Associações de Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), 
Tota Guedes. 

Simultaneamente ao 
evento, foi montado um pos-
to de atendimento com seis 
técnicos do FNDE para diri-
mir as dúvidas e buscar solu-
cionar questões que estejam 
inviabilizando o repasse dos 
recursos para educação dos 
municípios paraibanos.

O documento-base, ela-
borado pela Comissão de 
Acompanhamento e Ava-
liação do Plano Estadual de 
Educação da Paraíba, é fruto 
do trabalho coletivo desen-
volvido por 15 comissões 
temáticas, compostas por 
aproximadamente 90 pes-
soas, entre professores uni-
versitários, representantes 
dos movimentos sociais, re-
presentantes dos sindicatos, 
docentes da rede estadual, 
representantes do Conselho 
Estadual de Educação (CEE) 
e da SEE. 

As comissões temáticas 
que integraram o trabalho 
de elaboração do Plano Es-
tadual de Educação foram as 
seguintes: Comissão de Edu-
cação Infantil; Comissão de 
Ensino Fundamental; Comis-
são de Ensino Médio; Comis-
são de Educação de Jovens e 
Adultos; Comissão de Educa-
ção Profissional e Tecnoló-

gica; Comissão de Educação 
a Distância e Tecnologias da 
Educação; Comissão de Edu-
cação Especial; Comissão de 
Diversidade (Educação no 
Campo); Comissão de Diver-
sidade Étnico-racial (Qui-
lombolas/Negros e Ciganos); 
Comissão de Diversidade 
(Educação Indígena); Comis-
são de Diversidade (Educa-
ção em Direitos Humanos); 
Comissão de Educação Supe-
rior; Comissão de Formação 
e Valorização dos Profissio-
nais da Educação; Comissão 
de Gestão Democrática e Fi-
nanciamento da Educação.

O Plano Estadual de 
Educação se constitui num 
Plano de Estado e representa 
um compromisso democráti-
co dos entes federados com 
a garantia e a qualidade de 
ações que envolvem o siste-
ma educacional. O documen-
to-base é a proposta preli-
minar do Plano Estadual de 

Educação, um instrumento 
de referência para o debate 
público. A partir dele a so-
ciedade legitimará os con-
sensos e acordos necessários 
sobre os desafios educacio-
nais prioritários e as formas 
de enfrentá-los ao longo da 
década de vigência do plano.

População contribui
As análises, comentários 

e sugestões para o PEE po-
derão ser feitas nas audiên-
cias públicas que serão rea-
lizadas nas GREs ou serem 
enviadas para o e-mail da 
Comissão Sistematizadora: 
caapee@sec.pb.gov.br.  Para 
ter acesso ao documento-ba-
se e poder participar desta 
ação democrática faça o do-
wnload, disponível na pági-
na da SEE, no link “Serviços 
da Educação”, localizado no 
portal do Governo do Esta-
do (www.paraiba.pb.gov.br/
educacao).

Trabalho coletivo de comissões
O governador Ricardo Coutinho 

entregou, na última sexta-feira, duas 
rodovias totalmente restauradas atra-
vés do Programa Caminhos da Paraíba, 
beneficiando mais de 100 mil habitantes 
dos municípios de Juarez Távora, Alagoa 
Grande, Pocinhos, Esperança e Areial, 
um investimento de R$ 13,3 milhões. Na 
oportunidade, ele enfatizou que em sua 
administração já foram pavimentados 
ou restaurados 1.200 quilômetros de es-
tradas, mais 1.100 quilômetros estão em 
execução e que até o final deste ano te-
rão sido entregues 2.300 quilômetros de 
novas rodovias.

A primeira rodovia entregue foi a 
PB-079, interligando a BR-230 e os muni-
cípios de Juarez Távora e Alagoa Grande. 
No total, foram restaurados 23 quilôme-
tros, um investimento de R$ 11 milhões, 
beneficiando mais de 60 mil habitantes.

A segunda, foi a PB-121 (Estrada de 
Batatinha), entre Esperança e Areial, que 
recebeu o nome de Arnóbio Barbosa Al-

ves em homenagem ao ex-prefeito de 
Areial. Nesta rodovia foram restaurados 9 
quilômetros, no valor de R$ 2,2 milhões. 

“No feriado do primeiro de maio, 
minha opção é entregar obras em prol 
do desenvolvimento da Paraíba”, dis-
se o governador Ricardo Coutinho, ao 
entregar a restauração da rodovia de 
Juarez Távora. Na ocasião, os alunos 
da rede estadual solicitaram a reforma 
da escola e ele afirmou que as reivindi-
cações para a educação são as mais sa-
gradas, enfatizando que não há futuro 
sem melhorias na educação. E lembrou 
que já construiu 820 novas salas de 
aula e realizou 325 reformas em esco-
las da rede pública estadual. As restau-
rações contemplam uma população de 
101.657 habitantes dos municípios de 
Esperança, Areial, Pocinhos, Juarez Tá-
vora e Alagoa Grande. Nas duas rodo-
vias, a circulação diária de veículos che-
ga a mais de 3 mil, entre automóveis de 
passeio, ônibus e caminhões.

Rodovias beneficiam mais 
de 100 mil habitantes

no AGreste PArAibAno

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP) realizou, entre 
os dias 27 e 30 de abril, pes-
quisa de preços de aparelho 
celular para quem pretende 
presentear a mãe com o pro-
duto no próximo domingo, dia 
10. Conforme o levantamen-
to, a maior variação de pre-
ços chega a 75,06% no LG G3 
D855, com o produto podendo 
ser encontrado com preços en-
tre R$ 1.199,00 e R$ 2.099,00, 
uma diferença de R$ 900,00.

Segundo a pesquisa, o 
celular com valor mais alto é 
o Samsung Galaxy S6, ao pre-
ço de R$ 4.299,00, e também 
o que apresenta a maior dife-
rença: R$ 1.000,00. O produto 
com valor mais acessível é o 
LG Optimus L20 Triple D107, 
por R$ 259,00. Já a menor va-
riação, 2,57%, é do LG G3 Sty-
lus D690, com preços entre 
R$ 1.169,00 a R$ 1.199,00, 
uma diferença de R$ 30,00.

Helton Renê, secretário do 

Procon-JP, ressalta que é fun-
damental que o consumidor 
pesquise na hora de escolher o 
presente para o Dia das Mães e 
um dos produtos que será mui-
to procurado será o aparelho 
celular. “Mesmo sabendo que 
a data é um momento em que 
a emoção está à flor da pele, o 
consumidor deve fazer suas 
compras baseado no racional, 
pesquisando antes de adquirir 
o presente”. Foram pesquisados 
preços de 45 itens das marcas 
Nokia, Samsung, LG, Motorola e 
Sony, em seis estabelecimentos 
de João Pessoa: Supermercado 
Extra (Epitácio Pessoa), Ataca-
dão dos Eletros (Centro), Ar-
mazém Paraíba (Centro), Hiper 
Bompreço (Bessa), Digital Store 
(Mangabeira Shopping) e Na-
gem (Manaíra Shopping).

Para conferir a pesquisa 
completa ou obter mais in-
formações, acesse o site da 
Prefeitura de João Pessoa no 
endereço eletrônico www.
joaopessoa.pb.gov.br.

Preço do celular tem 
diferença de R$ 1 mil

PesquisA do diA dAs Mães

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande atendeu 7.941 pacien-
tes no mês de abril de 2015. 
O número de envolvidos com 
acidente de moto continua 
preocupando os profissionais 
de saúde. De acordo com os 
números informados pelo se-
tor de estatística, foram 862 
acidentados, o que represen-
ta 10,85% do total. 

A unidade hospitalar ain-
da atendeu 40 pessoas com 
ferimentos por arma branca 
(FAB), 43 pacientes com fe-
rimentos por arma de fogo 
(FAF), 107 por acidente de 
carro, 48 vítimas de atropela-
mento e 82 pessoas por agres-
sões e/ou espancamento. O 
restante dos atendimentos foi 
de casos clínicos e pediatria.

De janeiro a abril de 2015 
o Trauma de Campina Gran-
de acolheu 30.354 pacientes, 
sendo 3.489 vítimas de aci-
dentes de moto. Esse número 

representa 11,49% do total de 
atendimentos na instituição. 

Outro número que cha-
mou atenção foi o aumento 
nos atendimentos a vítimas 
picadas por escorpião. Em 
março de 2015, o número foi 
de 81; em abril, esse número 
subiu para 108, um aumento 
de 33,33% nos casos. Em even-
tual picada de animais peço-
nhentos o paciente deve des-
locar-se ao Hospital de Trauma 
de Campina para ser avaliado e 
medicado pelos profissionais 
do Centro de Informações a As-
sistência Toxicológica de Cam-
pina Grande (Ceatox). A unida-
de do Ceatox que fica dentro do 
hospital surgiu de uma parce-
ria entre o Trauma de Campina 
Grande e a Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB).

Para garantir a eficiência 
no atendimento e a assistên-
cia a todos, a unidade de saú-
de conta com 354 médicos, 
sendo 64 de plantões 24 horas 

em todas as especialidades de 
urgência. O hospital dispõe de 
internação clínica e cirúrgica e 
também de seis salas no bloco 
cirúrgico, com 302 leitos.

O Trauma de Campina 
Grande é referência em trau-
matologia para 203 municí-
pios da Paraíba, além de al-
gumas cidades do Rio Grande 
do Norte e Pernambuco. A 
unidade chega atender 300 
pacientes diariamente.

Hospital de Trauma de CG 
atende quase 8 mil pacientes

eM Abril

Houve aumento 
nas vítimas pi-
cadas por escor-
pião. Em março 
de 2015, 81; em 
abril, 108, aumen-
to de 33,33%

reunião vai avaliar 
a crise hídrica

O prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues, vai promover re-
união na próxima segunda-feira, 12, 
com os principais órgãos e entidades 
representativos da sociedade campi-
nense, para debater medidas visando 
a economia do consumo de água, face 
à situação crítica que se encontra o 
açude de Boqueirão, que abastece 
a cidade. Trata-se de uma ação pre-
ventiva e o próprio prefeito deverá, 
no encontro, anunciar medidas de im-
pacto, as quais devem afetar todos os 
setores produtivos de Campina Gran-
de e a população de modo geral. Para 
o encontro com o prefeito, que deve 
ocorrer no Salão Nobre da Prefeitura, 
na avenida Barão Rio Branco, Centro, 
devem ser convidados representan-
tes da Cagepa, associação Comercial, 
CDL, Federação das Indústrias da Pa-
raíba, Lions, Rotary, Clubes de Mães, 
UEPB, UFCG, associação Campinense 
de Imprensa, ISa, Exército, aNa, as-
sembleia Legislativa, Câmara Muni-
cipal, dentre outros. O prefeito vem 
monitorando a situação do principal 
reservatório que abastece Campina 
Grande, o açude Epitácio Pessoa, 
que já baixou 20% de sua capaci-
dade de armazenamento.

FOTOS: Secom-PB

No final deste ano, o Governo do Estado terá entregue 2.300 quilômetros de novas rodovias
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MEC está sem dinheiro para 
realizar novos contratos do Fies
Abertura de financiamentos 
para o segundo semestre 
deste ano é incerta

A abertura de novos fi-
nanciamentos para cursos do 
Ensino Superior pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) dependerá da disponi-
bilidade orçamentária. “Es-
tamos esperando a definição 
do orçamento para ver como 
fica o segundo semestre”, dis-
se o ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro.

O Fies registrou 252.442 
novos financiamentos neste 
semestre, que movimentarão 
R$ 2,5 bilhões. “Nós estamos 
na expectativa da definição 
do orçamento e não posso 
afirmar, neste momento, se 
[haverá] e qual será o mon-
tante de recursos para uma 

segunda edição neste ano”, 
disse o ministro.

Os cortes no Orçamento 
de 2015 serão definidos pela 
presidente Dilma Rousseff, 
que  avaliará as prioridades 
de cada ministério para de-
cidir os recursos contingen-
ciados em cada área. Além de 
assinar os novos contratos, o 
MEC comprometeu-se a re-
novar os 1,9 milhão de con-
tratos vigentes. Para isso, se-
rão necessários pelo menos 
R$ 15 bilhões este ano.

Em relação à manuten-
ção dos critérios de classifi-
cação usados nesta edição, o 
ministro disse que isso está 
sendo avaliado, mas que de-
verão ser mantidos. Os can-
didatos tiveram que alcançar 
pelo menos 450 pontos na 
média das provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
e tirar nota superior a 0 na 
redação. Além disso, os cur-
sos melhor avaliados pelo 

MEC ganharam a condição 
de prioritários.

“Nós vamos estudar, por-
que a mudança de critérios 
para esta edição trouxe vanta-
gens. O número de cursos de 
mais alta qualidade, os cursos 
de nota 5, passou de 8% para 
20% do total. Temos cerca de 
50 mil financiados pelo Fies 
que estão em cursos mui-
to bons, nota 5. Pelo critério 
anterior teríamos apenas 20 
mil”, explicou o ministro.

Em 2016, ele garante que 
haverá abertura para novos 
financiamentos, mas ainda 
não há previsão de recursos. 
O Fies oferece cobertura da 
mensalidade de cursos em 
instituições privadas de Ensi-
no Superior a juros de 3,4% 
ao ano. O estudante começa a 
quitar o financiamento 18 me-
ses após a conclusão do curso. 
O programa acumula 1,9 mi-
lhão de contratos e abrange 
mais de 1,6 mil instituições.

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

O Fies registrou 252.442 novos financiamentos neste semestre, que movimentarão R$ 2,5 bilhões

FOTO: Reprodução/Internet

As empresas brasileiras 
de qualquer porte terão, a 
partir de agora, mais facilida-
de para ter acesso às soluções 
tecnológicas que poderão me-
lhorar seus produtos. Isso po-
derá ser feito por meio de uma 
nova modalidade de financia-
mento lançada ontem pelo 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES): o BNDES Soluções 
Tecnológicas.

O banco informou, por 
meio da assessoria de impren-
sa, que poderão ser financia-
dos testes, ensaios, certifica-
ções, modificações de layout 
para melhoria do processo 
organizacional, treinamentos 
para o usuário final da tec-
nologia, entre outros itens. Já 
o financiamento à pesquisa 
e desenvolvimento de novas 
tecnologias não serão obje-
to da nova linha de crédito, 

porque contam com outros 
instrumentos de apoio da ins-
tituição, esclareceu a assesso-
ria.

O chefe do Departamento 
de Suporte e Controle Opera-
cional da Área de Operações 
Indiretas do BNDES, Edson 
Moret, destacou, em entrevis-
ta à Agência Brasil, que a gran-
de vantagem para as micro, 
pequenas e médias empresas 
é facilitar o acesso para solu-
ções tecnológicas que, na ver-
dade, segundo ele, vão gerar 
uma inovação lá na frente.

Moret acrescentou que 
como o produto é distribuído 
via agentes financeiros cre-
denciados do banco, “há facili-
dade para as micro, pequenas 
e médias empresas acessarem 
esses financiamentos, porque 
é muito difícil acessarem o 
BNDES no Rio de Janeiro”. Ele 
ressaltou que esse produto 
pode ser acessado nas agên-
cias bancárias de qualquer ci-
dade do Brasil.

Empresas vão poder 
melhorar seus produtos

novo Financiamento do BndeS

A chapa única, forma-
da por Watteau Rodrigues 
(presidente) e José Caeta-
no (vice), foi a vitoriosa na 
eleição do Auto Esporte, 
que ocorreu ontem, na sede 
do clube, em Mangabeira. 
Para comandar o Conselho 
Deliberativo os escolhidos 
foram José Benedito (pre-
sidente) e Joacil Pereira Ju-
nior (vice). Farão parte do 
Conselho Fiscal, José Ronal-
do Barbosa, Adriano Gomes, 
Patrick Breckenfeld e José 
Tertuliano. A partir de hoje 
os novos dirigentes assu-
mem o destino do clube até 
o final do ano. 

    O pleito foi comandado 
pelos interventores Acácio 
Moreira e Eduardo Marcelo 
de Oliveira, que foram de-
signados pela juíza Andréa 
Dantas Ximenes, da 4ª Vara 
Cível de Mangabeira. Trinta 

sócios estavam aptos para 
votar, onde apresentaram 
documentos comprovando 
que fazem parte do quadro 
social do Clube do Povo. 
Os dirigentes retornam à 
executiva com a missão de 
tentar classificar a equipe 
no quadrangular final. O 
Alvirrubro está na quarta 
posição, com, 26 pontos, na 
briga com o Centro Sportivo 
Paraibano (CSP) - que vem 
em quinto (25) - na última 
vaga que resta.  

Na próxima quinta-fei-
ra o Alvirrubro será julgado 
pelo Pleno do Tribunal de 
Justiça Desportiva da Paraí-
ba (TJDPB) na tentativa de 
reverter os três pontos que 
perdeu por ter colocado o 
atacante Junior Mandacaru 
irregularmente na estreia 
do Estadual, na derrota para 
o Sousa (1 a 0), no Marizão.

Watteau Rodrigues é o 
novo presidente do Auto

Design Gráfico 
do IFPB obtém 
nota máxima 
do MEC

O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia 
da Paraíba (IFPB) comemora a 
nota máxima que o Curso Su-
perior de Tecnologia em De-
sign Gráfico, do Campus Cabe-
delo, recebeu após avaliação 
realizada pelo Ministério da 
Educação (MEC).

O curso de graduação, 
que completa em 2015 seis 
anos de atuação, obteve nota 
05, conceito máximo na ava-
liação da renovação de reco-
nhecimento do MEC. No Nor-
deste, o IFPB é o único com 
este conceito, na área.

Segundo Turla Ângela 
Baptista, diretora de Desen-
volvimento do Ensino, só exis-
tem cinco cursos desse em 
todo o país com a mesma nota, 
no Nordeste, é o único. “Entre 
os cinco cursos, somente dois 
são de instituições públicas, o 
do IFPB e o do IFFluminense”, 
comentou a diretora que tam-
bém é professora do curso. Ela 
agradeceu o apoio dos docen-
tes, discentes e técnico-admi-
nistrativos do campus. “Todos 
trabalharam visando um ob-
jetivo comum. Essa avaliação 
é resultado da dedicação e 
responsabilidade de toda a co-
munidade acadêmica. Todos 
estão de parabéns!”, frisou.

“Uma equipe dedicada 
e empenhada, que trabalhou 
numa construção coletiva, de 
forma integrada. Acredito que 
esse foi o diferencial para essa 
conquista”, afirmou o diretor-
geral do Campus Cabedelo do 
IFPB, Lício Romero.

A avaliação aconteceu no 
período de 22 a 25 de abril 
deste ano e abordou as seguin-
tes dimensões: Organização 
didático-pedagógica, Corpo 
docente e tutorial e Infraestru-
tura. De acordo com o coorde-
nador da Comissão de Avalia-
ção, professor Marcus Vinicius 
Brandão, da UFRJ, o Campus 
Cabedelo vem trabalhando 
com “seriedade, competência, 
dedicação e retidão, ajudando 
a configurar um sólido e mar-
cante exemplo no cenário do 
ensino de Design no país”.

Em depoimento 
prestado ontem à Justi-
ça Federal em Curitiba, 
dois executivos da em-
preiteira Camargo Cor-
rea confirmaram ao juiz 
Sérgio Moro pagamento 
de propina em contratos 
com a Petrobras. Eduar-
do Hemerlino Leite e 
Dalton Avancini disseram 
que 1% dos contratos da 
empresa eram pagos às 
diretorias de Abasteci-
mento e de Serviços.  Os 
fatos são investigados na 
Operação Lava Jato. 

Os executivos rela-
taram que o pagamento 
de propina era institucio-
nalizado na empreiteira. 
Leite e Avancini disseram 
que, quando ocuparam 

cargo na diretoria de 
Óleo e Gás da emprei-
teira, foram informados, 
durante a troca de dire-
toria, sobre os pagamen-
tos de propina.

Segundo Leite, a 
Camargo Corrêa pagou 
R$ 63 mi à Diretoria de 
Serviços, então coman-
dada por Renato Duque, 
e R$ 47 mi, à Diretoria 
de Abastecimento. Os 
pagamentos ocorreram 
principalmente nas obras 
da Refinaria Presidente 
Getúlio Vargas (Repar), 
no Paraná, e na Refina-
ria Abreu e Lima (PE). 
Segundo Eduardo He-
merlino, o ex-diretor de 
abastecimento Paulo Ro-
berto e Renato Duque, 
cobravam os valores de 
propina mesmo depois 
de deixarem a Petrobras.

Dois executivos 
confirmam propina

camargo correa

Uma parceria entre Go-
verno do Estado e Prefeitu-
ra Municipal possibilitou a 
realização em Cajazeiras, 
sábado (02), da I Feira de 
Economia Solidária do Mu-
nicípio, com a participação 
de artesãos e de outros 
grupos de trabalhadores de 
diversos ramos, que atuam 
nos pequenos negócios na 
região. Essa parceria tem 
a participação direta das 
Secretarias municipais de 
Cultura e de Desenvolvi-
mento Econômico.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, Ka-
liel Conrado, informou que  
Cajazeiras terá, agora, a sua 
feira mensal, acontecendo 
no último sábado de cada 
mês, no centro comercial da 

cidade, com a participação 
efetiva dos movimentos de 
Economia Solidária do Ser-
tão, e o apoio dos órgãos 
públicos estaduais e muni-
cipais ligados diretamente 
a essa área dos pequenos 
negócios.

Organização
Os movimentos de 

Economia Solidária, se-
gundo destacou, são frutos 
da organização de traba-
lhadores e trabalhadoras, 
para a construção de no-
vas relações econômicas e 
sociais, visando, sobretu-
do, a melhoria da qualida-
de de vida das comunida-
des. “Estamos trabalhando 
com várias parcerias para 
consolidar cada vez mais 
essa iniciativa no nosso 
Município de Cajazeiras”, 
observou.

Cajazeiras terá feira 
de Economia Solidária

Entrada para imóvel 
na CEF mais cara

Desde ontem, quem quiser 
financiar um imóvel usado na Caixa 
Econômica Federal deverá dar uma 
entrada de 50% do valor do bem. Antes, 
era preciso entrar com apenas 20% do 
valor do imóvel e financiar o montante 
restante. A mudança, anunciada na 
última semana, pegou de surpresa 
quem pensava em usar o financiamento 
imobiliário da Caixa para comprar a 
casa própria. As mudanças nas regras 
podem retardar a compra de imóvel em 
12 anos. Em abril, o banco estatal já 
havia feito outra alteração nas regras 
de financiamento, aumentando pela 
segunda vez em 2015 os juros para 
financiamento de imóveis.

curtas

Fachin sabatinado 
pelo Senado dia 12

A sabatina do jurista Luiz Edson 
Fachin, indicado ao cargo de ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF), será 
realizada às 10h do dia 12, na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). Os cidadãos já podem enviar aos 
senadores informações sobre o indicado 
ou perguntas a serem feitas a ele no dia 
da oitiva, por meio do portal e-cidadania 
do Senado. Na última quarta-feira (29), 
o relator da indicação na CCJ, senador 
Alvaro Dias (PSDB-PR), apresentou seu 
relatório, no qual concluiu que o indicado 
reúne formação, experiência profissional e 
demais atributos necessários ao exercício 
do cargo de ministro do STF.

Professora demitida 
após teste de pornô

Uma professora da República 
Tcheca que fez um teste para estrelar um 
filme pornô foi demitida após seus alunos 
encontrarem o vídeo na internet. De acordo 
com o site “Daily Mail”, a mulher de 35 anos 
e mãe de dois filhos, que não teve o nome 
divulgado, diz ter sido drogada com cocaína 
pelos produtores e que pensou que estava 
fazendo uma audição para se tornar modelo 
de uma campanha de roupas íntimas. “Eu 
percebi que meu comportamento estava 
mudando e eu me senti mais relaxada e 
confortável. Eu não seria capaz de fazer 
uma coisa desse tipo em circunstâncias 
normais”, alegou.

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Sucursal de Cajazeiras
auniaocz@gmail.com

André Richter
Da Agência Brasil
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Luna fala do centenário do 
desembargador João Santa 
Cruz de Oliveira
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Festival Poesia 
Encenada está com 
inscrições abertas

Sérgio de Castro Pinto 
prepara lançamento de 
CD com seus poemas
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Livro do escritor 
Wander Shirukaya 
narra acontecimento 
trágico em uma banda 
de música que poderia 
ocasionar diferentes 
desdobramentos

você interaja com muitas outras pessoas 
a quem não teria tão fácil acesso (mes-
mo em épocas de internet). “O único 
cuidado que é preciso ter é para 
aproveitar bem essa visibilidade, 
para que ela gere bons frutos, 
digamos assim”, ressalta.

O escritor passou cerca de 
dois anos e meio trabalhando 
neste livro. “Foi interessante, 
para mim, escrever um ro-
mance; gostei tanto que es-
tou cuidando vagarosamen-
te de mais dois. Entretanto, 
não penso em “abandonar” 
o conto, gênero de que 
mais gosto”, observa.

Ex-integrante do 
grupo de literatura parai-
bana já extinto Caixa Baixa, 
Shirukaya diz que o grupo 
lhe trouxe muitas lições. 
“Mostrou-me o quanto 
perdemos tempo inflan-
do nossos egos enquanto 
poderíamos aproveitar a 
boemia e os papos para apri-
morar nossas experiências, 
tanto quanto escritores quan-
to como pessoas. Acredito que 
todos os grupos literários 
sejam assim, já nascem 
meio prestes a acabar, 

Livro vencedor de Prêmio Literário será lançado hoje na capital
Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Ascensão e queda

Uma banda de rock de ami-
gos vai levando sua vida 
sem muito sucesso, até que 
Johnny, vocalista, por um 
motivo qualquer, decide se 
matar. A comoção acer-
ca da situação faz com a 
banda comece a ganhar os 

holofotes. O conflito principal é sobre 
seguir em frente com a banda nessas 
circunstâncias. Para alguns personagens, 
seria o momento ideal para expandir os 
horizontes, enquanto outros acham de 
má fé “aproveitar-se” da morte de um 
amigo para obter sucesso. Este é o en-
redo básico do livro “Ascensão e queda”, 
de Wander Shirukaya, que será lançado 
hoje, no Empório Café, em João Pessoa, a 
partir das 19 horas.

A obra sai com o selo Cepe Com-
panhia Editorial, custa R$ 25,00 e foi 
vencedora do Prêmio Pernambuco de 
Literatura. Segundo a crítica literária, 
Shirukaya demonstra grande domí-
nio do universo da música e explora a 
linguagem própria desse grupo em uma 
narrativa ágil e permeada de referências 
à cultura pop.

O consagrado escritor pernambu-
cano Raimundo Carrero disse, sobre a 
obra, que “talvez por conhecer esse forte 
elemento musical — a harmonia —, o 
autor compôs, mais do que simples-
mente escreveu, uma obra de qualidade 
e, por isso mesmo, vencedora. O autor 
compreendeu, de cara, que não podia 
trazer a humanidade para sua narrativa 
numa voz única, voz de narrador abso-
luto com mão de bronze, mão de ferro, 
artificial, bonitinha, mas ordinária”.

Shirukaya afirma que vencer o Prê-
mio Pernambuco de Literatura dá uma 
grande visibilidade, abre muitas portas 
para publicações futuras, faz com que 

mas deixam muitas amizades também. 
Ainda tenho contato com quase todos os 
meus amigos de Caixa Baixa, e fico muito 
feliz que estão quase todos trilhando 
bons caminhos”.

Sobre a literatura contemporânea, 
reconhece que a internet contribui 
para a democratização da cultura como 
um todo, não apenas para a literatura. 
“O grande desafio de nossos tempos 
é aprender a tirar o melhor proveito 
desses meios, já que há uma tendên-
cia muito grande das principais redes 
sociais, através dos seus serviços de 
promoção, de delimitar o alcance do 
conteúdo que você disponibiliza, o que 
nos faria voltar aos tempos de “domi-
nação” televisiva, em que quem paga é 
que consegue maior difusão”, analisa.

Quem é Wander Shirukaya
Nascido em 1980, Wander Shi-

rukaya é mestre em Literatura e Cultura 
pela Universidade Federal da Paraíba - 
UFPB, onde estudou o fantástico na obra 
de Lygia Fagundes Telles. É também 

desenhista, músico e escritor; publi-
cou Balelas (2011, Ed. Mutuus – RJ) 

e Ascensão e queda (2015, Cepe 
Companhia Editorial); participou 
das antologias Contos de Sábado 

(2012, Manufatura – PB) e Goia-
na Revisitada (2012, Silêncio 

Interrompido Edições-PE).



Faz parte do ritual da minha crô-
nica pensar o tema na noite da véspera, 
ou mesmo antes. Ir dormir pensando 
no assunto. Antes do sono chegar o 
texto está pronto para ir ao papel. É 
um mamão com açúcar. Fui dormir 
ontem com um assunto assim; pensei 
a crônica, fechei os olhos e fui dormir. 
Hoje pela manhã, quando a mulher me 
acordou – faz isso 
todos os“dias de 
crônica”, - procurei 
o texto no arquivo 
da memória e foi o 
canto mais limpo. 
Algum dos meus 
súcubos deletou 
a crônica que fiz 
antes de dormir.

Crispim fazia 
diferente. Ele co-
meçava a escrever 
na rede, deitado no 
terraço. No cader-
no aberto no chão 
ia escrevendo os 
apontamentos. Eu 
faço isso no próprio 
computador, du-
rante as vésperas, 
à medida que as 
ideias chegam. Mas 
não dispenso o protocolo da noite, a 
crônica do sono. Aprendi isso no tempo 
em que era redator de propaganda. É 
um truque usado pelos redatores nas 
agências. Quando os caras se acordam, 
prolongam o estado de alfa – aquele 
de semiconsciência, que antecede ou 
sucede ao sono. E pensam nas cam-
panhas. É um momento rico esse do 
despertar.

Pois eu faço isso quando vou dor-
mir. Sempre me acode o texto do outro 
dia. Mas hoje o sono me traiu. Juro a 
você que a crônica estava pronta ontem 
à noite, mas quando Ilka me chamou 

ela se apagou. Não restou nem uma 
frase. Eu vinha pensando num ensaio 
que estou escrevendo para o Correio 
das Artes, sobre música rural brasileira. 
Já vai bem adiantado. Vou ver se Costa 
coloca na próxima edição do Correio – 
o suplemento literário mais antigo no 
Brasil, do terceiro jornal mais antigo 
em publicação. É bom que se diga. Acho 

que essa informação 
devia vir em destaque.
Nunca é demais dizer, 
pois tem leitor que não 
sabe. Você sabe, mas o 
vizinho não sabe; diga 
a ele.

Pois o tema sumiu. 
Aí pensei em achar um 
assunto de emergência: 
estamos em plena guer-
ra, a segunda mundial. 
Daqui a quatro dias – na 
próxima terça-feira – 
será o dia da assinatura 
da rendição dos ale-
mães. Vai fazer setenta 
anos que os nazistas se 
renderam. Depois de 
amanhã (quarta-feira, 6 
de maio) será o dia do 
aniversário da entrada 
dos russos em Berlim. 

Entraram com seis mil tanques, aqueles 
T-34 que venceram os panzers do Heer 
– o exército da Wehrmacht. Esta, eram 
as forças armadas unificadas de defesa 
alemãs: o Heer, mais a Kriegsmarine, 
mais a Luftwaffe.

Como você sabe, as três perderam 
a guerra para o Brasil. Suprema desmo-
ralização! Aqueles 22 mil soldados ale-
mães que se renderam na Itália à FEB 
eram o que sobrou do Afrika Korps. 
Uma tropa de elite, os ex-comandados 
de Rommel que preferiram se render 
aos brasileiros, pois estes tinham fama 
de bonachões.

Quando você for sobressalta-
do com a lembrança de que o Brasil 
perdeu a Copa de 14 para a Alemanha, 
com o escrachante escore de 7 X 1, jo-
gando em casa, lembre-se que ganha-
mos a guerra para os super-homens 
nazistas. Foi nos Apeninos, na Itália, 
em 1945. Há uma disputa histórica 
sobre quem ganhou aquela guerra, se 
foram os russos ou os ingleses mais 
americanos. Eu digo que foi o Brasil. 
Pode não ter ganhado sozinho, ter 
sido ajudado pelos outros aliados, mas 
ganhou. 

Mais tarde, 69 anos depois, Brasil 
perdeu de 7 X 1, mas isso foi jogando 
sem Neymar e sem Thiago Silva. Este, 
além de ser o capitão do time, era con-
siderado pela imprensa internacional 
o melhor jogador brasileiro. Thiago es-
tava suspenso, pois tinha dois cartões 
amarelos. E Neymar foi covardemente 
contundido pelo colombiano Zuñiga, 
ficando fora do jogo com uma vértebra 
fraturada. Eu tenho hérnia de disco e 
sei o que é isso. 

Não é desculpa de verde-amare-
lo, mas o Brasil entrou derrotado em 
campo, sem as principais estrelas que 
brilham na bandeira. Como na Copa 
de 98, que Ronaldo Fenômeno foi 
escalado mesmo depois de ter sofrido 
uma convulsão e de uma polêmica se 
jogava ou não jogava, com Edmundo já 
escalado. Ora, Edmundo fora o arti-
lheiro do campeonato brasileiro, tinha 
condições.

O Brasil perdeu a Copa de 98, 
de 14 e de 50. Esta foi a mais dura de 
perder. Pois perdeu a copa e a Guerra 
da Cisplatina para o Uruguai, em 1828. 
E eu perdi uma crônica ontem à noite, 
inteirinha.Quando achar, se achar, 
publico.

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)
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Crônica perdida

Centenário de João Santa Cruz

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Entrega da obra
São inúmeros os casos de desentendimentos 

entre construtoras, empresas imobiliárias e adqui-
rentes de imóveis, decorrentes, principalmente, de 
descumprimento de prazo ou de defeitos na cons-
trução. Recente Ação Judicial contra uma constru-
tora desidiosa evidenciou o direito do consumidor 
antes mesmo do prazo para a entrega da obra. 
Mesmo que ainda não atingido o prazo contratual 
previsto para a entrega de unidade habitacional, 
uma construtora foi condenada a restituir todos os 
valores, inclusive a comissão de corretagem, paga 
pelos compradores, com juros, atualização mone-
tária e sem direito a qualquer retenção, devendo, 
ainda, indenizá-los pelos danos morais. O caso não 
é comum no Judiciário brasileiro. 

A ação foi ajuizada em julho de 2014 contra 
a empresa do ramo imobiliário quando ainda não 
havia expirado o prazo para entrega das unidades 
habitacionais no empreendimento, mas cuja cons-
trução sequer havia iniciado.  Segundo a juíza res-
ponsável pelo processo, “embora a ação tenha sido 
aforada antes do término do prazo para entrega da 
unidade habitacional, está claro que a ré sequer ini-
ciou a construção do empreendimento, quando ele 
já deveria estar na fase de conclusão”. A magistrada 
atribuiu, portanto, à empresa a responsabilidade 
exclusiva pela quebra contratual e o dever de res-
ponder pelos danos causados aos adquirentes.

A sentença levou em conta “a frustração ad-
vinda do fato de que a construção do tão sonhado 
lar sequer foi iniciada quando já deveria estar na 
fase conclusiva, aliado à conduta desidiosa da ré, 
que nunca deu qualquer satisfação”. Ficou evidente 
que a demandada descumpriu tanto o prazo para o 
início da obra quanto para a conclusão da unidade 
habitacional dos autores, infringindo, desse modo, 
vários artigos do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente o artigo 14.

Insalubridade por unanimidade
O TST negou o recurso de uma Academia de 

Curitiba (PR), condenada ao pagamento de adicio-
nal de insalubridade em grau médio a uma profes-
sora de natação infantil por “exposição excessiva 
à umidade, por permanecer por longo período 
dentro na piscina acompanhando as crianças”. O 
julgado observou que a condenação se baseou em 
laudo pericial que concluiu pela insalubridade por 
exposição à umidade em local alagado ou encharca-
do, “e em tempo suficiente para causar danos à sua 
saúde, em especial irritações dermatológicas”.

Livros jurídicos
 Algumas editoras jurídicas continuam com a 

produção em alta. Exemplo disso é o Grupo GEN 
que, pela Editora Método, acaba de publicar “Di-
reito Civil - Vol. 3 - Teoria Geral dos Contratos e 
Contratos em Espécie”, autoria de Flávio Tartuce 
(Edição: 10|2015 - Páginas: 752 – Preço: R$90,30). 
Trata-se de obra completa. Tartuce se dedicou ao 
estudo dos contratos desde seu mestrado na PUCSP, 
sob a orientação de Maria Helena Diniz, quando 
dissertou sobre “A função social do contrato”. Assim 
sendo, além de profunda abordagem sobre a teoria 
geral dos contratos, o autor cuida de maneira rica 
e completa de cada uma das espécies de contrato 
civil ou empresarial disciplinadas pelo Código Civil, 
mantendo o marco teórico do Direito Civil Consti-
tucional.

A obra inicialmente pensada para o público 
dedicado à preparação para concursos públicos, 
desde o início transbordou em informações e con-
teúdo, o que fez dela obra de referência em cursos 
de graduação e de pós -graduação. A linguagem 
escorreita e de fácil compreensão logo conquis-
tou o mercado editorial brasileiro, estando o livro 
sempre na lista dos mais vendidos por bastante 
tempo. Essa é a opinião do jurista José Fernando 
Simão.

Flávio Tartuce é doutor em Direito Civil e 
graduado pela Faculdade de Direito da USP, além de 
mestre em Direito Civil Comparado e especialista 
em Direito Contratual pela PUCSP. Professor Titular 
permanente do Programa de Mestrado e Doutorado 
da Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp-Alfa), 
leciona, também, no Curso de Graduação da Escola 
Paulista de Direito, na disciplina Direito Contratual 
(EPD, São Paulo). 

Há uma disputa 
histórica sobre 
quem ganhou 
aquela guerra, se 
foram os russos 
ou os ingleses 
mais americanos. 
Eu digo que foi o 
Brasil

 

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.brArtigo

Ao esboçar-se o movimento comemorativo dos 100 anos 
de nascimento de João Santa Cruz de Oliveira  (*31.05.1896),  o 
promotor da homenagem, professor José Otávio de Arruda 
Melo, convidou-me a associar-me às celebrações a serem pres-
tadas ao insigne paraibano, no Poder Legislativo. A recíproca 
admiração que existiu entre ele e José Américo foi o motivo es-
pecial para que aceitasse a convocação, que tinha por objetivo, 
a reverência de apreço ao desembargador Santa Cruz, “o mais 
legalista dos homens de esquerda” como o definia seu amigo 
José Américo de Almeida.

Pesou também na minha decisão meus laços consanguí-
neos com Ada Lemos, esposa de Santa Cruz, com quem convivi 
até seus últimos dias. A aproximação familiar deve ter induzido 
nosso historiador maior a incumbir-me de uma tarefa honrosa, 
porém, de difícil desempenho, para quem não se preparou para 
expressar-se através das letras impressas.

Integrada na honrosa missão e em rápidas pinceladas 
invoquei o jornalista, o político, advogado, professor, deputado, 
magistrado, no entanto concentrei minha dissertação na pessoa 
humana, no homem comum, nas várias fases de uma existência 
em que houve mais crepúsculos do que auroras.

Invariavelmente a 9 ou 11 de janeiro, chegava à casa de 
José Américo, o bacharel João Santa Cruz,  de roupa clara, grava-
ta bem posta,  perfumado e sapatos lustrosos. A escolha da data 
estava em função da fuga do aniversariante, sempre para Areia, 
no dia 10 de janeiro no calendário de cada ano.   

Ao chamar a atenção para as vestes formais do visitante, na 
hora matutina,   de pronto justificava: “É Ada. Ela me quer as-
sim...”,  e a gargalhada vibrante, que tentava abafar com o lenço, 
levando-o à boca,  ressoava por toda a varanda.

Em 1965 a cortesia teve mais um motivo além da apresen-
tação dos votos de feliz aniversário. Era levar a José Américo o 
agradecimento pessoal, pelo documento firmado de próprio pu-
nho e de sua livre e espontânea vontade,  entregue ao advogado 
Claudio Santa Cruz Costa, para instruir o processo que tiraria 
seu constituinte da injusta reclusão, no Quartel do 15º RI.   

Ao se exibir as reações de Santa Cruz, em qualquer ocasião, 
não se pode deixar de destacar a risada ruidosa que, dependen-
do das circunstâncias expressava assentimento, alegria, repro-
vação e galhofa... Nas várias vezes que esteve na prisão, esse 
exacerbado estilo cerebral não se ausentou do seu quotidiano 
e agia como aviso aos companheiros de outras celas,  de ainda 
encontrar-se no cativeiro.   

Naquela manhã depois de sua liberdade ao anunciar a pre-
sença de Santa Cruz, José Américo era o mais emocionado.  In-
dagando dele se havia sofrido algum constrangimento físico 
no cárcere, respondeu como se anunciasse um acontecimento 

auspicioso: “passei 40 dias sem tomar banho!...”
Novamente o lenço entrou em ação, inutilmente, pois o eco 

chistoso já invadira toda a varanda.   Continuando disse: “ter 
escapado da palmatória do presidente...” A tirada jocosa fazia 
alusão a um caso antigo que se passara na Paraíba e no momen-
to relembrado por Santa Cruz:  José Américo tinha essa estória 
como lenda, contudo, sua veracidade foi confirmada na narrati-
va de Santa Cruz.

Disse ele que ouvira do  bacharel João Soares Junior, que, 
por sua vez a versão original lhe fora passada por um protago-
nista da saga, um  repórter de jornal da Paraíba, o estudante 
secundarista, Paulo Bugart de Magalhães.

Vou reproduzi-la como registrei na memória depois da 
exposição do íntegro João Soares Junior a  João Santa Cruz.

“Entre os anos 1916/20 um secundarista do Liceu Parai-
bano ingressara num jornal em oposição ao governo, como 
redator da coluna policial. Diariamente em seus comentários 
referia-se às torturas impostas a vagabundos em trânsito pela 
Chefatura de Polícia, situada numa rua do centro da capital. 
Nessa artéria residia uma fração da aristocrata sociedade da 
época que, naturalmente, incomodada reclamava com a gritaria 
dos meliantes na peia.

O chefe do Executivo aborrecido com o impertinente noti-
ciário certa feita convidou o jovem escriba, autor das denúncias 
a acompanhá-lo ao local das sevícias e indagou do delegado 
onde se encontrava a palmatória. Antes da resposta avistando o 
instrumento de tortura, ele mesmo retirou-a da parede, deter-
minando que os vadios fizessem fila.  Aplicou nas mãos de cada 
indivíduo um “bolo” tão violento que em uns o pranto jorrou 
pelos olhos, em outros por via diferente...

Por fim voltando-se para o foca recomendou: “amanhã 
diga na m... do seu jornal que o corretivo aplicado nos presos foi 
“obra do Presidente do Estado...”

Apavorado com a arbitrariedade do magistrado o perio-
dista evadiu-se pois era notório que o truculento mandatário 
comprazía-se com espetáculos daquela natureza...

Foi peça neste episódio Paulo Bougart de Magalhães filho 
do fotógrafo Bruno e irmão do folclórico Zinho Magalhães, anti-
go funcionário dos Correios e Telégrafos de João Pessoa.

Mais adiante Paulo Magalhães seria um afamado jornalista 
e advogado brilhante. Em 1930, já formado em Direito arribou 
de sua terra natal,  temeroso  de represália por sua posição 
como diretor do Jornal da Paraíba, um severo contestador do 
presidente João Pessoa.  Na retirada foi residir no interior de 
São Paulo, onde décadas depois conheceu os paraibanos João 
Soares Junior e Antônio de Oliveira Lima, que também advoga-
vam no fórum da Comarca de Lins.

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

Mídia, esporte e espetáculo: a luta 
entre Mayweather e Pacquiao

Já nos disse Guy Debord em 1967: vivemos na so-
ciedade do espetáculo. Quase cinquenta anos depois, a 
espetacularização dos diversos sistemas que compõem 
as relações humanas está superpotencializada. 

A mídia que, já na época de Debord, era um dos 
principais elementos que faziam o espetáculo atingir 
seu objetivo de manipulação política e incentivo ao 
consumo, hoje adquire uma força quase inimaginável. 

Um exemplo que mostra bem a associação entre 
mídia e espetáculo é o que acontece com o esporte, o 
telejornalismo esportivo e as transmissões esportivas. 
Para ilustrar esse exemplo, abordarei aqui a luta de 
boxe realizada no último sábado entre o americano, 
Floyd Mayweather Jr., e o filipino, Manny Pacquiao. 

Sob a alcunha de luta do século, o evento pagou 
para Mayweather, vencedor do confronto, 180 milhões 
de dólares, enquanto Pacquiao recebeu 120 milhões. 
Essa é a maior bolsa da história do boxe. 

Realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, o 
combate levou para a tradicional cidade turística cen-
tenas de jornalistas, milhares de visitantes e muitas 
estrelas do esporte e do entretenimento, entre elas 
Michael Jordan, Mike Tyson, Denzel Washington e o 
cantor, ex - The Police, Sting. O evento foi transmitido 
para os quatro cantos do mundo, principalmente, atra-
vés do Pay Per View, que é quando se paga para assistir 
algo específico na televisão. 

Não critico aqui o talento dos dois lutadores, mas é 
necessário falar de como a mídia se apropria e é apro-
priada para fazer com que as pessoas gastem dinheiro 
com certos tipos de situações. No caso dessa luta, o 
esporte e o entretenimento, espetacularizados ao má-
ximo, estiveram tão misturados que não deu para dis-
sociar um do outro. 

A cobertura jornalística destacando o dinheiro 
envolvido no evento, a caracterização dos lutadores 
(Mayweather, o ostentador, e Pacquiao, o homem de fa-
mília e religioso) criaram os personagens e o contexto 
que ajudaram a instigar as pessoas a quererem saber 
o fim dessa história, semelhante aos filmes com moci-
nhos e malvados (lembremos de Rocky Balboa). 

Todos esses ingredientes somados deram resulta-
do. A luta foi um sucesso. O lucro foi alcançado e muita 
gente, além dos donos do evento, também ganharam 
dinheiro. Mas, e o esporte? Como fica nessa situação?

Bom, o esporte, neste contexto, serve apenas para 
gerar dinheiro e entreter, sendo “vendido” assim pela 
mídia. O potencial poder de promoção de bem-estar 
físico e mental e de transformação social é totalmente 
deixado de lado em detrimento da exaltação do dinhei-
ro, do sucesso, da vitória, do recorde e das imagens 
que atraem o olhar a qualquer custo para capturar a 
audiência, vender mais espaço publicitário e assim co-
mercializar mais produtos, gerar lucro e garantir que 
essa roda continue girando. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque
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sERVIÇO

Cinderela
Após a trágica e inesperada morte do seu pai, Ella (Lily Ja-

mes) fica à mercê da sua terrível madrasta, Lady Tremaine (Cate 
Blanchett), e suas filhas Anastasia e Drisella. A jovem ganha o 
apelido de Cinderela e é obrigada a trabalhar como empregada na 
sua própria casa, mas continua otimista com a vida. Passeando 
na floresta, ela se encanta por um corajoso estranho (Richard 
Madden), sem desconfiar que ele é o príncipe do castelo. Cinde-
rela recebe um convite para o grande baile e acredita que pode 
voltar a encontrar sua alma gêmea, mas seus planos vão por 
água abaixo quando a madrasta má rasga seu vestido. Agora, 
será preciso uma fada madrinha (Helena Bonham Carter) para 
mudar o seu destino...

Tônio

Performance apresentada na Escola Piollin fez parte de edição anterior

Contemplando grupos de dança e 
outros segmentos artísticos que integram 
o movimento cultural de João Pessoa, o 
Sesc está com inscrições para as nove 
etapas do Projeto Corpo e Movimento 
que acontecerá entre os meses de junho e 
novembro deste ano, em espaços públicos 
variados, a exemplo de praças que contam 
com anfiteatros. Com premiações no valor 
de R$ 1.200,00 para as sete melhores 
apresentadas durante o evento - O festival 
Poesia Encenada do Sesc 2015 anuncia 
que o período de inscrições está definido a 
até o dia 18 de maio. A análise e o proces-
so de seleção das propostas serão feitos 
por um profissional especialista em artes 
cênicas e integrantes da equipe técnica do 
Setor de Cultura do Sesc e os 30 poemas 
selecionados serão conhecidas em 28 de 
maio.

De acordo com a organização, cada 
poeta interessado pode inscrever até três 
propostas e o temário mais uma vez é 
livre. No ato da inscrição o poeta deve in-
dicar o intérprete, que pode ser o próprio 
proponente. A inscrição continua sendo 
feita gratuitamente e começa pelo formu-
lário que já está disponível no site http://
sescpb.com.br// e comparecer ao Setor 
de Cultura do Sesc Centro para efetuar a 
inscrição. Também serão aceitas propostas 
enviadas pelos Correios, contanto que seja 
postadas até as 18h do dia 18 de maio, 
período em que se encerram as inscrições. 
Cada poema inscrito deve ser digitado em 
espaçamento 2,0 em cinco vias. 

A documentação exigida para efetuar 
a inscrição, que seve ser entregue no 
setor de Cultura do Sesc Centro abrange o 
formulário de inscrição preenchido e uma 

Misto de fantasia e romance mostra contos de fadas

cópia dos documentos de identidade, CPF, 
Pis/ Pasep ou NIT e o currículo atualizado 
do grupo ou do artista inscrito.

Os itens avaliados durante as duas 
eliminatórias, quando concorrerão por 
noite 15 poemas, serão: Interpretação e o 
poema. Na etapa final serão analisados os 
mesmos itens, por uma comissão especial-
mente convidada pelo Sesc.

Do Hip-Hop à Swingueira, o projeto 
tem como objetivo contemplar artistas, 
dançarinos e coreógrafos que compõem 
o movimento de dança em João Pessoa, 
dando maior visibilidade a seus trabalhos. 
E levando apresentações de qualidade 
para diversos espaços públicos da capital 
paraibana, a exemplo do Centro Histórico/ 

Pátio Frei São Pedro Gonçalves, Ponto de 
Cem Réis, Praça da Paz nos Bancários, Mer-
cado de Cruz das Armas, Praça Vó Mera, no 
Rangel e nas Praças do Coqueiral e Cantinho 
Verde, ambas no bairro de Mangabeira. 

Além do projeto Corpo e Movimento, 
durante o ano as ações culturais desenvol-
vidas pelo Sesc envolverão outros projetos, 
a exemplo da Mostra de Dança de Rua, 
Intervenções Cênicas, Sesc Encena, Mostra 
de Dança do Sesc, O Festival Poesia Ence-
nada, e a Aldeia Sesc. 

A realização do festival é assinada 
pelo Setor de Cultura do Sesc Centro, que 
encontra-se situado na Rua Desembar-
gador Souto Maior, nº 291 - Centro - João 
Pessoa - PB. Mais informações pelos telefo-
nes:(83) 3208-3158 ou 9996-0183.

O Festival Poesia Encenada está com as 
inscrições abertas e anuncia premiações

ENTRE ABELHAS(BRA 2014). Gênero: 
Drama. Duração: 99 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Ian SBF. Com Fábio 
Porchat, Marcos Veras, Marcelo Valle.
Entre Abelhas, uma tragicomédia, conta 
a história de Bruno (Fábio Porchat), 
um editor de imagens recém-separado 
da mulher (Giovanna Lancellotti), que 
começa a deixar de ver as pessoas. Ele 
tropeça no ar, esbarra no que não vê, até 
perceber que as pessoas ao seu redor 
estão ficando invisíveis. Com a ajuda da 
mãe (Irene Ravache) e do melhor amigo 
(Marcos Veras), ele tentará descobrir o 
que se passa em sua vida. Manaíra 8: 14h, 
16h30, 18h45 e 21hTambiá 1: 16h25 e 
20h45 CinEspaço1: 14h, 16h, 20h e 22h  

NOITE SEM FIM(EUA 2015). Gênero:Ação, 
Drama. Duração: 114 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Jaume Collet-Serra. 
Com Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kin-
naman.Durante uma única noite, um 
atirador da máfia (Liam Neeson) deve 
matar seu patrão, proteger a família 
dele e depois correr da polícia, enquan-
to aproxima-se de seu filho distante. 
No caminho, ele encontra um motorista 
(Joel Kinnaman), que testemunha um 
crime e também precisa da proteção 
do atirador. Manaíra 3: 14h15, 16h45, 
19h30 e 22h Manaíra 11: 16h e 21h40 
Tambiá 2: 14h10, 16h20, 18h30 e 
20h40 CinEspaço2: 16h30, 19h e 21h30

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 
Vingadores”, que reúne mais uma vez 
a equipe de super-heróis formada por 
Capitão América (Chris Evans), Homem 
de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris 
Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva 
Negra (Scarlett Johansson) e Gavião 
Arqueiro (Jeremy Renner). Manaíra 5: 
11h45, 14h45, 18h e 21h15  Manaíra 6: 
12h, 15h15, 18h30 e 21h45 Manaíra 7: 
13h, 16h15, 19h30  e 22h40  Manaíra 
9: 12h30, 15h45,  19h e 22h15 Manaíra 
10/3D:  13h45, 17h,20h15 e 23h30Ci-
nEspaço3/3D:  15h, 18h e 21h (LEG) 
CinEspaço4: 14h30, 17h30 e 20h30 
(DUB) Tambiá 3: 17h20 e 20h20 Tambiá 
5: 14h40, 17h40 e 20h40 Tambiá 6/3D: 
14h30, 17h30 e 20h30
 
CÁSSIA ELLER (BRA 2015). Gênero: 
Biografia. Duração: 120 min. Classifica-
ção: 12 anos. Direção: Paulo Henrique 
Fontenelle Com: Cássia Eller, Nando Reis, 
Oswaldo Montenegro.Cássia Rejane Eller. 
Cássia Eller. Cássia. Uma poderosa força 
inquieta no palco, a timidez em pessoa 
fora dele. Um dos grandes nomes da 
música brasileira, Cássia Eller marcou 
a década de 1990 e chocou o país com 
sua morte precoce, em 2001. Um filme 

sobre a cantora, a mãe, a mulher que 
expôs sua vida pessoal e rompeu bar-
reiras, deixando um belo legado social e 
artístico Manaíra 2: 12h e 19h30

VELOZES E FURIOSOS 7(EUA 2015). Gêne-
ro: Ação. Duração: 138 min. Classificação: 
14 anos. Direção: James Wan. Com Vin 
Diesel, Paul Walker, Jason Statham.
Após os acontecimentos em Londres, 
Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker), 
Letty (Michelle Rodriguez) e o resto da 
equipe tiveram a chance de voltar para 
os Estados Unidos e recomeçarem suas 
vidas. Mas a tranquilidade do grupo 
é destruída quando Ian Shaw (Jason 
Statham), um assassino profissional, 
quer vingança pela morte de seu irmão. 
Agora, a equipe tem que se reunir para 
impedir este novo vilão. Mas dessa vez, 
não é só sobre ser veloz. A luta é pela 
sobrevivência. Manaíra 4: 14h30, 17h30 
e 20h30 Tambiá 5: 14h30, 17h30 e 
20h30  Tambiá 4: 14h25, 17h25 e 20h25 

CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Romance. Duração: 128 min. Classifica-
ção: 16 anos. Direção: Kenneth Branagh. 
Com Lily James, Cate Blanchett, Richard 
Madden. Após a trágica e inesperada 
morte do seu pai, Ella (Lily James) fica 
à mercê da sua terrível madrasta, Lady 
Tremaine (Cate Blanchett), e suas filhas 
Anastasia e Drisella. A jovem ganha 

o apelido de Cinderela e é obrigada 
a trabalhar como empregada na sua 
própria casa, mas continua otimista 
com a vida. Passeando na floresta, ela 
se encanta por um corajoso estranho 
(Richard Madden), sem desconfiar que 
ele é o príncipe do castelo. Cinderela 
recebe um convite para o grande baile 
e acredita que pode voltar a encontrar 
sua alma gêmea, mas seus planos vão 
por água abaixo quando a madrasta má 
rasga seu vestido. Agora, será preciso 
uma fada madrinha (Helena Bonham 
Carter) para mudar o seu destino.  
Manaíra1: 12h45 e 15h30  CinEspaço2: 
17h40, 19h50 e 22h Tambiá 3: 15h

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). Gênero: 
Animação. Duração: 94 min. Classificação: 
livre. Direção: Tim Johnson. Com Jim Par-
sons, Rihanna, Steve Martin .O planeta Ter-
ra foi invadido por seres extra-terrestres, 
os Boov, que estão em busca de um novo 
planeta para chamar de lar. Eles convivem 
com os humanos pacificamente, que não 
sabem de sua existência. Entretanto, um 
dia a jovem adolescente Tip (Rihanna) 
encontra o alien Oh (Jim Parsons), que 
foi banido pelos Boov devido às várias 
trapalhadas causadas por ele. Os dois 
logo embarcam em uma aventura onde 
aprendem bastante sobre as relações 
intergalácticas. Manaíra 2: 15h e 17h15 
CinEspaço2: 14h 30 
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Coreografia aborda a 
condição humana e suas 
fragilidades, levando os 

expectadores a uma 
   reflexão sobre o 

respeito ao próximo

Escritor Sérgio de Castro Pinto prepara lançamento de CD com seus poemas
Guilherme Cabral   
guipb_jornalista@hotmail.com

O poeta paraibano Sérgio 
de Castro Pinto já gra-
vou, nas dependências 
do Estúdio Peixe-boi, lo-
calizado em João Pessoa, 
cerca de 70 poemas de 
sua própria lavra, que 
serão utilizados na pro-

dução de um projeto inédito. Trata-se 
de um CD, cuja previsão de lançamento 
é até o próximo mês de julho. Os textos 
foram selecionados dos vários livros 
que ele já publicou e o registro foi feito 
apenas com a própria voz do escritor, 
sem acompanhamento musical. 

O CD está sendo denominado, 
provisoriamente, de O Cristal dos 

O Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult), inicia na próxi-
ma quinta-feira o cronograma de 
assinaturas dos contratos dos 
projetos selecionados pelo Fundo 
de Incentivo à Cultura Augusto dos 
Anjos 2015 (FIC). O processo acon-
tece até 9 de maio. Nesse período, 
a comissão do FIC vai percorrer 
as cidades de Cajazeiras, Sousa, 
Patos, Campina Grande, Areia e 
João Pessoa para formalizar os 
documentos. 

Antes da assinatura dos 
contratos, os proponentes vão 
receber uma capacitação sobre os 
procedimentos necessários à exe-
cução dos projetos de acordo com 
a legislação vigente. A oficina terá 

duração de 40 minutos e aborda 
aspectos da gestão dos projetos, 
assim como os requisitos necessá-
rios à prestação de contas. 

O secretário Executivo do 
FIC, Pedro Santos, explica que a 
visita às regiões é uma maneira de 
agilizar o processo de contrata-
ção. “Além de evitar custos com 
o deslocamento dos proponentes 
até a capital, a nossa ida ao in-
terior é uma forma de agilizar o 
trâmite administrativo, que envolve 
a contratação dos projetos, sendo 
também uma maneira de legitimar 
os produtores culturais em suas 
próprias regiões”, comentou.

Documentação obrigatória 
Os proponentes deverão 

comparecer aos locais indicados 
nos horários previstos, munidos 
de cópias autenticadas ou ver-
sões originais do documento de 
identidade, CPF e comprovante de 
residência. Além desses, também 
devem ser apresentadas as versões 
atualizadas das certidões negativas 
Federal, Estadual, Municipal e de 
débitos trabalhistas. Caso o propo-
nente seja Pessoa Jurídica, devem 
ser apresentados os documentos 
pessoais do representante legal, 
além da Certidão de Regularidade 
do FGTS.  A Comissão Gestora aler-
ta a todos os representantes dos 
projetos que fiquem atentos aos 
locais e horários onde os contratos 
serão assinados, de acordo com 
cada organização regional. 

Verões - Uma Antologia de Poemas 
(Sérgio de Castro Pinto por Sérgio 
de Castro Pinto). A propósito, a par-
te inicial desse título provisório - ou 
seja, O Cristal dos Verões - remete ao 
livro homônimo que ele lançou com 
poemas escolhidos, em 2007, pela 
Escrituras Editora, de São Paulo, para 
comemorar, naquela época, sua tra-
jetória de 40 anos de poesia, iniciada 
em 1967, com o lançamento de Gestos 
Lúcidos pela Edições Sanhauá.  A gra-
vação teve o apoio técnico do cantor e 
compositor paraibano Adeildo Vieira. 
Além desta primeira etapa do projeto, 
outra também já foi realizada: o regis-
tro de imagens para a capa do disco, 
feito pelo fotógrafo paraibano Antônio 
David.

“Meus poemas, geralmente, são 

curtos, minimalistas”, observou o poeta 
para o jornal A União. “O mais longo é 
Esta Lua, que publiquei no livro mais 
recente, A Flor do Gol”, prosseguiu ele. 
Há, ainda, Poema, que o dedicou aos 
escritores Affonso Romano de Sant’an-
na e Marina Colasanti, publicado em 
1970, pela Edições Sanhauá, na obra 
A Ilha na Ostra. Outro texto do mesmo 
livro escolhido para integrar o CD é Ca-
mões /Lampião, do qual alguns trechos 
foram traduzidos, nos Estados Unidos, 
pelo professor emérito da Universida-
de do Texas, Fred Ellison, e incluídos 
na coletânea Camões Feast. 

Sérgio de Castro Pinto ainda in-
cluiu em seu novo projeto poemas de 
cunho político, a exemplo de Geração 
60, Sobre o Medo 1 e 2, ambos do livro 
Domicílio em Trânsito, publicado pela 

Editora Civilização Brasileira em 1983. 
“Foram feitos no calor da hora”, admi-
tiu ele, que também selecionou outros 
poemas de sua obra mais recente, 
intitulada A Flor do Gol, publicada pela 
Escrituras Editora no ano passado, que 
são O Gato e o Poeta e Urbano.  

Embora tenha sido sua primeira 
experiência a de entrar em um estúdio 
para gravar um CD, Sérgio de Castro 
Pinto não se intimidou com a missão, 
cumprida com certa facilidade. “Minha 
geração é mais da palavra do que da 
imagem. Eu ouvia o rádio e, ao sintoni-
zar no dial, na imaginação, ouvia, liga-
do na dicção, grandes locutores, como 
César Ladeira, que tinha um vozeirão”, 
justificou o poeta, que foi incentivado 
por Silvino Espínola para realizar o 
projeto. 

Governo do Estado divulga cronograma de assinaturas dos 
projetos culturais selecionados pelo FIC Augusto dos Anjos 

Sérgio de Castro Pinto é 
considerado um dos maiores 
nomes da literatura paraibana 
e brevemente estará lançando 
CD com seus poemas
 intitulado “O Cristal dos 
Verões”

Antologia
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Número de casos
de dengue aumentou
234,5% este ano no país

Imprensa e democracia
55 casos de violação à liberdade de expressão em 2014

Na próxima sexta-feira, o 
1º Grupamento de Engenharia 
e seus quartéis subordinados 
da região metropolitana de 
João Pessoa, estará comemo-
rando os 70 anos de partici-
pação da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) na 2ª Guerra 
mundial, que foi o maior con-
flito bélico do século XX. 

O evento, aberto ao públi-
co, acontecerá a partir das 9h 
no 15º Batalhão de Infantaria 
motorizado, situado no bairro 
Cruz das Armas. Na ocasião, será 
realizada uma formatura militar 

com a presença de “pracinhas”, 
autoridades militares e civis, 
além de uma solenidade de en-
trega de medalhas e diplomas 
de agradecimento a personali-
dades que cooperaram para o 
êxito das comemorações no âm-
bito das Forças Armadas.

Conforme ainda o 1º Gru-
pamento de Engenharia, desde 
já, “estão convidados represen-
tantes de entidades públicas e 
privadas, estudantes do Ensino 
Fundamental e médio, repre-
sentantes eclesiásticos, profis-
sionais da mídia e interessados 

que tenham afinidade com este 
importante marco da História 
do Brasil, que empregou 25 mil 
homens do Exército, 500 da For-
ça Aérea Brasileira e cerca de 80 
enfermeiras de ambas as Forças 
na década de 1940”.

“Passados 70 anos, o Exér-
cito Brasileiro, em João Pessoa, 
reforça o convite à sociedade 
paraibana para celebrar a união 
nacional e a luta dos soldados 
brasileiros na 2ª Guerra mun-
dial, que assume um significado 
cada vez mais atual: o de abne-
gação pela Pátria”.

Força Expedicionária Brasileira
será homenageada na 6a feira 

Regulamentação do setor

1o GRUPAMENTo DE ENGENHARIA

Em todo o ano passado, 55 casos 
de violações à liberdade de expressão 
foram registrados no Brasil, sendo 15 
assassinatos. O número consta de re-
latório anual divulgado no último do-
mingo, no Dia Mundial da Liberdade 
de Imprensa, pela organização não 
governamental (ONG) Artigo 19, que 
trabalha pelo direito à liberdade de 
imprensa. Além de assassinatos, há 
denúncias de tentativa de homicídio, 
ameaça de morte e tortura. 

Segundo o relatório Violações à 
Liberdade de Expressão – Relatório 
Anual 2014, o número de casos de 
violações registrados em 2014 re-
presentou um aumento de 15% em 

relação ao ano anterior, quando hou-
ve 45 ocorrências. Em todos os casos, 
as pessoas foram vítimas em função 
de atividades ligadas à liberdade de 
expressão, seja pela publicação de 
uma matéria, seja pela mobilização 
de uma comunidade ou a organiza-
ção de uma manifestação. 

O relatório foi feito com base na 
repercussão dos casos de violações 
na imprensa, de dados de associa-
ções de comunicadores e organiza-
ções de direitos humanos, que foram 
apurados por meio de entrevistas 
com as vítimas e outros contatos re-
lacionados aos casos. O Pará teve o 
maior número de ocorrências (oito), 
seguido pelo Rio de Janeiro (seis). 
Nesse último, Júlia Lima, uma das 
responsáveis pelo relatório, diz que 
pesaram as denúncias contra mili-

tantes que participaram de protestos 
no ano passado. Com cinco mortes, a 
região Norte foi a parte do país com 
maior número de assassinatos de de-
fensores dos direitos humanos. Em 
seguida vem o Nordeste, com quatro 
casos.  O crescimento da violência 
contra essas pessoas está diretamen-
te ligado, segundo Júlia Lima, à falta 
de investigação e punição de envol-
vidos em crimes. “A gente continua 
acompanhando os casos apurados 
nos anos anteriores e a gente observa 
que eles não caminham como deve-
riam. A responsabilização dos envol-
vidos não ocorre. E o perfil de novos 
casos é o mesmo”, diz. 

Dos 55 casos registrados em 
2014, 15 foram homicídios contra 
comunicadores (jornalistas, bloguei-
ros etc.) ou defensores de direitos 

humanos (lideranças rurais, indí-
genas e quilombolas, entre outros). 
Onze foram tentativas de assassina-
to; 28, ameaças de morte; e um, cri-
me de tortura. 

Entre os comunicadores, ocorre-
ram 21 casos de violação à liberdade 
de expressão, queda em relação ao 
ano anterior, quando foram registra-
das 29 situações de violência, seis de-
las contra mulheres. Desse total, três 
foram homicídios, quatro tentativas 
de assassinato e 14 ameaças de morte. 

“Os três profissionais de comu-
nicação assassinados em 2014 eram 
muito envolvidos com a política local 
de suas cidades [nos Estados do Rio 
de Janeiro, Bahia e São Paulo], ques-
tionavam as autoridades públicas e 
eram reconhecidos por isso. Pedro 
Palma era proprietário de um jornal 

chamado Panorama Regional, Geoli-
no Xavier era um antigo radialista e 
chegou a ser vereador de seu muni-
cípio e Marcos Guerra mantinha um 
blog sobre a gestão pública de sua 
cidade. Os três foram assassinados a 
tiros na presença de outras pessoas 
que não foram alvo dos disparos, o 
que demonstra a intencionalidade 
de executar somente os comunicado-
res”, diz o relatório.

A maior parte dos comunica-
dores que sofreram violações é de 
veículos comerciais (17). Segundo 
a organização, houve uma mudan-
ça significativa no perfil das vítimas 
pois, nos anos anteriores, a violação 
era praticada principalmente contra 
comunicadores, enquanto neste ano 
as principais vítimas são defensores 
dos direitos humanos.

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

O pensamento único - totalitário 
e resultante de vários fatores, entre 
eles, de forma mais recente, o cha-
mado politicamente correto - é uma 
ameaça à liberdade de expressão. É o 
que afirma a ministra Cármen Lúcia, 
vice-presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). 

“Acho isso perigosíssimo. O pen-
samento único é uma outra forma de 
ditadura social, imposta desde quan-
do crianças”, declarou a ministra ao 
participar, ontem, em Brasília, do 7º 
Fórum de Liberdade de Imprensa e 
Democracia, organizado pela revista 
Imprensa.

Defensora da capacidade de a 
imprensa regular a si própria sem 
a necessidade de leis que possam 
restringir a liberdade dos veículos 
de comunicação informarem os ci-
dadãos sobre qualquer tema, a mi-
nistra argumentou que cabe à mídia 
abarcar a diversidade de pensa-
mento e da realidade brasileira. Ao 
lembrar que a liberdade de impren-
sa diz respeito não só à garantia do 
direito de cada pessoa se informar 
sobre o que acontece na sociedade, 
mas também a uma das mais im-
portantes manifestações do direito 
individual mais amplo que é a liber-
dade de expressão, Cármen Lúcia 
declarou que compete aos jornalis-
tas discutir a eventual necessidade 
de ajustes que garantam que a mídia 
seja plural e democrática.

“Como cidadãos, os jornalistas 
têm o dever social e político de discu-
tir, chegar a um consenso na categoria 
e fazer com que a discussão chegue 
à sociedade, fomentando o debate. 
São os jornalistas, como quem tem 
mais informações sobre o ofício, que 
podem ver isso”, comentou Cármen 
Lúcia. Para a ministra, grupos de in-
teresse de toda a natureza ameaçam 
a liberdade de imprensa, e não só o 

Estado. A própria sociedade, ponde-
rou ela, está mais intolerante.

“Temos tido, no Brasil, muitas si-
tuações de cerceamento da liberdade 
de imprensa. Vindas não apenas do 
Estado. Muitas vezes é da própria so-
ciedade – cada vez mais intolerante 
com o diferente. Tudo que seja con-
trário ao que a pessoa pensa, é visto 
como um ataque íntimo e pessoal.”

“Pensar livremente é a primeira 
forma de nos posicionarmos como 
uma identidade humana. Isso é liber-
dade. Lutamos muito para abrirmos 
mão do direito de cada um julgar o 
que é mais adequado para si apenas 
para ficar de acordo com o que os ou-
tros querem”, disse Cármen Lúcia.

A participação da ministra du-
rante a abertura do fórum, que se 
estendeu por todo o dia, foi media-
da pelo diretor-geral da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), Amé-
rico Martins, que destacou a impor-
tância da complementaridade dos 
segmentos público e privado na 
comunicação – conforme estabele-
ce a Constituição Federal. Vincula-
da à Secretaria de Comunicação da 
Presidência da República, a EBC é 
uma empresa pública que tem sete 
emissoras de rádio (Nacional FM 
Brasília, Nacional Rio AM, Nacional 
Alto Solimões, Nacional Brasília AM, 
Nacional Amazônia, MEC FM – Rio, 
MEC AM - Rio), duas emissoras de 
televisão (TV Brasil e TV Brasil In-
ternacional), duas agências de notí-
cias (Agência Brasil e Radioagência 
Nacional) e o Portal EBC, que integra 
os conteúdos de todos os veículos.

“É importante para qualquer 
país ter um setor comercial [de co-
municação] muito forte – e o Brasil, 
felizmente, o tem. É uma das formas 
de se garantir a pluralidade. Mas 
também é fundamental que haja um 
setor estatal, através do qual o Esta-
do e os poderes se comuniquem, e 
um setor público também muito for-
te”, declarou Martins.

Medalhas serão entregues a personalidades que cooperaram para o êxito de comemorações nas Forças Armadas

Elaine Patricia Cruz
e Daniel Mello
Da Agência Brasil
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UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de maio de 2015

País já registrou 749,9 mil casos
avanço da dEnGUE

Aumento foi de 223,5% e a 
região Sudeste apresentou a 
maior incidência da doença

Manter uma alimenta-
ção saudável é hoje uma das 
maiores preocupações dos 
consumidores que buscam 
uma melhor qualidade de 
vida. Com isso, a comercia-
lização dos produtos orgâ-
nicos e agroecológicos vem 
crescendo e gerando empre-
go e renda para os agricul-
tores familiares. Pensando 
nisso, a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) vem 
incentivando por meio de 
programas como o Cinturão 
Verde a produção desses ali-
mentos livres de agrotóxicos 
e melhorando a vida de vá-
rios produtores rurais.

Dona Ednalva da Silva é 
um desses exemplos. Agricul-
tora há mais de 20 anos, ela 
conseguiu se adaptar ao novo 
modelo de produção e vem 
conquistando seu espaço no 
comércio de produtos agroe-
cológicos. “Comecei a trabalhar 
com agricultura ainda crian-
ça com meu pai e ao longo do 
tempo percebemos o aumento 
na demanda de produtos mais 
saudáveis, foi quando resolve-
mos produzir alimentos agro-
ecológicos e estamos bastante 
satisfeitos com o resultado”, 
afirmou a agricultora.

Para suprir essa deman-
da, a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb) vai 
ativar a Central de Comer-
cialização da Agricultura 
Familiar, a Cecaf. O objetivo 
é estimular o processo de 
comercialização e melhorar 
o acesso da população ao 

InSS deposita 
pagamentos

Os aposentados e pensionis-
tas que recebem até um salário mí-
nimo e possuem cartão com final 6, 
desconsiderando-se o dígito, tam-
bém têm os benefícios pagos nesta 
segunda-feira. Os depósitos de 
benefícios do mês de abril seguem 
até o dia 8 de maio. A folha de paga-
mentos de abril do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) investiu 
valor superior a R$ 32,4 bilhões no 
pagamento de mais 32,4 milhões 
de benefícios para aposentados e 
pensionistas de todo o país.

Cabedelo oferece 
testes para HIv

A Secretaria de Saúde de Cabe-
delo (Sescab) está disponibilizando à 
sociedade, em suas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), testes rápidos para o 
diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatite. 
Os testes são gratuitos, sigilosos e 
realizados por profissionais capa-
citados, e os resultados podem ser 
obtidos em apenas 15 minutos. Além 
das UBSs, a iniciativa também está 
sendo oferecida no Hospital Municipal 
Padre Alfredo Barbosa (HMPAB) e no 
Anexo da Policlínica da cidade, das 
8h às 10h e das 13h às 16h. A ação 
será permanente e acontece em 20 
UBS: Camboinha, Centro, Intermares, 
Jacaré, Jardins, Jardim Manguinhos, 
João Roberto Borges, Monte Castelo, 
Ponta de Matos, Poço e Renascer III-I, 
III-II e III-III. Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones (83) 
3250.3141 e 83 3250.3279.

Proext inscreve 
até sexta-feira

Instituições de Ensino Supe-
rior têm até a próxima sexta-feira 
(8), para encaminhar as propostas 
para participar do edital do Programa 
de Extensão Universitária (Proext) 
2016. O edital promove programas 
e projetos de extensão universitária. 
Cada proposta para programas terá o 
valor de até R$ 300 mil, com vigência 
de dois anos, e para projetos com 
valor de até R$ 100 mil, com duração 
de um ano.  As propostas deverão 
contemplar formação de agentes de 
Assistência Técnica (Ater) e agricul-
tores familiares. As inscrições po-
dem ser feitas na página do Proext 
na internet.

Livros e jornais 
caem na rede

Os acervos digitais de livros 
vêm ganhando cada vez mais espaço 
na internet. No Dia da Literatura Bra-
sileira, é possível consultar inúmeras 
obras em serviços como o Domínio 
Público do Ministério da Educação e a 
BN Digital da Biblioteca Nacional, vin-
culada ao Ministério da Cultura. A obra 
completa de Machado de Assis pode 
ser consultada livremente no Domínio 
Público. Os leitores têm disponível até 
um vídeo da TV Escola com entrevis-
tas dos maiores especialistas bra-
sileiros nos livros do autor de “Dom 
Casmurro” e “Memórias póstumas de 
Brás Cubas”.

disque 132 atendeu 
7 mil pessoas 

No primeiro trimestre de 2015, 
o serviço de orientações e informações 
sobre drogas, o Ligue 132, atendeu 
cerca de 7 mil pessoas em todo o 
Brasil. Assim como no ano passado, a 
cocaína e seus derivados, como o crack, 
continuam sendo o principal motivo de 
procura do serviço, totalizando 2.957 
atendimentos. A maconha foi a única 
substância que registrou um aumen-
to no volume de ligações comparada 
ao mesmo período do ano passado. A 
cocaína e derivados, como o crack, re-
presentaram 42% dos atendimentos 
feitos no Ligue 132 no ano. 

mercado de produtos orgâ-
nicos e agroecológicos. Loca-
lizada na Avenida Hilton Souto 
Maior, no bairro José Américo, 
a Central vai beneficiar cerca 
de 250 agricultores familiares 
da Zona da Mata paraibana. 
Além de oferecer uma estrutu-
ra completa com câmaras fri-
goríficas, almoxarifado, setores 
de lavagem e auditório, a Ce-
caf também vai disponibilizar 
cursos e capacitações para os 
agricultores aprimorarem suas 
técnicas de plantio e comercia-
lização dos produtos. Para en-
trar em funcionamento, a Cen-
tral receberá alguns reparos e 
a obra deve ser iniciada ainda 
neste mês. A ordem de serviço 
já foi autorizada pelo prefeito 
Luciano Cartaxo e a empresa 
contratada para a realização 
do serviço.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano, Hildevânio Macedo, 
a Cecaf deve ser inaugurada 
em julho deste ano. “Estamos 
mantendo nosso compro-
misso com os agricultores 
familiares e vamos entregar 
a Central funcionando até ju-
lho, enquanto isso, a prefei-
tura está mantendo o diálogo 
com o Ministério do Desen-

volvimento Agrário e com os 
agricultores da Zona da Mata, 
além de dar apoio às feiras 
agroecológicas que aconte-
cem em diversos bairros da 
Capital”, afirmou o secretário.

Estrutura 
A Central de Comerciali-

zação da Agricultura Familiar 
conta com uma estrutura di-
vidida em dois pisos e inclui 
12 boxes, quatro lanchonetes, 
seis banheiros, duas câmaras 
frigoríficas, duas recepções, 
um almoxarifado, uma copa, 
dois setores de lavagem, um 
coodeter, uma sala de estudo 
de mercado e um auditório 
com capacidade para aproxi-
madamente 70 pessoas.

Cinturão Verde
O Cinturão Verde é uma 

linha de crédito especial vol-
tada para os pequenos pro-
dutores e tem como filoso-
fia apoiar apenas atividades 
ecologicamente sustentáveis, 
que não usem agrotóxico ou 
defensivos agrícolas. Depois 
de inscritos, os produtores 
recebem orientações sobre o 
cultivo de orgânicos e, após a 
capacitação, já estão aptos a 
receberem financiamentos.

CAlendário dAS feirAS itinerAnteS

n Terça-feira – estacionamento do Shopping Sebrae, no Bairro 
dos estados – 5h às 9h
n Quarta-feira – Praça Alcides Carneiro, em Manaíra – 5h às 9h
n Quinta-feira – rua Índio Arabutã (próximo ao Hotel Xenius), 
no Cabo Branco – 5h às 9h
n Quinta-feira – Cidade Viva, no Aeroclube – 14h às 18h

Verdura e legumes serão comercializados toda terça-feira no estacionamento do Shopping Sebrae

A venda do grão do milho 
deverá ser iniciada na segunda 
quinzena deste mês no bal-
cão da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) na 
Paraíba.  A ministra da Agricul-
tura, Kátia Abreu, autorizou a 
venda de até 100 mil toneladas 
de milho dos estoques públicos 
para o programa de venda em 

balcão na região de atuação da 
Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste (Sude-
ne). O limite de aquisição por 
beneficiário/mês será de até 6 
mil quilos e o preço de venda é 
o referenciado nas cotações do 
produto no mercado local. 

De acordo com Davi Azim, 
gerente de Operações e Supor-
te Estratégico da Conab-PB, os 
agropecuaristas cadastrados 
poderão adquirir o produto nas 

unidades de armazenamento 
da Conab que estão instaladas 
nos municípios de João Pessoa, 
Campina Grande e Patos.

O agropecuarista que 
quiser adquirir os grãos na 
Paraíba e ainda não for cadas-
trado no Programa de Ven-
da em Balcão da Conab deve 
procurar o órgão e fazer o seu 
cadastramento para ter direi-
to ao produto. “O programa 
tem como objetivo viabilizar 

o acesso, por meio da venda 
direta dos estoques públicos 
de diferentes produtos agríco-
las, portanto, o agropecuarista 
que queira participar, basta se 
cadastrar em uma das nossas 
unidades”, explicou.

A falta de chuva no Nor-
deste vai prejudicar a safra de 
milho verde. O produto mais 
consumido na região durante 
os festejos juninos deve sumir 
da mesa das famílias na Paraí-

ba.  Não se tem ainda uma es-
timativa de quantas toneladas 
de espigas devem ser colhidas, 
o que existe de concreto é que 
toda a plantação realizada no 
período de janeiro e fevereiro 
deste ano foi totalmente per-
dida por falta de chuva. 

Conforme o engenheiro 
Juarez Nóbrega, da Conab-PB, 
no ano passado a produtivi-
dade e perda da safra foram 
de 40%. 

Capital ganha novo espaço 
para produtos agroecológicos

Conab vai vender milho na 2a quinzena

aGRICULTURa FaMILIaR

                               BEnEFÍCIoS PaRa aGRoPECUaRISTaS

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil 

Desde o início do ano 
até o dia 18 de abril, o país 
já registrou 745,9 mil casos 
de dengue – um aumento de 
234,5% em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando foram registrados 
223,2 mil casos da doença. 
Os números foram divulga-
dos ontem pelo Ministério da 
Saúde.

De acordo com o balan-
ço, a região Sudeste apre-
senta a maior incidência de 
dengue, com 575,3 casos 
para cada 100 mil habitan-
tes (489.636 casos no total); 
seguida das regiões Centro-
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-Oeste, com 560,7 para cada 
100 mil habitantes (85.340 
casos no total); Nordeste, 
com 173,7 para cada 100 
mil habitantes (97.591 ca-
sos no total); Sul, com 159,8 
para cada 100 mil habitan-
tes (46.360 casos no total) e 
Norte, com 156,6 para cada 
100 mil habitantes (27.030 
casos no total).

Segundo a pasta, foram 
confirmadas 229 mortes 
causadas pela doença nas 15 
primeiras semanas do ano – 
um aumento de 44,9% em 
relação ao mesmo período 
de 2014, quando foram re-
gistradas 158.

Além disso, até o dia 18 
de abril, foram registrados 
404 casos graves de dengue – 
aumento de 49,6% na compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado, quando foram 
registrados 270 casos graves.

A Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), 
divulgou o boletim 
epidemiológico nº 4, 
referente ao período 
de 1º de janeiro a 27 
de abril de 2015 (17ª 
semana epidemiológi-
ca).  Até o momento, 
não há nenhum caso 
confirmado da febre 
chikungunya. Foram 
notificados 6.052 casos 
suspeitos de dengue, 
sendo 641 descartados.

No que diz respeito 
à dengue, houve au-
mento de 3.564 casos, 
em relação ao boletim 
anterior. Tal situação 
pode estar associada à 
infestação do mosqui-
to. Cento e sete muni-
cípios estão em estado 
de alerta e 70 em risco 
de epidemia. “Apesar 
do aumento no núme-
ro de casos, a incidência 
da doença registrada 
na Paraíba está dentro 
do esperado, de acordo 
com o plano de con-
tingência da dengue, 
da SES”, esclareceu a 
gerente executiva de 
Vigilância em Saúde, 
Renata Nóbrega.

Quanto aos óbitos 
por dengue, de acor-
do com o boletim, em 
2015 foi confirmado 
uma morte, no muni-
cípio de Alhandra e 
seis estão sendo inves-
tigadas. Em 2014, fo-
ram registrados quatro 
óbitos por dengue. A 
SES recomenda às se-
cretarias municipais de 
Saúde o alerta de man-

ter a rede atenta para 
o diagnóstico precoce 
da doença e o mane-
jo correto para que os 
óbitos sejam evitados. 

Febre Chikungunya
Na Paraíba, até a 

17ª semana epidemio-
lógica, foram notifica-
dos seis casos suspeitos 
da doença, nos muni-
cípios de Pombal (1), 
Alhandra (1), Campina 
Grande (1), Umbuzeiro 
(2), Coremas (1), sendo 
cinco descartados e um 
caso em investigação 
aguardando resultado.

A SES informa que 
todo caso suspeito de 
Chikungunya é de no-
tificação compulsória 
imediata e deve ser 
informado em até 24 
horas às esferas muni-
cipal, estadual e fede-
ral. Para a notificação 
seguem os contatos da 
Secretaria: 0800-281-
0023/ 3218-7331/ 8828-
2522.

Síndrome
A Secretaria de Es-

tado da Saúde orien-
ta os municípios para 
que todos os casos de 
manchas avermelhadas 
(exantema), com ou 
sem febre, acompanha-
do ou não de outros 
sintomas, sejam notifi-
cados como casos sus-
peitos de dengue e no 
campo de observação 
da ficha do profissional 
deverá escrever, impre-
terivelmente, “Exante-
ma a esclarecer”. 

Paraíba notifica 6.052
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Paraíba supera expectativa e 10 mil caem na malha

Entrega da declaração de IR
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de maio de 2015

O delegado regional da 
Receita Federal, em João 
Pessoa, José Honorato de 
Souza, disse ontem que a 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda pessoa 
física 2015, na Paraíba, su-
perou em 3,26% a expec-
tativa, que foi fixada em 
275.00 documentos, neste 
ano, porém, foram entre-
gues 283.974 até as 23h da 
última sexta-feira.

Mais de 12 mil parai-
banos já foram retidos na 
malha fina na declaração do 
Imposto de Renda 2015 até 
o dia de ontem, de acordo 
com a Receita Federal. Cerca 
de 60 mil declarações ain-
da faltam ser processadas 
e esse número de pessoas 
com irregularidades deverá 
aumentar.

A malha é o resultado 
do cruzamento dos dados 
constantes nos sistemas in-
formatizados da Secretaria 
da Receita Federal do Bra-
sil com os informados pelos 
contribuintes em sua decla-
ração de ajuste anual.

Multa
Contribuinte que não 

enviou no prazo a declara-
ção do Imposto de Renda 
estará sujeito à multa míni-
ma de R$ 165,74 podendo 
chegar a 20% sobre o im-
posto devido, calculado à 
razão de 1% ao mês ou fra-
ção de atraso.

No sítio da Receita Fe-
deral (http://www.receita.
fazenda.gov.br) o contri-
buinte pode consultar a sua 
declaração através do link 
“consulta restituição e de-
claração IRPF” no quadro 
Serviços em Destaque.

Atraso
Os contribuintes que 

precisam retificar a decla-
ração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 2015 
podem fazê-lo. Quem não 
entregou a versão original 
do documento até a última 
quinta-feira, quando aca-
bou o prazo, também po-
derá enviar as informações 
com atraso, mas, neste caso, 
pagará multa.

O contribuinte que não 
acertou as contas com o 

Fisco dentro do prazo será 
multado em 1% do impos-
to devido por mês de atraso 
(limitado a 20% do impos-
to total) ou em R$ 165,74, 
prevalecendo o maior valor. 
Não será necessário baixar 
um novo programa. O siste-
ma automaticamente gerará 
a guia para o pagamento da 
multa. A multa não vale para 
declarações retificadoras.

Neste ano, o total de 
contribuintes que enviaram 
a declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 
dentro do prazo somou 
27.895.994. O número mos-
trou crescimento de 3,8% 
em relação ao ano passado 
e superou as estimativas do 
Fisco, que esperava receber 
27,5 milhões de documen-
tos em 2015.

Apenas não pagarão 
multa os contribuintes de 
Xanxerê (SC). Por causa do 
tornado que atingiu o muni-
cípio no último dia 20, o Mi-
nistério da Fazenda editou 
portaria prorrogando o pra-
zo de entrega da declaração 
para 31 de julho. Na mesma 
data deverão ser pagos os 
débitos relativos ao impos-
to devido, se for o caso.

O pagamento das res-
tituições começa em 15 de 
junho e vai até 15 de dezem-
bro, em sete lotes mensais. 
Quanto antes o contribuinte 
tiver enviado a declaração 
com os dados corretos à 
Receita, mais cedo será res-
sarcido. Têm prioridade no 
recebimento pessoas com 
mais de 60 anos de idade, 
contribuintes com deficiên-
cia física ou mental e os que 
têm doença grave.

Cabedelo promove
Mutirão Fiscal

A Secretaria da Receita e a Pro-
curadoria Geral de Cabedelo realizam, 
desde ontem, o Programa Concilia Ca-
bedelo, que visa celebrar acordos ju-
diciais com contribuintes e empresas 
que estejam em débitos fiscais com 
o município. A iniciativa, em parceira 
com o Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
segue até o dia 30 de junho e oferece 
descontos de 50 a 90% em cima de 
multas e juros. O Concilia Cabedelo foi 
criado através da Lei 1.742, de 7 de 
abril de 2015. 

Crise hídrica não 
afeta as empresas

A grave crise de abastecimento 
de água que atinge diversas regiões 
do país não afetou a grande maioria 
das empresas que participaram da 
pesquisa. O DatAberje – instituto de 
pesquisa da Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje) – 
identificou que, apesar de 92% das 
participantes não terem enfrentado 
qualquer tipo de problema durante a 
crise atual, 77% delas adotaram al-
guma medida para minimizar os pos-
síveis efeitos dos problemas. Além 
disso, 45% das empresas têm um 
comitê formal estruturado para tratar 
de questões relacionadas à crise.

Lei Anticorrupção 
altera os negócios 

A regulamentação da Lei An-
ticorrupção (Lei 12846/13), pela 
da presidente Dilma Roussef, via 
decreto 8420, de 18 de março de 
2015, marca um importante avan-
ço no combate contra a corrupção 
no país, à medida que, de forma 
inovadora, exige colaboração e pro-
vidências ativas por parte das em-
presas que mantém negócios com 
o poder público. A afirmação é de 
Thúlio Caminhoto Nassa, mestre em 
Direito Administrativo pela PUC/SP, 
professor do COGEAE-PUC e um dos 
grandes especialistas no assunto. 

Banco de dados 
reforça fidelização

Não é mais novidade que o 
mercado não passa por um de seus 
melhores momentos. Por isso, apesar 
de ser exatamente essa a hora certa 
para investir em relacionamento e 
fidelização de clientes, nem sempre 
as empresas têm disponibilidade para 
criar um Programa de Incentivo de 
maneira adequada. “Mas, é possível 
fazer gestão de Relacionamento com 
Clientes mesmo sem ter um Programa 
de Incentivo e Fidelização implanta-
do”, garante Cláudio Luís Rosa, sócio-
diretor da Marka Fidelização e Relacio-
namento e especialista no assunto. 

Balança registra 
menor resultado

A balança comercial – diferença 
entre exportações e importações – 
registrou em abril o superávit mais 
baixo em dois anos. No mês passado, 
o país exportou US$ 491 milhões a 
mais do que importou. O resultado é 
o segundo pior da série histórica para 
o mês, só perdendo para o de abril de 
2013, quando o indicador apresentou 
déficit de US$ 989 milhões. Em relação 
ao ano passado, o superávit da balança 
em abril caiu 3%. Em abril de 2014, o 
país exportou US$ 506 milhões a mais 
do que importou. No mês passado, as 
exportações somaram US$ 19,724 
bilhões, com queda de 23,2%.

Com a crescente alta 
nos índices de desempre-
go, muitos brasileiros estão 
optando em deixar de ser 
funcionário para empreen-
der. Dados divulgados pela 
pesquisa Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), 
realizada no Brasil pelo Se-
brae e pelo Instituto Brasi-
leiro de Qualidade e Produ-
tividade (IBQP), referentes 
ao ano de 2014, estimam a 
existência de 46 milhões de 
empreendedores no Brasil, 
destes, 23 milhões estão em 
estágio inicial.

Realização pessoal
Entre as principais 

vantagens que levam cada 
vez mais brasileiros a em-
preender estão as possibili-
dades de realização pessoal 
e independência financeira. 

Mas nem todas as novas 
empresas que se lançam no 
mercado conseguirão, de 
fato, atingir estes objetivos. 
De acordo com o Sebrae, 
mais de 20% dos negócios 
fecham antes do segundo 
ano de vida.

André Galassi, especialis-
ta em gestão da plataforma de 
negócios Contaty, explica que 
para empreender é preciso 
muito mais que ferramentas 
gerenciais e conhecimentos 
técnicos, é preciso ter alma de 
empreendedor. Especialista 
em gestão da plataforma de 
negócios Contaty, ele explica 
que para empreender é preci-
so muito mais que ferramen-
tas gerenciais e conhecimen-
tos técnicos, é preciso ter alma 
de empreendedor. Ao lado, o 
especialista dá dicas para em-
preender com sucesso:

5 características para empreender com êxito

O governador Ricardo Coutinho 
comemorou no último sábado (2), em 
Bananeiras, os dois anos de sucesso da 
Casa do Empreendedor no município, 
fazendo a entrega simbólica de um che-
que de aproximadamente R$ 300 mil 
para os microempresários da região. 

“Nós estamos buscando criar uma 
espécie de franquia do Empreender. Es-
tamos fortalecendo esse instrumento 
e agora vamos fazer um termo técnico 
onde o município entra com avaliação, 
conhecimento e nós com o crédito para 
desenvolver a economia a partir dos pe-
quenos empreendimentos, numa relação 
de respeito e aproximação com a Prefeitu-
ra de Bananeiras, que inclusive já ganhou 
um prêmio nacional com essa parceria”, 
disse o governador, ressaltando que ao 
longo dos seus quatro anos de governo 
que foram investidos R$ 73 milhões no 
Empreender, programa feito para quem 
tem talento e vontade de vencer.

Só no último sábado (2), foram libe-
rados pelo Empreender cerca de R$ 300 
mil, com os moradores comemorando 
dois anos de sucesso de existência da 
Casa do Empreendedor. O prefeito de 
Bananeiras, Douglas Lucena (PPS), dis-
se que a melhoria da qualidade de vida 

dos pequenos e microempresários da re-
gião não seria possível se o Governo do 
Estado não tivesse visão voltada para as 
políticas públicas. Segundo ele, com a li-
beração dos novos números o programa 
alcança a soma de R$ 1,2 milhão, investi-
do na microeconomia local em dois anos.

“É uma marca que foi construída a 
quatro mãos entre a Prefeitura de Ba-
naneiras e o Governo do Estado”, disse 
o prefeito, enfatizando que o programa 
tem dinamizado a economia da cidade, 
com pessoas que se tornaram indepen-
dentes economicamente, potencializan-
do seus pequenos negócios e saindo da 
dependência do poder público.

“O que o governo está fazendo com 
esse programa é incutir na sociedade o 
poder de empreendedorismo para que 
os novos micro e pequenos empresários 
possam caminhar, construindo um futu-
ro sem depender do poder público. O 
objetivo maior é fazer com que a eco-
nomia de Bananeiras seja dinamizada”, 
afirmou Douglas Lucena.

Segundo o coordenador da Casa do 
Empreendedor de Bananeiras, Daniel 
Guimarães, nos dois anos de existên-
cia no município, o Governo do Estado 
beneficiou mais de 350 pessoas.

Microempresários recebem
recursos em Bananeiras

CASA DO EMPREENDEDOR

FOTO: Reprodução/Internet

Governador Ricardo Coutinho entregou cheque simbólico a microempresários no último sábado 

Passo a passo para obter o sucesso

A primeira crença que o empreendedor precisa ter é 
de que seu negócio vai dar certo. Os números po-
dem te ajudar a fundamentar uma ideia, mas acima 
de tudo você precisa, de fato, acreditar.
A principal característica de quem idealiza um em-
preendimento e faz acontecer é acreditar mais que 
os outros e não permitir que ninguém o faça desa-
creditar. É acreditar no que o resto do mundo não 
acredita e empreender sabendo que, por mais que 
seu negócio seja parecido com muitos outros que 
já existem, esta é a sua ideia e, por isso mesmo, é 
única. Ter estratégias é fundamental para se imple-
mentar um negócio, mas antes da estratégia precisa 
vir a paixão. Se você começa um negócio apenas 
pensando em ganhar dinheiro, existe uma grande 
chance de se perder no meio do caminho.
Um empreendimento de sucesso precisa nascer tan-
to da sua cabeça quanto do seu coração. O em-
preendedor precisa reconhecer os conhecimentos 
que ele não tem e que são necessários para o seu 
negócio. Quem tenta fazer tudo sozinho corre um 
grande risco de não obter os melhores resultados. 

Um empreendimento de sucesso precisa reunir pes-
soas competentes em diferentes áreas de atuação, 
que dividam tarefas, mas tenham valores iguais.
O mundo é muito maior e mais rico do que nós, egois-
ticamente, costumamos enxergar. Olhe o mundo 
sempre como uma ameaça e como uma oportunida-
de. Da mesma forma que ele te dá milhares de pos-
sibilidades, também existem muitos outros fatores 
que podem te levar a cair. Assim como é importante 
acreditar, também precisa avaliar os riscos, para que 
eles não se tornem surpresas desagradáveis.
 Ele precisa estar sempre um passo à frente do que 
acontece aqui e agora. Para empreender é preciso 
olhar além do que se passa na nossa área de atua-
ção. É preciso enxergar o mundo em que vivemos 
e, principalmente, para onde ele está caminhando.
Empresas que esperam as tendências serem rea-
lidade para remodelar seus modelos de negócios 
correm um sério risco de serem engolidas pelas 
transformações. O verdadeiro empreendedor pre-
cisa estar atendo para onde e como o mundo 
está se movimentando.

Desde o dia de 

ontem, os 

contribuintes já 

podem realizar

a retificação de 

documento de IR 

entregue ao 

Fisco Federal



Sra. Arlete Gayo-
so, Tereza Cristina Vilar 
Nogueira, Josivane Mota e 
Rossana Cantisani Nóbre-
ga, empresários Roberto 
Cavalcanti Ribeiro, Marta 
Medeiros e Eliane de Olivei-
ra Carlos Freire, psicóloga 
Lúcia Calzavara, turismólo-
go Ferdinando Lucena, 
vereador Fernando Paulo 
Pessoa Milanez, médico 
Paulo Roberto Cavalcanti.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 5 de maio de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsDois Pontos

  A dançarina Julianne 
Hough, vencedora “Dancing With 
The Stars” nos Estados Unidos 
foi destaque na festa dos 10 
anos do reality show usando um 
colar de diamantes Cullinan da 
designer de joias Miranda Castro.
  A designer é brasiliense e 
suas peças são bastante ecléti-
cas tanto para elegantes senho-
ras, crianças e até para bichinhos 
de estimação como coleiras em 
ouro 18 quilates com nome dos 
animais em diamantes.

Zum Zum Zum
   O Mag Shopping está com uma promoção para o Dia das Mães. Nas compras dos 
presentes para a data, o cliente ganha mais uma lembrança nas lojas conveniadas com a 
promoção até o dia 10.

FOTO: Goretti Zenaide

Dança
O FÓRUM Per-

manente de Dança de 
João Pessoa e a coor-
denação de Dança da 
Funesc promove hoje 
reunião com profis-
sionais, estudantes 
da área de dança e 
pessoas interessadas.

Será às 19h na 
sala 1 da rampa 1 do 
Espaço Cultural José 
Lins do Rego onde 
serão apresentadas 
demandas e discuti-
das propostas para 
a área junto à cadeia 
produtiva do setor na 
Paraíba.

   A Galeria Gamela está promovendo oficinas de estimulação criativa voltadas 
para o público infantil. Todos os sábados pela manhã, ministradas pela professora 
Cristina Calaço e maiores informações pelo telefone  8874-9388.

“Dor de cotovelo 
também tem suas 
vantagens - você 
vira poeta”

“Só sinto dor de 
cotovelo quando o meu 
encontra com a quina de 
uma mobília”

WESLEY SIMÃO VIVIANE MACIEL

Comemoração
AMIGOS e amigas 

leais da professo-
ra Margareth Diniz, 
reitora da UFPB, 
vão comemorar seu 
aniversário no próximo 
dia 13, às 20h na chur-
rascaria Tererê.

Será um jantar 
de adesão onde os 
participantes poderão 
também fazer doações 
através de depósitos 
bancários em favor 
do Hospital Napoleão 
Laureano.

FOTO: Dalva Rocha

Elas adoram blusa branca e de renda: Linê Marinho, Lúcia Padilha e Roberta Aquino

Cidade Madura

Tarde festiva
MAIS uma tarde 

festiva foi promovida 
por Norma Pedrosa 
para apresentar a cli-
entes amigas as novi-
dades para a tempora-
da outono-inverno.

O encontro foi 
regado a deliciosos 
comes e bebes, além 
de bons bate papos.

Evelyn César, Fátima Cavalcanti, a anfitriã Norma Pedrosa e Irene Ribeiro

FOTO: Goretti Zenaide

Eliane e Leonel Freire, ela é a aniversariante de hoje

FOTO: Goretti Zenaide

Marletti Assis, Ruth Moura, Ildenir Palitot, Fátima Bronzeado e Fernanda Rolim

FOTO: Goretti Zenaide

Lide e Fernandinho Milanez, ele é o aniversariante de hoje

O GOVERNO do Estado faz a entrega, hoje às 10h,  
de mais um Residencial Cidade Madura, desta vez no 
bairro do Ligeiro, em Campina Grande.

 Composto de 40 unidades residenciais, cujo in-
vestimento foi de R$ 4,47 milhões com recursos do 
Tesouro Estadual e do Funcep, o condomínio é destinado 
exclusivamente a idosos carentes.

O CANTOR e compositor Roberto Carlos viveu 
momentos de grandes emoções na última quinta-feira 
ao ser o principal homenageado do Prêmio “Billboard da 
Música Latina, cuja cerimônia foi realizada em Miami, EUA. 
onde o cantor dominicano Romneo Santos e o espanhol 
Enrique Iglesias foram os grandes vencedores da noite.

Os 50 anos de carreira do Rei foram lembrados no 
palco do BankUnited Center, na Universidade de Miami, 
antes dele receber o prêmio na categoria “Trajetória 
Artística”, das mãos do saleiro porto-riquenho Marck 
Anthony, que o chamou de “verdadeiro mestre”.

São tantas emoções...

A ASSOCIAÇÃO dos Artistas Plásticos da Paraíba 
e a Fundação Casa de José Américo vão promover entre 
os dias 8 a 31 deste mês o 12o Festival de Artes Visuais 
da Paraíba, onde o artista homenageado será José Carlos 
Lyra (in memorian), tendo como tema “Cabo Branco: Olhar 
do Artista” e apoio da Câmara Municipal de João Pessoa, 
do Centro Cultural de São Francisco e Grupos Amigos da 
Barreira.

O Festival constará de sessão especial na CMJP, camin-
hada na orla do Cabo Branco, exibição do documentário 
“A vida iluminada de Hermano José” e filme “Duas vezes 
não se faz”, de Marcos Vilar, oficina de aquarela com o 
artista plástico Hector Molina e exposição coletiva de 
integrantes da Associart na Sala Sacra do Centro Cultural 
de São Francisco.

Olhar do Artista

O CHARMOSO restaurante Mediterrâneo mantém em 
seu espaço obras de arte doadas por renomados artistas 
à Amem e vez por outra uma é vendida aos seus frequen-
tadores com a verba totalmente destinada à entidade. 

Neste final de semana foi a vez de uma tela do artista 
Dênis Cavalcanti ser adquirida por um cliente. Obrigada chef 
Ricardo Lyra, mais uma vez por esta ação social.

Ação social

Desenhos
A ARTISTA plásti-

ca e professora de 
língua e de literatura 
Pilar Roca Escalante, 
nascida em Cadiz, na 
Espanha, mas radicada 
na Paraíba há 16 anos, 
está expondo no Pro-
jeto Arte na Empresa.

É uma série de 
desenhos que ficarão 
expostos no hall da 
Energisa, até o próxi-
mo dia 28.
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Polícia prende quatro 
acusados de homicídios 
na Zona Sul da capital
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Programação faz parte 
da campanha global 
#SalvemNossasCrianças

Ações promovem transporte seguro
SEMANA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba  
(Detran) deu início na tarde 
de ontem, em João Pessoa, à 
3ª Semana Global de Segu-
rança no Trânsito”. A pro-
gramação pretende incenti-
var ações que promovam o 
transporte seguro. O tema  
é “As Crianças e a Segurança 
no Trânsito”.

A solenidade foi reali-
zada  na sede do Detran e 
contou com a presença de 
representante de diversas 
entidades e órgãos públicos, 
entre eles, Exército, Mari-
nha, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Semob, Guarda 
Municipal, Polícia Rodoviá-
ria Federal, DER,  Secretarias 
de Segurança Pública, Saúde 
e Educação do Estado, Lions 
Clube, Rotary Club, Maçona-
ria, ONGs, motoclubes e as 
faculdades Facene, Famene 
e Maurício de Nassau.

Na ocasião, foi apre-
sentada a Declaração das 
Crianças para a coleta de 
assinaturas. O documento 
(www.savekidslives2015.
org) foi desenvolvido de 
modo a refletir sobre as ne-
cessidades elencadas por 
crianças de vários países, 
enfatizando as visões de um 
mundo com trânsito mais 
seguro. Também durante a 
solenidade, foi apresentado 
um slide mostrando fotos 
de acidentes tendo crianças 
como vítimas. Cada repre-
sentante dos órgãos envol-
vidos apresentou sugestões 
para a campanha.

Para o próximo sábado 
está marcada uma ação de 
mobilização, com concen-
tração no Busto de Taman-
daré e, em seguida,  às 16h, 
caminhada até a Feirinha de 

Tambaú. “Esperamos con-
tar com a participação da 
sociedade paraibana nessa 
luta”, disse o superinten-
dente do Detran, Aristeu 
Chaves, informando que a 
campanha deste ano, en-
volvendo crianças, é um 
evento mundial e o Detran 
paraibano se incorporou 
ao que determina o Sistema 
Nacional de Trânsito com 
ações de prevenção, princi-
palmente voltadas para sal-
var as crianças.

No domingo, quando se 
inicia o Campeonato Brasi-
leiro de Futebol, numa par-
ceria com a CBF, será reali-
zada uma mobilização com 
a coleta de assinaturas nos 
estádios de futebol onde 
haverá jogos. A campanha 
“Salvem Nossas Crianças no 
trânsito com a segurança” 
tem como padrinho o za-
gueiro David Luz, da Seleção 
Brasileira de Futebol.

A programação faz par-
te da campanha global #Sal-
vemNossasCrianças, que 
chama a sociedade para que 
todos contribuam através 
da assinatura da Declara-
ção das Crianças para a Se-
gurança Viária. A ação é um 
apelo aos líderes mundiais 
para que sejam incluídas 
medidas de prevenção para 
as mortes no trânsito nos 
novos objetivos para o de-
senvolvimento global.

O objetivo da caminha-
da, segundo o superinten-
dente do Detran, é divulgar 
a campanha e coletar assi-
naturas para o documento. 
As crianças pedem infraes-
trutura como calçadas no 
trajeto casa-escola para 
que possam andar a pé e de 
bicicleta; lombadas próxi-
mas às escolas; segurança 
nos transportes escolar, de 
carro, de motos com dispo-
sitivos de segurança e con-
dutores mais atentos. Elas 
reivindicam, principalmen-
te, mais ações voltadas à se-
gurança no trânsito.

FOTO: Marcos Russo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O evento foi aberto na sede do Detran, na capital, com apresentação da Declaração das Crianças, público alvo das atividades da semana 

Visando a reeducação 
para aqueles que infringiram 
as leis ambientais e foram 
multados, a Superintendên-
cia de Administração do Meio 
Ambiente do Estado da Paraí-
ba (Sudema) realiza, entre os 
próximos dias 5 e 7 de maio, 
a 10° edição do curso de Boas 
Práticas Ambientais. O treina-
mento, acontece simultanea-
mente, no Jardim Botânico, 
em João Pessoa; no Batalhão 
Ambiental, de Campina Gran-
de, e na Sede da Sudema, em 
Patos. A atividade tem car-
ga horária de 20h e segue a 
deliberações do Conselho de 
Proteção Ambiental do Esta-
do da Paraíba (Copam). 

O curso é obrigatório 
e destinado às pessoas que 

cometeram infrações como 
poluição sonora, desmata-
mento e transporte de ma-
terial ilegal. Todos os par-
ticipantes fazem uma prova 
escrita e/ou oral e desen-
volverão uma apresentação 
em instituição ou estabe-
lecimento de ensino, órgão 
público ou empresa privada. 
No final da atividade, os in-
fratores serão acompanha-
dos e avaliados pelo corpo 
técnico da Sudema.

Os infratores ambientais 
estão sujeitos a penalidades 
que podem variar de acordo 
com a tipificação da infração, 
incluindo multas que vão de 
R$ 5 mil a R$ 50 mil e/ou 
prestação de serviços e pa-
gamento de cestas básicas.

Infratores fazem curso 
sobre leis ambientais 

REEDUCAÇÃO

Policiais do Batalhão 
Ambiental apreenderam 67 
animais silvestres e condu-
ziram 21 pessoas até a dele-
gacia durante uma operação 
realizada no sábado (2), no 
bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, onde foi desarti-
culada uma rinha de briga de 
canários que funcionava em 
uma granja.

De acordo com o coman-
dante do Batalhão Ambien-
tal, major Tibério Leite, a 
operação foi desencadeada 
com base em informações 
levantadas pelo núcleo de in-
teligência da unidade. “Essa 
rinha funcionava sempre aos 
sábados, inclusive com a pre-
sença de pessoas de um po-

der aquisitivo mais elevado. 
Ao chegar no local, flagramos 
ainda uma briga que esta-
va sendo protagonizada por 
dois canários, com um deles 
já bastante debilitado”, disse.

Foram resgatados na 
granja pássaros das espé-
cies canário-da-terra, galo-
de-campina, azulão, golado, 
tico-tico, papa-capim, papa-
capim-paulista e sanhaçu.

As 21 pessoas detidas 
no local foram levadas para 
o Distrito Integrado de Se-
gurança Pública de Manga-
beira. Elas vão responder 
por maus-tratos a animais e 
algumas delas foram multa-
das com valores que variam 
entre R$ 500 e R$ 3 mil.

Desarticulada rinha de 
briga de canários em JP

ANIMAIS SILVESTRES

Em respeito à memória 
do ex-presidente da Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de, Mário de Sousa Araújo, 
que faleceu no domingo (3), 
o Governo do Estado cance-
lou a inauguração do Resi-
dencial Cidade Madura, que 
aconteceria ontem.  O go-
vernador Ricardo Coutinho 
manifestou pesar pela morte 
de Mario Araújo e prestou 
solidariedade à família des-
tacando a importância do ex-
vereador a serviço de Campi-
na Grande.                                                

A inauguração do Cidade 
Madura foi transferida para 
hoje, às 10h. São 40 unidades 
residenciais, com 54 metros 
quadrados de área cada. O 
investimento é de R$ 4,47 
milhões, com recursos do 
Tesouro Estadual e Fundo 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza (Funcep). Campina 
Grande torna-se o segundo 
município do Brasil a ganhar 
um condomínio residencial 
público fechado e exclusivo 
para idosos.  

O Programa Cidade Ma-
dura, coordenado pela Secre-

taria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), visa 
promover o acesso de pessoas 
com 60 anos ou mais à mora-
dia digna, com áreas de convi-
vência social e lazer de acordo 
com as diretrizes da Política 
Estadual para a Pessoa Idosa 
do Estado da Paraíba.

São contempladas pes-
soas independentes para a 
realização das atividades de 
vida diária, ou com deficiên-
cia, com renda mensal de até 
cinco salários mínimos, prefe-
rencialmente sós ou com seus 
companheiros ou cônjuges. 

Condomínio
As casas são totalmen-

te adaptadas às necessida-
des das pessoas idosas, com 
atenção à segurança dos mo-
radores em cada cômodo. O 
condomínio tem guarita de 
vigilância, praça, pista de 
caminhada, redário, sala de 
atendimento médico, centro 
de vivência e horta comuni-
tária. A área é toda urbani-
zada dentro das normas de 
acessibilidade. 

Os moradores foram es-

colhidos após um completo 
estudo social realizado pela 
Secretaria Estadual do De-
senvolvimento Humano, por 
meio de assistentes sociais 
e psicólogos. Os moradores 
não podem modificar, em-
prestar, locar ou ceder os 
imóveis, e pagarão apenas as 
despesas referentes às áreas 
comuns. As casas pertencem 
ao Governo da Paraíba, não 
existindo direitos reais e su-
cessórios sobre elas. A con-
cessão só será rescindida se 
o idoso manifestar interesse, 
perder sua autonomia ou fa-
lecer. O imóvel, então, é cedi-
do para outra pessoa.

Condomínios na PB
O primeiro Cidade Ma-

dura foi inaugurado em João 
Pessoa, no Cidade Verde. O 
segundo entregue à popula-
ção será o de Campina Gran-
de e o terceiro já está sendo 
construído em Cajazeiras, e 
deverá ser entregue no se-
gundo semestre deste ano. O 
Governo do Estado contem-
plará ainda os municípios de 
Guarabira e Sousa.

Governo adia para hoje entrega 
do Cidade Madura em Campina

CONDOMÍNIO PARA IDOSOS

Com 78 Centros de Referência de 
Educação Infantil (Crei) em plena ati-
vidade, a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) beneficia mais de 10 mil 
famílias. Essas unidades em funciona-
mento representam mais de 10.300 
crianças matriculadas e cuidadas por 
uma equipe multiprofissional. Um be-
nefício que também traz conforto para 
as mães desses pequenos alunos, que 
com o suporte dado pela Secretaria de 
Educação e Cultura (Sedec) passaram a 
trabalhar com mais tranquilidade. 

É o caso da diarista Juliana Nasci-
mento Almeida, que matriculou o fi-
lho Lucas Davi Almeida Lourenço, de 
um ano e sete meses, no Crei Rebeca 
Cristina, em Mangabeira VII. “A cre-
che me ajuda em tudo. Não vou mais 
precisar faltar ao trabalho e nem tirar 
a metade do meu dinheiro para pagar 
alguém para ficar com ele, já que meu 
filho ficava com minha vizinha”, afir-
ma a mãe, que atualmente trabalha 
sem se preocupar, pois sabe que o fi-
lho está recebendo o cuidado de uma 
equipe capacitada para a função.

 As crianças chegam nos Creis às 

7h da manhã e permanecem até as 
17h. Durante esse período, elas têm 
cinco refeições, cujo cardápio é elabo-
rado por uma equipe de nutricionistas 
da Secretaria de Educação e Cultura. 
No cronograma do dia, ainda constam 
atividades pedagógicas, hora do ba-
nho e do descanso. Cada criança rece-
be, gratuitamente, um kit de banho, 
de roupa e de higiene.

Para a segurança das crianças e 
tranquilidade dos pais, a PMJP equi-
pou as unidades de ensino com câme-
ras de monitoramento que funcionam 
24 horas por dia. “Agora eu consigo 
conciliar meus afazeres profissionais e 
domésticos, já que meu filho passa o 
dia no Crei, recebendo o mesmo cui-
dado que ele tinha comigo em casa”, 
disse a funcionária pública Kátia Kelly.

Em dois anos, A PMJP beneficiou 
mais de 900 famílias com a entrega 
de oito creches nos bairros Colinas do 
Sul, Cuiá, Ernesto Geisel (duas unida-
des), Mumbaba (uma unidade) e Man-
gabeira (três unidades). A prefeitura 
também municipalizou 27 creches es-
taduais, que estão sendo reformadas.

Prefeitura mantém 78 Creis que 
beneficiam mais de 10 mil famílias 

EDUCAÇÃO INFANTIL
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Com inflação, Dia das Mães
será menos lucrativo este ano
Poucas são as lojas já
decoradas para atrair filhos
em busca de presentes

Por causa do aumento 
nos preços, comerciantes re-
latam que o lucro das vendas 
para o Dia das Mães este ano, 
comemorado no próximo do-
mingo, 10 de maio, não deve 
ser tão bom quanto em 2014. 
A estimativa é que as ven-
das comecem a aumentar a 
partir da quinta-feira (7). Os 
produtos mais procurados 
para presentear as mães são 
maquiagens, sapatos, ursos 
de pelúcia, flores e itens de-
corativos.

Faltando menos de uma 
semana para o segundo do-
mingo de maio, poucas lo-
jas colocaram cartazes com 
ofertas especiais para quem 
quer homenagear a mãe. A 
vendedora Janicleide Lira 
diz que os consumidores só 
começam a procurar pre-
sentes mais perto da data, 
um ou dois dias antes. “Às 
vezes, com a correria do tra-
balho, acabam ficando sem 
tempo de pesquisar e com-
pram algo no dia”, afirmou. 
Ainda não foi decidido se as 
lojas fecharão mais tarde até 
o domingo. De acordo com 
Janicleide, o funcionamento 
da loja onde trabalha seguirá 

normal das 8h30 às 18h, mas 
certamente vai fechar às 19h, 
dependendo do movimento.

Williams Sales, dono de 
uma floricultura na Praça 
da Independência, disse que 
em 2014 vendeu cerca de 6 
mil rosas. “Se Deus quiser, 
esperamos ultrapassar este 
número, mas com o aumen-
to no preço vai ficar meio 
complicado”, observou. O 
preço normal é de R$ 5,00 
cada rosa com arranjo, mas 
com o aumento ficará por 
volta de R$ 6,00 a R$ 7,00. As 
mais procuradas são as rosas 
vermelhas. A floricultura de 
Williams é aberta 24h. 

A estimativa de vendas 
de David da Silva, gerente 
comercial em uma loja de 
importados, é de 70%, uma 
diferença de 5% do ano 
passado, que foi de cerca de 
75%. Ele acredita que o au-
mento dos preços foi o maior 
agravante para esta queda. 

Há também aquelas pes-
soas que preferem comprar 
roupas. Ana Paula tem 28 
anos e é design de sobran-
celhas. Ela pretende deixar 
a mãe, Salete Araújo, ainda 
mais bonita. Para o dia, plane-
ja um dia especial e em famí-
lia. “Ainda não comprei nada. 
Não tive tempo, mas preten-
do comprar uma roupa e dei-
xá-la bem bonita. Minha mãe 
é tudo para mim e ela merece 
o melhor”, concluiu.

Janielle Ventura
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Começa a campanha de vacinação
Começou ontem a Cam-

panha de Vacinação contra a 
Gripe 2015, que permanecerá 
até o dia 22 de maio, sendo o 
“Dia D” com mobilização no 
município de Brejo do Cruz no 
próximo sábado (9). 

A meta da campanha é 
imunizar 80% da população 
de 939.009 pessoas, entre 
crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos, gestantes 
(em qualquer período gesta-
cional), puérperas (até 45 dias 
após o parto), trabalhadores 
de saúde, população indígena, 
idosos (a partir dos 60 anos), 
população privada de liberda-
de e funcionários do sistema 
prisional, portadores de do-
enças crônicas não transmis-
síveis e outras condições clí-
nicas especiais, a exemplo de 
hipertensão, diabetes, doen-
ças cardíacas e respiratórias.  
O público alvo deverá levar o 
cartão de vacinação.

No Centro Municipal de 
Imunização de João Pessoa, no 
antigo Lactário da Torre, a mo-
vimentação foi intensa na ma-
nhã do primeiro dia da cam-
panha. A tecnóloga Shirley 
Coutinho, que está com seis 

meses e meio de gravidez, e a 
filha dela, de um ano e quatro 
meses, chegaram logo cedo. 
“Faço questão de manter em 
dia as vacinas de minha filha e 
as minhas também. Dessa for-
ma, ficamos protegidas”, disse.

A vendedora Joana D’arc 
Domingos, grávida de seis me-
ses, soube da vacina pela inter-
net e veio logo no primeiro dia e 
aproveitou para tomar as outras 
vacinas. “Faço questão de tomar 
a vacina contra a gripe porque 
protege a mim e o bebê. Quero 
que meu filho venha ao mundo 
rodeado de cuidado”, ressaltou.

O casal de aposentados, 
José Edmílson, de 78 anos, e 
Lourdinha de Sousa, de 71 
anos, chegaram ao Centro de 
Imunização no final da manhã. 
“Desde que fizemos 60 anos 
nunca perdemos uma vacina 
contra a gripe. O resultado é 
que não tivemos mais gripe”, 
comentou Lourdinha.

“O objetivo dessa campa-
nha é reduzir as complicações, 
as internações e a mortalidade 
decorrente de infecções pelo 
vírus da Influenza para esse 
público-alvo. Com a vacina, 
o número de internações de-

correntes de quadros de gri-
pe deve reduzir, assim como 
casos mais graves da doença, 
por isso é muito importante 
que as pessoas se vacinem”, 
disse o enfermeiro do Núcleo 
Estadual de Imunizações, da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), Edson Lira.

A campanha de vacinação 
contra a gripe 2015 será reali-
zada em todas as Unidades de 
Saúde da Família de todos os 
municípios paraibanos, fican-
do a critério de cada um defi-
nir se terão postos volantes. 

Dia D 
A Secretaria de Estado da 

Saúde realizará o “Dia D” de 
mobilização contra a gripe no 
dia 9 de maio, no município de 
Brejo do Cruz, das 8h às 17h. 

Sintomas
Os sintomas da gripe são: 

o comprometimento das vias 
aéreas, congestão nasal, tosse, 
rouquidão, febre (geralmente 
alta), mal estar, dores no cor-
po e de cabeça.  A transmissão 
do vírus acontece por meio do 
contato com secreções das vias 
respiratórias, eliminadas pela 

pessoa contaminada ao falar, 
tossir ou espirrar. Ocorre tam-
bém por meio das mãos e obje-
tos contaminados, quando en-
tram em contato com mucosas 
(boca, olhos, nariz). Em caso de 
síndrome gripal, deve-se pro-
curar um serviço de saúde o 
mais rápido possível. 

“A melhor prevenção 
para o vírus influenza é a va-
cinação, que acontece anual-
mente. Ações simples como la-
var as mãos e ter contatos em 
ambientes com aglomeração 
podem evitar contaminação”, 
concluiu Edson Lira.

João Pessoa
A Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) pretende imuni-
zar cerca de 170 mil pessoenses 
durante a campanha de vacina-
ção contra a gripe, que começou 
ontem em todas as unidades de 
saúde da capital “Ações como 
esta têm contribuído na redu-
ção da mortalidade em indiví-
duos portadores de doenças 
crônicas, como doença cardio-
vascular diabetes, pneumonias,, 
dentre outras”, explicou a co-
ordenadora de imunização da 
SMS, Chiara Dantas.

CONTRA A GRIPE 

A beleza e perfu-
me das flores vão es-
tar presentes no pátio 
interno da Empresa 
Paraibana de Abas-
tecimento e Serviços 
Agrícolas (Empasa) 
durante três dias neste 
mês de maio. A sétima 
edição da Feira de Flo-
res da Paraíba começa 
na próxima quinta-fei-
ra (7) e vai até o sába-
do (9), com produtos 
que serão comerciali-
zados a preços popu-
lares, cultivados por 
produtores dos muni-
cípios de João Pessoa, 
Pilões, Sapé, Areia, 
Boqueirão e Belém de 
Caiçara.

De acordo com 
Zeca Araújo, um dos 
organizadores da fei-
ra, também vão acon-
tecer oficinas gratui-
tas, cujos temas são 
Demonstração de 
arranjos de flores uti-
lizando material reci-
clado, Compostagem 
Caseira, Como montar 
um terrário, Prepara-
ção e cultivo de orquí-
deas e Preparação e 
cultivo de bonsai. “A 
nossa intenção é divul-
gar as flores do nosso 
Estado, reunindo as 
associações para dar 
um volume maior de 
venda ao produto com 
qualidade e beleza”, 
destacou.

Ele explicou que a 
cada dia o cultivo de 
flores tem evoluído na 
Paraíba e atribui esse 
fato ao estímulo que 
o Governo do Estado 
vem dando através 
de eventos, a exem-
plo dessa feira. “O 
cultivo de flores vem 

evoluindo bastante 
em nosso Estado e o 
incentivo através de 
eventos dessa nature-
za é essencial, porque 
as pessoas participam 
das feiras e a Empasa 
recebe diversos pedi-
dos para assistência 
técnica de floricultura 
nos municípios, por-
que este é um seg-
mento da agricultura 
que pode trazer muito 
mais rendimentos e 
satisfação do que ou-
tro tipo de atividade”, 
argumentou.

A Feira de Flores 
é promovida pelo Go-
verno do Estado em 
parceria com o Sebrae. 
O objetivo é incentivar 
a comercialização das 
flores produzidas no Es-
tado, permitindo o en-
contro entre produtores 
e consumidores. Serão 
comercializados arran-
jos e pacotes florais, va-
sos com mudas, flores 
do campo, temperadas, 
rosas, bastão do impera-
dor, maracás, panamás, 
bihai, folhagens (avenca 
e avencão), orquídeas, 
cactos, gérberas, rostra-
tas, entre outras.

A abertura oficial 
ocorre às 8h, no Café 
com Flores. Em seguida, 
o coral dos funcionários 
da Empasa apresenta 
músicas tendo as mães 
como temática. Logo de-
pois, o grupo de danças 
folclóricas do Sesc fará 
uma apresentação de 
um quadro junino, em 
uma alusão às quadri-
lhas juninas. A Empasa 
fica na Avenida Raniere 
Mazilli, no bairro Cristo 
Redentor, em João Pes-
soa, e a Feira das Flo-
res vai estar aberta da 
quinta-feira ao sába-
do, das 7h às 17h30.

Flores, uma boa opção

Tecnologia agiliza diagnóstico no Trauma
O Hospital de Emergência 

e Trauma Senador Humberto 
Lucena é o primeiro hospital 
público da Paraíba a utilizar o 
sistema PACS (Picture Archi-
ving and Communication Sys-
tem - Sistema de Comunicação 
e Arquivamento de Imagens). 
Essa tecnologia permite digi-
talizar, armazenar e consultar 
em redes todas as imagens de 
tomografias realizadas nos 
pacientes da unidade hospi-
talar. Com esse mecanismo, os 
profissionais podem acessar 
todos os dados de seus pró-
prios equipamentos portáteis 
como notebooks, smartpho-
nes e tabletes ou em qualquer 
computador. A ação visa dar 
mais dinamismo e eficiência 
aos atendimentos.

Essa ferramenta tam-

bém faz parte do plano de 
sustentabilidade do Hospital 
de Trauma, que tem como 
objetivo diminuir os impac-
tos ambientais. A instituição 
conta com a Tecnologia da In-
formação (TI) Verde que con-
tribui para o desenvolvimento 
sustentável. “Além de todos os 
benefícios com relação à edu-
cação, pesquisa e assistência, 
a tecnologia proporciona uma 
economia para o hospital, no 
que se refere aos processos e 
insumos gerados, já que o pro-
jeto implica na diminuição de 
impressões de exames, laudos 
e fichas”, afirma Hesley Mag-
no, coordenador da TI.

O diretor técnico do hos-
pital, Edvan Benevides, es-
clareceu que o PACS vai além 
de um sistema de armaze-

namento de imagem, é uma 
ferramenta de gestão clínica.  
“O Sistema otimiza a redução 
do gasto hospitalar, devido 
à digitalização dos exames, 
evitando sua impressão, bem 
como permite uma discussão 
clínica dos exames com outros 
profissionais de saúde, em 
qualquer parte do país, dando 
uma visão ampla do quadro 
do paciente. Acredito que é o 
primeiro passo para a teleme-
dicina”.

O médico e coordenador 
do setor de neurocirurgia do 
Hospital de Trauma, Gustavo 
Patriota, ressaltou os ganhos 
com a implantação do sistema 
para os profissionais e usuá-
rios. “Com a implantação des-
se novo mecanismo, vamos 
agilizar o acesso ao exame, 

permitindo um diagnóstico 
mais ágil.  Outra vantagem 
é que o PACS dá condição 
ao profissional de saúde, no 
momento do procedimento 
cirúrgico de acompanhar o 
histórico do paciente, propor-
cionando eficácia ao sucesso 
do tratamento”.

 O PACS é uma tecnologia 
de imagiologia médica que 
oferece armazenamento eco-
nômico e acesso conveniente 
a imagens de várias modalida-
des (tipos de máquinas de ori-
gem). O PACS é um sofisticado 
conjunto de computadores, 
periféricos e aplicativos que 
podem ser conectados a todas 
as modalidades de dados di-
gitais como medicina nuclear, 
ultrassonografia, tomografia, 
dentre outros.  

COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO

Itens mais simples como travesseiros e até os ursinhos de pelúcia são uma alternativa para quem não pode gastar muito
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Polícia prende 4 acusados de 
homicídios na Zona Sul de JP
Investigação começou 
depois de denúncias de 
testemunhas dos crimes Previsão do tempo 

para o Estado
A Aesa prevê nebulosidade 

variável com possibilidade de chuvas 
ocasionais, hoje, para a região do Lito-
ral do Estado. Para o Brejo e o Agreste, 
há também previsão de nebulosidade 
variável com possibilidade de chuvas 
ocasionais. Para o Alto Sertão e o 
Sertão, a Aesa prevê nebulosidade va-
riável com possibilidade de chuvas em 
pontos isolados. No Cariri e Curimataú 
poderá ocorrer nebulosidade variá-
vel. A temperatura máxima no Litoral 
deverá chegar aos 30ºC e a mínima 
aos 24ºC. No Brejo, a máxima deve 
ser de 29ºC e a mínima de 21ºC. No 
Agreste, máxima de 31ºC e mínima 
de 21ºC. Cariri e Curimataú, máxima 
de 34ºC e mínima de 21ºC. No Alto 
Sertão, máxima de 34ºC e mínima de 
21ºC. E no Sertão, a máxima deverá 
atingir 35ºC e a mínima 22ºC. 

Serviços de saúde no 
Curimataú e Seridó

A 4ª Gerência Regional de 
Saúde (GRS), com sede em Cuité, 
promove no período de 5 de maio a 
21 de setembro deste ano, o “Saúde 
e Ação Social” nas 12 cidades da re-
gião do Curimataú e do Seridó: Cuité, 
Picuí, Frei Martinho, Nova Floresta, 
Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Barra 
de Santa Rosa, Damião, Cubati, São 
Vicente do Seridó, Sossego e Baraú-
na. Serão realizados vários eventos 
simultâneos, incluindo palestras 
sobre câncer, diabetes, saúde da 
mulher; panfletagens com informa-
ções sobre tuberculose, dengue; 
testes de glicemia e verificação de 
pressão arterial. “Com essas ações, 
pretendemos agilizar o diagnóstico 
e tratamento do câncer, além de 
oferecer outros serviços”, explicou 
a gerente da 4ª GRS, a mastologis-
ta, Cristiane Santos Araújo.

Plano Nacional de 
Exportação

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do Turismo 
e Desenvolvimento Econômico, par-
ticipou do workshop “Propostas 
para o Plano Nacional de Exporta-
ção”, que ocorreu em Belo Horizonte, 
na cidade administrativa Presidente 
Tancredo Neves, na capital mineira. 
O secretário Laplace Guedes repre-
sentou a Paraíba no evento, que foi 
realizado pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Desenvolvimento 
Econômico (Consedic), em parceria 
com o Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior  e 
o apoio do Governo de Minas Gerais, 
com o intuito de colaborar com o 
Governo Federal na elaboração das 
propostas para o plano. Os Estados 
tiveram a oportunidade de debater 
o plano com órgãos e entidades 
envolvidos com o comércio exterior.

Sine-JP oferece 640 
vagas de emprego

O Sistema Nacional de Em-
prego de João Pessoa (Sine-JP) está 
oferecendo 640 vagas no mercado 
de trabalho. Há postos de trabalho 
abertos para o comércio, a indústria 
e o setor de serviços, com destaque 
para as 500 vagas de operador de 
telemarketing, em que a empresa 
contratante não exige experiência. 
Só é preciso que o candidato tenha 
concluído o Ensino Médio. Há ainda 
15 oportunidades para auxiliar de 
produção em duas empresas. Uma 
delas pede como escolaridade o En-
sino Médio, e a outra, o Fundamen-
tal. Quem não tem experiência pode 
concorrer a cinco vagas de auxiliar 
de depósito. Outras cinco são para 
quem já trabalhou na área. O Sine-JP 
está localizado na Rua Cardoso Vieira, 
85, Varadouro. O horário de atendi-
mento é das 8h às 17h.

Policiais Civis da De-
legacia de Crimes Contra a 
Pessoa da Capital apresenta-
ram, na manhã de ontem, na 
Central de Polícia, quatro ho-
mens suspeitos de vários ho-
micídios em bairros da Zona 
Sul de João Pessoa. José Car-
los Gomes, 24 anos; Alison 
Romulo da Silva, 19 anos; 
Napoleão Gonzaga Ferrei-
ra, 53 anos; e Fabio Ferreira 
Eleutério do Nascimento, 31 
anos, começaram a ser inves-
tigados pela polícia quando 
foram denunciados por tes-
temunhas dos crimes.

Durante vários meses, a 
polícia acompanhou os pas-
sos dos acusados e levantou 
informações que ligavam 
eles aos crimes. Depois dis-
so, pediu à Justiça os man-
dados de prisão que foram 
cumpridos nos bairros do 
Valentina, Colinas do Sul, 
Costa e Silva e na BR-230 
próximo ao posto da Polícia 
Rodoviária Federal– PRF, em 
João Pessoa.

Apesar de terem sido 
apresentados à imprensa 
juntos, os acusados não têm 
ligações, não fazem parte de 
um grupo. José Carlos é acu-
sado de assassinar Ângelo 
Gabriel Alves Tavares e Caí-

que Carlos Justino no dia 25 
de janeiro deste ano, no bair-
ro Mussumago, em João Pes-
soa. José Carlos também é in-
vestigado na morte de outras 
três pessoas. Já Alison é acu-
sado de matar, no dia 14 de 
janeiro, no bairro do Valen-
tina de Figueiredo, José Neil-
ton Vicente de Araújo. Napo-

leão vai responder na Justiça 
pelo homicídio de Gardênia 
Kissia de Arruda Nascimento 
e tentar matar mais três pes-
soas no dia 17 de fevereiro, 
no conjunto Colinas dos Sul 
e Fabio foi preso acusado por 
tentativa de homicídio contra 
João André de Oliveira, no dia 
4 de junho de 2014.

“As participações e au-
torias dos acusados nestes 
homicídios e tentativas de 
homicídios nos bairros Co-
linas do Sul, Costa e Silva e 
Mussumago foram confir-
madas durante as nossas 
investigações. Um dos pre-
sos, José Carlos, é acusado 
de cinco homicídios e isso 

mostra o quanto estas pes-
soas são perigosas”, disse a 
delegada Maria das Dores 
Coutinho da Silva, responsá-
vel pelas investigações.

Os presos foram enca-
minhados para o Presídio 
do Roger, na capital, onde 
vão aguardar as sentenças 
da Justiça.

Os suspeitos foram apresentados na manhã de ontem pela delegada de Crimes Contra a Pessoa da Capital, Maria das Dores Coutinho

Mulher é presa 
em Bayeux 
com maconha, 
crack e cocaína

Policiais da Ronda Os-
tensiva Tática com Apoio de 
Motocicletas (Rotam) da 4ª 
Companhia Independente 
prenderam, na tarde de on-
tem, uma mulher com 1,6kg 
de cocaína, 1kg de maconha, 
290 gramas de crack, uma 
balança de precisão, cartu-
chos deflagrados de espin-
garda calibre 12 e mais de mil 
embalagens para armazenar 
cocaína. Keilla Sthefani Fe-
liciano Bezerra, de 23 anos, 
estava com o material em 
um barraco que servia como 
depósito de drogas, na comu-
nidade do Torto, no bairro do 
Baralho, em Bayeux.

De acordo com o capitão 
Túlio Ramalho, comandante 
da 4ª Companhia Indepen-
dente, as motos policiais rea-
lizavam rondas quando per-
ceberam que a mulher estava 
tentando entrar em uma casa 
para se esconder, após se de-
parar com a PM. “Os policiais 
abordaram a mulher e encon-
traram com ela uma quanti-
dade de maconha. Durante as 
buscas, o material foi localiza-
do no barraco, indicado por 
ela própria”, detalhou. 

A suspeita foi apresenta-
da na 5ª Delegacia Distrital, 
na cidade de Bayeux, e au-
tuada por tráfico de drogas.  
Keilla Sthefani já havia sido 
apreendida por tráfico quan-
do era menor de idade.

No feriadão
A apreensão de ontem 

aconteceu depois da Polícia 
Militar fechar o feriadão com a 
apreensão de 2 pacotes de LSD, 
2 pacotes de ecstasy, 3 frascos 
de lança-perfume, 4 comprimi-
dos de anfetamina,  40 gramas 
e 10 papelotes de maconha, 
65 gramas de cocaína e 34 pe-
dras de crack, na Paraíba.

Policiais da 
Paraíba podem 
se inscrever em 
64 cursos do MJ

Profissionais de Segu-
rança Pública da Paraíba po-
dem participar gratuitamen-
te de 64 cursos à distância 
promovidos pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pú-
blica (Senasp) do Ministério 
da Justiça. As inscrições para 
o 34º Ciclo da Rede EaD/Se-
nasp serão iniciadas no dia 
11 de maio e seguem até o 
dia 17, com cursos de 40 e 60 
horas/aula. 

Segundo o policial civil 
Marcelo Isídio, tutor master 
da rede na Paraíba, o Minis-
tério da Justiça vem aperfei-
çoando e adequando o con-
teúdo dos cursos a cada ano. 
“Por isso, há a apresentação 
de versões atualizadas e ver-
sões novas das aulas, que 
podem contribuir de forma 
relevante para a atuação do 
profissional de Segurança 
Pública. As inscrições ocor-
rerão em única etapa por 
ciclo, na qual os alunos ca-
dastrados poderão solicitar 
matrículas em até dois cur-
sos e os novos cadastros em 
apenas um”, destacou. Entre 
as qualificações ofertadas 
estão aulas de Análise Crimi-
nal, Bombeiro Educador, Ba-
lística Forense Aplicada, Fi-
losofia de Direitos Humanos 
Aplicada à Atuação Policial, 
Investigação Criminal, Inves-
tigação de Homicídios, Reda-
ção Técnica e de Violência, 
Criminalidade e Prevenção.

Os interessados em par-
ticipar dos cursos podem 
acessar os endereços acade-
pol.pb.gov.br/eadsenasp ou 
ead.senasp.gov.br. Mais infor-
mações estão disponíveis por 
meio do telefone (83) 3612-
8600 ou pelo email: eadse-
nasp.pb@gmail.com.

A Polícia Militar condu-
ziu 73 pessoas até as delega-
cias e apreendeu 21 armas 
de fogo durante as ações 
preventivas desencadeadas 
no feriadão, na Paraíba. O ba-
lanço foi divulgado na manhã 
de ontem e mostra que, da 
última sexta-feira (1º) até a 
madrugada de segunda-feira, 
foram recuperados 24 veícu-
los roubados e retirados de 
circulação quase 2kg de dro-
gas (entre maconha, crack, 
cocaína, LSD e ecstasy).

Das 73 pessoas detidas, 
17 foram por porte ilegal de 
arma, 16 por roubos ou fur-
tos, 21 por maus-tratos a ani-

mais, 8 por tráfico de drogas, 
7 por força de mandados de 
prisão e 4 por homicídio.

As apreensões de armas 
ocorreram nas cidades de 
Bayeux, Lagoa Seca, Junco do 
Seridó, Cajazeiras, João Pes-
soa, Pedras de Fogo Campina 
Grande, Remígio, Riacho dos 
Cavalos, Borborema e Casse-
rengue. Foram 12 revólveres, 
7 espingardas e 2 pistolas re-
tiradas de circulação. 

Em todo o Estado, foram 
realizadas as operações Nô-
made, Malhas da Lei e Cidade 
Segura, com foco na preven-
ção de crimes e na prisão e 
apreensão de suspeitos. Den-

tro do período ainda, o Ba-
talhão Ambiental estourou 
uma ‘rinha’ de canários que 
funcionava em uma granja, 
na Zona Sul de João Pessoa. 
Sessenta e sete animais sil-
vestres foram resgatados.  

Atendimentos 
A Polícia Militar da Pa-

raíba atendeu 1.957 solici-
tações de ocorrências dos 
mais diversos tipos, da 0h 
da sexta até as 6h desse do-
mingo, em todo o Estado. Os 
dados têm como base os ca-
dastros realizados no Cen-
tro Integrado de Operações 
Policiais (Ciop).

PM detém 73 pessoas, apreende 
21 armas e recupera 24 veículos

AÇÕES PREVENTIVAS

Os atendimentos do 
Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB), duran-
te o feriadão do trabalhador, 
somaram 133 ocorrências 
da sexta-feira (1º) até o do-
mingo (3). Os dados incluem 
todas as modalidades de 
atuação da corporação, com 
destaque para os registros 
de primeiros socorros, que 
foram maioria no período, 
totalizando 35 casos. 

Conforme o comandan-
te-geral da corporação, coro-
nel Jair Carneiro, o balanço 
seguiu o previsto, já que os 
atendimentos de cunho pré
-hospitalar costumam ser os 
mais recorrentes. Isso por-
que eles vão desde o socorro 
a vítimas de queda e colisões 
a casos clínicos de maneira 

geral, como vítimas de infar-
to, acidentes cardiovascula-
res, entre outros. 

Também foram registra-
dos no período 23 combates 
a incêndio (em vegetação, 
residência e estabelecimento 
comercial), mas sem morte, 
23 resgates veiculares e qua-
tro salvamentos aquáticos. 
As ocorrências classificadas 
como outros, que envolvem 
queima por caravela, resgate 
de animais, captura de inse-
tos, corte de árvore, soma-
ram 18 casos. 

“Enquanto os cidadãos 
buscaram a diversão, nós es-
távamos prontos para cum-
prir nosso dever de garantir 
a preservação da vida, tra-
balhando para isso de forma 
integrada aos demais órgãos 

de Segurança Pública”, desta-
cou o comandante-geral. 

Praias
Além das intervenções 

diretas do Corpo de Bom-
beiros, foi desenvolvido no 
Litoral paraibano o trabalho 
de prevenção aquática para 
evitar os acidentes envolven-
do banhistas. Nesse sentido, 
os bombeiros realizaram 
121 atividades preventivas, 
sendo 61 informações repas-
sadas, 57 advertências e três 
pulseiras de identificação de 
crianças distribuídas. 

No total, contabilizan-
do os atendimentos de in-
tervenção direta (133) e os 
de cunho preventivo (121), 
a corporação registrou 254 
ações durante o feriadão.

Corpo de Bombeiros atende 133 
ocorrências durante o feriadão 

1o DE MAIO

Foto: Secom-PB
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Cuidado com idosos é prioridade
Governador destaca 
políticas públicas voltadas  
para a terceira idade

Mário de Souza Araújo 
é sepultado em Campina

Frente da Água vai até Itaporanga
VALE DO PIANCÓ

CIDADE MADURA E PROJETO ACOLHER

Audiência pública da Assembleia Legislativa da Paraíba discutiu com a população a questão hídrica na Câmara Municipal da cidade

Foto: Divulgação/ALPB

Foto: Divulgação

Comissão do Senado analisa 
legislação fiscal em separado 

Termina prazo 
para justificativa

Acabou ontem o prazo para o 
preenchimento do formulário de jus-
tificativa de quem não votou nas elei-
ções de 2014. Os cidadãos que não re-
gularizarem sua situação com a Justiça 
Eleitoral, estarão sujeitos a uma série 
de prejuízos, entre eles: ficar impedido 
de prestar concursos públicos, receber 
remuneração de servidor público, tirar 
passaporte, realizar matrícula em ins-
tituição de ensino superior e tomar 
posse de cargo público. De acordo com  
o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), do 
total de 1.782.034 eleitores faltosos 
no pleito do ano passado, apenas 
48.954 haviam apresentado a justifi-
cativa até a última quarta-feira, 29.

Quem perdeu o prazo deve 
se dirigir ao Cartório Eleitoral mais 
próximo portando um documento de 
identificação com foto, mais o Título 
de Eleitor e pagar a multa de R$ 3,50. 
Mas se o número de eleições não jus-
tificadas for superior a três, o título 
será cancelado. Vale lembrar que um 
segundo turno, por exemplo, é consi-
derado também uma eleição. Nesses 
casos é preciso se dirigir ao cartório 
com os mesmos documentos, pagar a 
multa e solicitar a confecção de outro 
Título de Eleitor para ficar quites com a 
Justiça Eleitoral.

Lenildo Ferreira
lenildoferreira@gmail.com

O governador Ricardo 
Coutinho garantiu, ontem, 
no seu programa semanal 
Fala Governador que, ain-
da em 2015, logo que forem 
concluídas as 27 obras que 
estão sendo executadas, sete 
através da Superintendência 
de Planejamento (Suplan) e 
22 pelas instituições de longa 
permanência para idosos, o 
Governo do Estado vai lançar 
um novo edital para que mais 
melhorias sejam feitas nos 
abrigos que fazem parte do 
Projeto Acolher. 

Até agora foram dispo-
nibilizados cerca de R$ 2 mi-
lhões para que as 37 institui-
ções que estão cadastradas 
no Estado pudessem concor-
rer e melhorar sua estrutura 
física. Segundo o governador, 
no campo da convivência, 
todos os 16 Centros Sociais 
Urbanos foram reformados e 
adaptados, além do Centro de 
Convivência do Idoso de João 
Pessoa, que recebeu uma pis-
cina e uma academia e “que 
estão prestando serviço ex-
traordinário”.

Ricardo disse também 
que várias intervenções para 
os idosos da Paraíba foram 
pensadas e se orgulha em 
representar um governo que 
vai entrar para história por 
ter a sensibilidade e a ação 
de apresentar políticas pú-
blicas para os idosos. “Antes, 
nenhum governo tinha olha-
do de uma forma sistêmica 
para estas instituições de lon-
ga permanência para idosos. 
Nós abrimos um edital e so-
mos responsáveis pelo maior 
aporte de recursos que uma 
gestão estadual já fez nesses 
abrigos”, reconheceu. 

O governador lembrou 

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

que ainda como prefeito de 
João Pessoa [entre os anos 
de 2005 e 2010] criou o Em-
preender Mais 50, “uma linha 
de crédito específica para 
aquelas aposentadas ou não 
aposentadas com um talento 
para desenvolver uma ativi-
dade mas que não tinham o 
crédito”. No Governo do Es-
tado esta linha de crédito foi 
continuada para a mesma fai-
xa etária. 

Cidade Madura CG
O condomínio horizontal 

fechado especificamente para 
idosos em Campina Grande é 
composto por 40 casas me-
dindo 54m² com dois quar-
tos, banheiro, cozinha e sala; 
na área comum há praça, sis-
tema de vigilância, centro de 
vivência, horta comunitária, 
equipamentos para ginástica, 
posto médico, miniquadra e 
redário para armarem redes 
e as pessoas possam conviver.

“Nós nos preocupamos 
com as casas, mas ao mesmo 
tempo cuidamos a habitabi-
lidade,  que é o conceito de 
vivência em um determinado 
espaço, para que as pessoas 
possam viver melhor”, escla-
receu. O governador Ricardo 
Coutinho falou também que 
não enxerga a realização des-
te projeto como um favor, mas 
como a obrigação de um go-
verno que disse que colocaria 
políticas públicas para idosos 
e que este é o seu sonho para 
o Brasil.

Para o governador da 
Paraíba, o “Cidade Madura” 
é muito mais que a constru-
ção de 40 casas. “Significa um 
novo olhar sobre a temática 
das pessoas idosas. Somos o 
terceiro Estado brasileiro, em 
termos proporcionais, com o 
maior número de idosos. São 
15% acima dos 60 anos de 
idade e é uma população que 
requer cuidados especiais e 
que muitas vezes estão na 
ponta das vulnerabilidades 
sociais”, observou. 

Foi sepultado na manhã 
de ontem no Cemitério do 
Monte Santo, em Campina 
Grande, o corpo do ex-vere-
ador e ex-presidente da Câ-
mara Municipal de Campina 
Grande, Mário de Souza Araú-
jo, que morreu na madrugada 
do último domingo, 3, após 
um período de mais de 70 
dias de internação, por conta 
de um quadro de insuficiên-
cia respiratória. 

Nascido em outubro de 
1924, na cidade de Cabacei-
ras, Mário Araújo se elegeu 
vereador pela primeira vez 
em 1955, como herdeiro po-
lítico do irmão, Félix Araújo, 
dois anos mais velho que ele e 
que foi morto em 1953, aos 30 
anos, num caso até hoje jamais 
completamente elucidado, 
mas que, para a família, teve 
motivações políticas. Félix 
investigava as contas da ges-
tão municipal e travava uma 
pesada queda de braço com 
o governo, a quem Mário res-
ponsabilizou até a morte pelo 

atentado contra o irmão.
Ainda no domingo, o pre-

feito Romero Rodrigues de-
cretou luto oficial de três dias 
pela morte do ex-presidente 
da Câmara. Em nota, Romero 
lamentou a morte de Mário 
Araújo, a quem classificou 
como “um político sério, um 
homem que fez muito pela 
cidade”. O vereador Antônio 
Alves Pimentel Filho, atual 
presidente do Poder Legisla-
tivo municipal, que tem como 
patrono Félix Araújo, também 
divulgou nota de pesar pelo 
falecimento do ex-parlamen-
tar. “Mário Araújo nos deixa 
um legado de seriedade, pro-
bidade e amor à nossa terra. 
Na redemocratização, pós-di-
tadura, foi um dos responsá-
veis pelo retorno de Ronaldo 
Cunha Lima para concorrer à 
Prefeitura de Campina Gran-
de”, registrou Pimentel.

Por conta da morte de 
Mário Araújo, o Governo do 
Estado cancelou a solenidade 
de inauguração do condomí-
nio “Cidade Madura”, marcada 
para ocorrer na manhã de on-
tem e adiada para hoje.

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB), atra-
vés da Frente Parlamentar 
da Água, realizou na manhã 
de ontem audiência pública 
na Câmara Municipal de Ita-
poranga, “Casa Adauto An-
tonio de Araújo”. Na agenda 
de trabalho dos deputados 
estava o debate com a socie-
dade civil e lideranças políti-
cas do Vale do Piancó sobre 
a questão hídrica na região.

Para o presidente da 
Frente Parlamentar da Água, 
deputado Jeová Campos 
(PSB), a audiência pública 
cumpriu seu papel de ouvir 
e debater com representan-
tes do povo os problemas 
causados pela estiagem. 
“Nós estamos percorrendo 
a Paraíba para ouvir a popu-
lação, as lideranças das re-
giões objetivando encontrar 
soluções para amenizar a 
escassez de água nesse lon-
go período de estiagem”. 

Além de Jeová, partici-
param da audiência os de-
putados Nabor Wanderley 
(PMDB), Janduhy Carneiro 
(PTN) e Galego Sousa (PP). 
O presidente da Assembleia 
Legislativa, Adriano Galdino 
(PSB), foi representado por 
seu chefe de gabinete Ama-
ro Neto.

Jeová Campos destacou 
que como resultado de sua 
agenda de trabalho a Frente 
Parlamentar da Água pro-
duzirá relatório para cobrar 
do Governo Federal mais re-
cursos, mais projetos para 
obras estruturantes na área 
hídrica.

Na avaliação do depu-
tado Janduhy Caneiro, que 
secretariou os trabalhos, é 
preciso ficar atento às ações 
de caráter permanente, por 
parte do Governo Estadual e 
Governo Federal. “O Gover-
no Federal precisa enviar 
ao Congresso Nacional um 

projeto sobre fundo perma-
nente para obras hídricas 
no Nordeste”, declarou o 
parlamentar. Janduhy tam-
bém defendeu ações emer-
genciais como carros-pipa e 
perfuração de poços na re-
gião do Vale do Piancó.

O deputado Nabor 
Wanderley ressaltou a im-
portância que tem a Frente 
Parlamentar da Água e cha-
mou a atenção para que os 
prefeitos participem des-
sas audiências públicas, 
“porque é fundamental que 
os gestores e a população 
apresentem sugestões e de-
fendam demandas”.

Nabor destacou que 
importante relatório será 
elaborado pela Assembleia 
Legislativa e será instru-
mento essencial para cobrar 
do Ministério da Integração 
Nacional e da bancada fe-
deral recursos para obras 
estruturantes no setor hí-

drico. “Nesse momento de-
vemos unir forças e lutar 
pela conclusão das obras da 
Transposição de Águas do 
São Francisco”.

O deputado Galego Sou-
sa destacou que a Paraíba 
está em desenvolvimento, 
com muitas indústrias e isto 
requer oferta de água, daí a 
urgência das águas do São 
Francisco e outras obras. O 
parlamentar lembrou que 
os 121 açudes  monitora-
dos pela Agência Executiva 
de Gestão das Águas (Aesa) 
acumulam hoje apenas 20% 
do volume total de reserva, 
que é de 3,7 bilhões de me-
tros cúbicos de água.

O coordenador regio-
nal da Aesa, Chico Lopes, 
informou que o Governo da 
Paraíba implantou recente-
mente em Itaporanga 2.700 
hidrômetros, diminuindo 
o número de ligações clan-
destinas. 

Vice-presidente da Co-
missão de Assuntos Econômi-
cos do Senado Federal (CAE), 
o senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB) confirmou ontem 
que o Projeto de Lei do Sena-
do (PLS) 229/2009, que esta-
belece normas sobre finanças 
públicas, tendo por base o 
princípio da responsabilidade, 
será analisado em separado 
na comissão.

O projeto altera  os dispo-
sitivos da Lei de Responsabili-

dade Fiscal (LRF), que ontem 
completou 15 anos, e revoga 
a Lei de Orçamento, de 1964. 
Raimundo Lira lembrou que o 
Plenário do Senado aprovou, 
no último dia 28 de abril, re-
querimento do senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) para de-
sapensar a matéria, ou seja, 
separar projeto de sua autoria 
de outros projetos que trami-
tavam junto com a sua propos-
ta, para atualizar a Lei Geral 
dos Orçamentos.

O projeto, de acordo com 
o senador paraibano, tem por 
objetivo modernizar a legisla-
ção orçamentária brasileira, 
disciplinando a elaboração, 
execução e controle dos orça-
mentos públicos.

Desapensada, a matéria 
voltará a ser examinada pela 
CAE. Os demais projetos con-
tinuarão tramitando em con-
junto e retornam à Secretaria-
-Geral da Mesa para inclusão 
na ordem do dia.

Aos 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, senador Raimundo Lira (D) avalia modernização 

Feliphe Rojas
Especial para A União
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Governo pressiona Congresso 
pela aprovação do ajuste fiscal

contato@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Pátria educadora 
em crise

A vida moderna nos conduz a novos hábitos. 
De todos, o que mais me incomoda é a leitura de 
livros digitais. Resisti o quanto pude aos e-book 
readers, mas o problema de espaço é impositivo. Os 
apartamentos de hoje não têm as estantes das casas 
das nossas mães. É preciso repensar tudo. 

Com os livros digitais ainda tenho a leve 
impressão de perder algo na leitura, não relacionado 
ao conteúdo, mas à questão afetiva mesmo, do 
toque, do reconhecimento da obra. É como se não 
estivesse com o livro na mão, mesmo ele - o arquivo 
digital representado - estando lá. Coisa de hábito 
mesmo. 

Há um ano, na mania de comprar livros para 
ler depois, adquiri a versão digital de “O Processo 
Civilizador”, de Norbert Elias (Zahar, 1995). Na capa 
do livro há um aviso de quem faz a apresentação ao 
autor, antes do prefácio. Nem me liguei nisso, ontem, 
quando finalmente o peguei para ler. Belíssima 
apresentação, daquelas que você não vê a hora 
terminar para começar o ‘livro’ propriamente. 

A surpresa estava na assinatura, que encontrei 
ao fim da apresentação. Foi escrita pelo atual 
ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. 

E que ministro! De todos os escolhidos da 
presidente Dilma nesse segundo mandato, talvez 
seja o menos contestado. Calou a classe política e 
agradou a comunidade acadêmica. Hoje, com tantos 
problemas justamente na educação enfrentados 
pela “pátria educadora”, o que me vem à cabeça é o 
tamanho da bronca onde o professor Renato Janine 
foi se meter. 

Sabe aquele discurso batido de que o 
profissional saiu da zona de conforto para encarar 
um novo desafio? No caso do ministro da Educação 
é pura verdade. Assumiu o cargo que para a 
publicidade governamental é o mais estratégico, 
já que a gestão se vende como “educadora”, e 
ao mesmo tempo tem que gerenciar o corte de 
gastos.

O arrocho é geral. Os governos do mundo 
inteiro estão passando por desaceleração. Até a 
China, que continua crescendo, cresce menos. O 
problema de Janine não é explicar os cortes, mas 
administrar a crise do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). 

Dilma prometeu que teria vaga para todo 
mundo no ensino superior privado, grande nicho de 
mercado para os donos de faculdades desde quando 
o governo passou a comprar as vagas dos alunos 
carentes. A presidente prometeu e não disse que o 
aluno precisaria de boas notas no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Quem apostou na vaga 
agora se sente traído. 

A Justiça Federal determinou que o MEC 
reabrisse o sistema para as inscrições de quem 
não conseguiu fazer dentro do prazo. Não se trata 
de retardatários, é que o sistema estava mesmo 
bugado, imprestável, como uma grande trollagem 
para quem mais precisa do financiamento estudantil. 
Estudantes relatam que foi mais difícil conseguir 
acessar o sistema do MEC do que comprar ingressos 
para a Copa do Mundo FIFA 2014. Em comum os 
dois têm as madrugadas dos usuários em insistentes 
tentativas na Internet. 

Mas Renato Janine já avisou que vai recorrer 
da decisão da Justiça Federal. Sem dinheiro, não 
há muito o que fazer. “Não havendo mais recursos, 
a reabertura do sistema seria inútil”, afirmou o 
ministro da Educação.

Deve ter sido doloroso para o ministro, que 
é professor, e hoje, gestor maior da educação no 
Brasil, perceber que a negativa das vagas para os 
estudantes que ficaram de fora passou por suas 
mãos. Assim como tantos outros espalhados pelo 
país, Renato Janine Ribeiro é mais um professor em 
estado de luto. 

Presidente do partido, Carlos Lupi denunciou que Jango estaria sofrendo uma segunda cassação

O Congresso Nacio-
nal realiza hoje, às 19 
horas, sessão para ana-
lisar vetos presidenciais 
a projetos de lei. A aná-
lise estava prevista para 
a última terça-feira, 28, 
mas foi adiada a pedido 
do presidente do Con-
gresso, senador Renan 
Calheiros (PMDB-AL). 
Um dos dispositivos ve-

tados é relacionado à lei 
que restringe a fusão de 
partidos (13.107/15).

O trecho vetado da 
lei concedia prazo de 30 
dias para os parlamen-
tares mudarem para um 
partido criado por meio 
de fusão, sem a punição 
de perda do mandato. A 
justificativa da presiden-
te Dilma Rousseff para 

o veto foi a de que isso 
daria aos partidos resul-
tantes de fusão o mes-
mo caráter de partidos 
novos.

O tema divide opi-
niões na Câmara. O líder 
do DEM e autor do pro-
jeto que originou a Lei 
13.107, deputado Men-
donça Filho (PE), criticou 
o veto por impedir que 

parlamentares de outras 
legendas se transfiram 
para os partidos que 
surgirem de fusões.

O presidente da 
Casa, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), também se 
manifestou contra o 
veto e disse que tenta-
rá derrubá-lo, por acre-
ditar que prejudica o 
PMDB.

Vetos da presidente entram na pauta de hoje

Alterações nas regras de 
benefícios trabalhistas 
serão votadas hoje

As medidas de ajuste 
fiscal que alteram regras 
de concessão de benefícios 
trabalhistas e previdenciá-
rios propostas pelo gover-
no e que entram hoje na 
pauta do Congresso Nacio-
nal foram tratadas ontem 
na reunião de coordenação 
política entre a presidente 
Dilma Rousseff, ministros e 
o vice-presidente da Repú-
blica, Michel Temer. Segun-
do o ministro da Secretaria 
de Comunicação Social, 
Edinho Silva, nesta semana 
o governo vai intensificar 
o diálogo com o Congresso 
Nacional para assegurar a 
aprovação do ajuste.

O ministro disse tam-
bém que o governo está 
aberto a sugestões dos 
parlamentares. “Quando o 
governo se abre ao diálogo, 
tem que acatar sugestões. 
Foi mandada uma propos-
ta, o governo tem avalia-
do as propostas feitas em 
cima da original e, naquilo 

que não descaracteriza os 
fundamentos do ajuste, o 
governo está aberto e tem 
dialogado”, disse.

Semanalmente, a pre-
sidente reúne o grupo que 
integra a coordenação polí-
tica para discutir os temas 
de interesse do governo. 
Ontem, os ministros da 
área de econômica, Joa-
quim Levy, da Fazenda, e 
Nelson Barbosa, do Plane-
jamento, também partici-
param.

Estiveram também na 
reunião de coordenação 
política os 
m i n i s t r o s 
da Casa Ci-
vil, Aloizio 
Mercadante, 
da Ciência e 
Tecnologia , 
Aldo Rebelo; 
da Secretaria 
de Aviação 
Civil, Eliseu 
Padilha, das 
Cidades, Gil-
berto Kas-
sab; da De-
fesa, Jaques 
Wagner da 
s e c re t a r i a -

geral, Miguel Rossetto e 
das Comunicações, Ricardo 
Berzoini.

Votação
O Plenário da Câmara 

dos Deputados vota a par-
tir de hoje as medidas pro-
visórias que fazem parte do 
ajuste fiscal e dificultam o 
acesso a benefícios como o 
seguro-desemprego e o se-
guro-defeso (MPs 664/14 
e 665/14). As medidas têm 
sido criticadas por parla-
mentares da oposição e da 
base aliada e por centrais 

s i n d i c a i s . 
Nas últimas 
s e m a n a s , 
m i n i s t r o s 
da área eco-
nômica fo-
ram ao Con-
gresso para 
e s c l a re c e r 
dúvidas e 
defender as 
p r o p o s t a s 
do governo.

A me-
dida pro-
visória do 
seguro-de-
s e m p r e g o 

(665/14), já tranca a pau-
ta do Plenário. O texto foi 
aprovado pela comissão 
mista na quarta-feira, 29, 
com alterações, como a ca-
rência para o primeiro pe-
dido de seguro-desempre-
go de 12 meses de trabalho 
nos 18 meses anteriores à 
demissão. No segundo pe-
dido, essa carência cai para 
9 meses; e nos demais, 
para seis meses ininterrup-
tos de trabalho.

A MP 664 pode ser vo-
tada hoje pela comissão 
mista, às 14h30, e então 
passará a trancar as vota-
ções em Plenário. A princi-
pal novidade é a redução, 
de 24 para 18 meses, do 
prazo mínimo de contribui-
ção para que a pensão por 
morte seja concedida para 
o cônjuge ou companheiro. 
A Lei de Benefícios da Pre-
vidência Social (8.213/91), 
alterada pela MP, não esta-
belecia tempo de carência. 
A medida também exige um 
tempo mínimo de dois anos 
de casamento ou união es-
tável, que foi mantido pelo 
relator – outra regra que 
não existia na lei.

PDT defende memorial para Jango
LIBERDADE E DEMOCRACIA

A polêmica sobre a cons-
trução do Memorial Liberdade 
e Democracia Presidente João 
Goulart, idealizado por Oscar 
Niemeyer, em Brasília, foi as-
sunto de ontem da sessão sole-
ne do Congresso Nacional em 
homenagem ao ex-presidente 
da República, deposto por um 
golpe militar em 1964.

Durante a cerimônia, 
apoiado por vários parlamen-
tares pedetistas, como Cristo-
vam Buarque (DF) e Acir Gur-
caz (RO), o presidente nacional 
do PDT, Carlos Lupi, disse que 
não é possível haver uma se-
gunda cassação de Jango.

Lupi se referiu à recomen-
dação do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios 
(MPDFT), do último dia 13, 
para que Secretaria de Cultu-
ra do Distrito Federal anule o 
convênio que cedeu um lote 
para a construção do memo-
rial em Brasília. 

A recomendação foi fei-
ta porque a Promotoria de 
Justiça de Defesa da Ordem 
Urbanística (Prourb) verifi-
cou que o Instituto João Gou-
lart não iniciou as obras no 
prazo de dois anos a partir 
da vigência do documento, 
datado de 2013.

“Nosso PDT não permiti-

rá uma segunda cassação que 
querem, 51 anos depois, im-
pingir a Jango. E não são as for-
ças apenas da reação; são, hoje, 
das oligarquias permanentes 
que se fantasiam de socialis-
tas e querem, covardemente, 
amparar-se num Ministério 
Público político manipulável, 
sofista e com cara de direita 
cívica”, criticou Lupi.

Filho de Jango, João Vi-
cente Goulart é presidente 
do Instituto Presidente João 
Goulart, responsável por ar-

recadar a verba para cons-
truir o espaço, e criticou as 
obstruções ao projeto. “Jan-
go, pouco a pouco vem sendo 
resgatado da escuridão em 
que os prepotentes e os rea-
cionários de plantão em 64 
quiseram escondê-lo”, disse.

Na solenidade, parlamen-
tares exaltaram a trajetória 
política de João Goulart, como 
o senador Cristovam Buarque. 
“O que faz um grande político é 
chegar e manter-se no poder. O 
que faz um grande estadista é 

usar o poder para transformar 
seu país na direção de uma 
economia moderna e dinâmi-
ca e de uma sociedade harmô-
nica. Mas o que faz um político 
e estadista ser um mito é ter 
sua mensagem mantida ao 
longo de décadas ou mesmo 
de séculos”, e finalizou:

“Por isso, além de político 
e estadista, ele é um símbolo, 
um mito vivo para as gerações 
que vieram depois dele. Jango 
vive e por esta razão estamos 
lhe prestando homenagem”.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Karine Melo
Da Agência Brasil

“o governo tem 
avaliado as propos-
tas feitas em 
cima da original e, 
naquilo que não 
descaracteriza os 
fundamentos do 
ajuste, está aberto 
e tem dialogado”
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Os dados sobre contas 
no HSBC na Suíça foram 
liberados pela França

Receita obtém informações sobre 
brasileiros citados no SwissLeaks

A Receita Federal ob-
teve informações mais pre-
cisas sobre contribuintes 
brasileiros citados no caso 
SwissLeaks. De acordo com 
o Fisco, os dados foram ob-
tidos depois da visita de au-
ditores à sede da Direction 
Générale des Finances Pu-
bliques (DGFiP) – adminis-
tração tributária francesa, 
em Paris, no dia 31 de março, 
com a finalidade de colher in-
formações sobre contribuin-
tes brasileiros titulares de 
contas-correntes no HSBC na 
Suíça. Desde fevereiro, a Re-
ceita acompanhava o caso e 
agora confirmou ter obtido 
informações mais detalhadas.

Com base em acordo 
para evitar a dupla tributa-
ção existente entre os dois 
países, 8.732 arquivos ele-
trônicos foram entregues 
à Receita Federal, cada um 
contendo um perfil de clien-
te brasileiro do banco suíço. 
Desde então, informou o ór-
gão, os técnicos brasileiros 
estão trabalhando na correta 
identificação das pessoas fí-
sicas correntistas.

A Receita informou tam-
bém que foram feitas 34.666 
consultas aos cadastros refe-
rentes às diferentes combi-
nações de nomes e datas de 
nascimento possíveis, resul-
tando em 652.731 prováveis 
nomes dos titulares das con-
tas. Depurados esses dados, 
foram efetivamente identi-
ficados como contribuintes 
brasileiros 7.243 correntis-
tas pessoas físicas.

Após a identificação, os 
próximos passos são a identi-
ficação dos contribuintes com 
interesse fiscal, no período de 
2011 a 2014, para posterior 
programação e fiscalização; 
continuidade das pesquisas 
das pessoas físicas/jurídicas 
não identificadas nesta de-
puração inicial, que corres-
pondem a 1.129 nomes; con-
tinuidade das pesquisas para 
identificação dos correntistas 
pessoa jurídica e respectivas 
pessoas físicas relacionadas; 
identificação de contribuin-
tes mortos e seus eventuais 
herdeiros; análise de vínculos 
entre os contribuintes identi-
ficados de forma a encontrar 
grupos de contribuintes rela-
cionados para o tratamento 
em conjunto.

Na sequência, a Receita 
Federal trocará ainda infor-
mações com o Banco Central 
e o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf), 
de modo a buscar elementos 
para identificar indícios de 
possíveis práticas de crimes 
contra o sistema financeiro e 
lavagem de dinheiro e apro-
fundar as investigações para, 
nos casos mais graves, acionar 
a Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal.

BRASIL

Daniel Lima
Da Agência Brasil

8.732 arquivos 
eletrônicos 
foram entregues 
à Receita, cada 
um contendo um 
perfil de cliente 
brasileiro do 
banco suíço

O presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), Luciano Cou-
tinho, disse  ontem que o banco 
pode abrir informações sobre em-
préstimos para empresas brasilei-
ras que atuam em Angola e Cuba.

“Estamos em processo, com 
autorização do ministro do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, Armando Monteiro, de 
revisita da classificação específi-
ca das operações com Angola e 
Cuba”, informou Coutinho, após 
participar da abertura da Feira In-
ternacional do Plástico (Feiplastic), 
na Zona Norte da capital paulista.

Segundo ele, o BNDES estuda 
formas de dar mais transparência 
às operações da instituição. “Que-
remos adotar as práticas mais avan-
çadas de transparência”, destacou. 
Luciano Coutinho descartou a pos-
sibilidade de a instituição liberar 
crédito sob influência externa.

“A hipótese é infundada, por 
causa dos processos impessoais e 
técnicos de avaliação, da decisão 
colegiada em todas as instâncias 
e avaliação dos riscos e das ga-
rantias em quaisquer emprésti-
mo do BNDES. É absolutamente 
impossível qualquer forma de 
ingerência política no processo 
decisório”, afirmou.

A afirmação do presidente 
do BNDES foi feita em resposta às 
acusações de que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva tenha in-
terferido nos processos do banco 
em benefício da empreiteira Ode-

BNDES admite liberar dados
EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS

Daniel Mello
Da Agência Brasil

brecht, multinacional brasileira 
que opera em Angola e Cuba.

De acordo com Luciano Cou-
tinho, existem empecilhos para 
divulgação irrestrita desse tipo 
de dados. “As agências de crédito 
do mundo inteiro não detalham 
as informações projeto a projeto, 
porque, muitas vezes, isso envolve 
segredo comercial”, acrescentou.

O presidente do BNDES tam-
bém confirmou que os aportes do 
Tesouro Nacional na instituição 

serão consideravelmente menores 
este ano, devido ao ajuste fiscal. 
“Não exerceremos pressão sobre a 
dívida pública. Isso é uma premis-
sa”, esclareceu.

Coutinho disse não acreditar 
que o banco passará por dificul-
dades. “Estamos buscando opor-
tunidades para captar crédito em 
condições favoráveis. Temos de 
esperar acalmar mais o mercado 
europeu. Isso vai elevar as oportu-
nidades”.

Luciano Coutinho disse que o banco pode dar informações sobre empréstimos

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Câmara 
dos Deputados, que investiga 
a violência contra jovens ne-
gros e pobres, realizou ontem 
audiência pública em uma es-
cola da favela Nova Brasília, no 
Complexo do Alemão, na Zona 
Norte do Rio, para debater as 
violações de direitos huma-
nos na localidade. Também 
foram ouvidos, na sede da As-
sembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj), 12 represen-
tantes de movimentos sociais 
organizados que trabalham 
com a questão da violência 
nas comunidades.

O presidente da CPI, 
deputado Reginaldo Lopes 
(PT/MG), ressaltou o com-
promisso da comissão com 
políticas públicas para pre-
venir a sociedade e reduzir o 
número de homicídios no Bra-
sil: “Queremos ouvir as lide-
ranças familiares e as vítimas 
de homicídio ou de violação de 
direitos humanos, além de pro-
posições, e trazer esses depoi-
mentos para o nosso relatório”.

A audiência pública no 
Alemão também reuniu re-

presentantes da Comissão 
de Defesa dos Direitos Hu-
manos e Cidadania da Alerj, 
da Polícia Militar e da socie-
dade civil, além de gestores 
das Secretarias Estaduais de 
Educação e de Assistência 
Social e Direitos Humanos.

Integrante do Instituto 
Raízes e Movimento, grupo 
formado por jovens morado-
res que atua desde 2001 no 
Complexo do Alemão, Allan 
Bruno Pinheiro, criticou a pre-
sença de uma base da Unidade 
de Polícia Pacificadora (UPP) 
dentro do pátio do colégio 
Caic Theóphilo de Souza Pinto, 
onde ocorreu a audiência.

“A política de segurança 
se equivoca mais uma vez em 
trazer a polícia para dentro da 
escola. Isso traz muita insegu-
rança, por causa dos conflitos. 
Na fachada do colégio, há vá-
rias marcas de tiro, tornando 
os estudantes e professores 
daqui alvos e vítimas dos 
confrontos. Então, tem que 
se pensar em outra forma de 
combater a violência”, disse.

Pinheiro pediu às au-
toridades mais atenção aos 
jovens do Complexo do Ale-
mão, como uma das formas 

de combater a violência. “Diá-
logo é fundamental, mas não 
só isso: é preciso também 
uma efetivação das ações. No 
Alemão, temos 19 mil jovens 
entre 15 e 29 anos e precisa-
mos ter políticas públicas que 
agreguem e deem espaço a 
toda essa juventude, de forma 
que os jovens tenham acesso 
a escolas, cursos e a forma-
ção. O poder público deve 
criar um plano de desenvol-
vimento individual para esses 
jovens”, acredita.

O Complexo do Alemão é 
o primeiro local fora de Bra-
sília a receber audiência pro-
movida pela CPI. A reunião faz 
parte da segunda fase da co-
missão, que vai percorrer ain-
da outros Estados. A motiva-
ção para a escolha do local da 
primeira audiência, segundo 
o deputado Reginaldo Lopes, 
foi o caso do menino Eduardo 
de Jesus Ferreira, de 10 anos, 
morto no último dia 2, após 
ser baleado durante uma ope-
ração da Polícia Militar no Ale-
mão. Na ocasião, A PM afastou 
os oito policiais envolvidos na 
operação. O crime está sendo 
investigado pela Divisão de 
Homicídios.

CPI que investiga violência 
realiza audiência em favela

JOVENS NEGROS E POBRES

A Comissão Par-
lamentar de Inquéri-
to (CPI), que investiga 
depósitos externos de 
brasileiros no HSBC, 
realiza audiência pú-
blica hoje para ouvir 
o presidente da insti-
tuição financeira no 
país, André Guilherme 
Brandão. 

O depoimento de 
Brandão estava previs-
to anteriormente para 
a semana passada, mas 
foi adiado a pedido 
dele próprio. A sessão 
tem início às 14h30, na 
sala 2 da Ala Senador 
Nilo Coelho.

Brandão deverá fa-
lar sobre a participação 
do banco no escândalo 
que ficou conhecido 
como SwissLeaks, que 
envolve o vazamento 
de informações sobre 

milhares de contas se-
cretas na filial suíça 
do HSBC - fruto de in-
vestigação de um con-
sórcio internacional de 
jornalistas, em parceria 
com o jornal francês Le 
Monde.

O episódio envol-
ve depósitos totais de 
mais de US$ 100 bi-
lhões, mantidos em 
agência do HSBC em 
Genebra por cerca de 
106 mil clientes de 203 
países, referentes aos 
anos de 2006 e 2007.

Dados divulgados 
pela imprensa indicam 
que o Brasil é o nono 
país com o maior valor 
depositado (US$ 7 bi-
lhões) e o quarto maior 
em número de clientes 
no HSBC: foram locali-
zados 8.667 brasileiros 
com contas no banco.

Da Agência Brasil

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidente será ouvido 
Prefeitura vai 
incentivar o uso 
da bicicleta
para o trabalho

A bicicleta pode ser o 
meio mais rápido de chegar 
ao trabalho e uma solução 
para escapar dos conges-
tionamentos. Para incenti-
var mais pessoas a aderir à 
prática, uma série de ações 
de estímulo ao uso da bicii-
cleta como meio de trans-
porte marcará o Dia Mundial 
de Bicicleta ao Trabalho, na 
sexta-feira (8), no Rio de Ja-
neiro. 

A ideia é buscar alter-
nativas para os problemas 
de mobilidade, que, além de 
melhorar o trânsito, promo-
vem mais qualidade de vida.

As atividades fazem 
parte de uma agenda mun-
dial, que se repetirá em vá-
rias cidades brasileiras. No 
Rio, em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente, as organizações 
não governamentais Bike 
Anjo e Escola de Pedal pro-
movem, desde ontem, pales-
tras com dicas destinadas 
àqueles que querem ganhar 
confiança para enfrentar as 
movimentadas avenidas da 
cidade.

A CPI do HSBC vai ouvir o presidente da instituição no Brasil

Daniel Lima
Da Agência Brasil

FOTO: Edilson Rodrigues/Agência Senado



Quase 1,3 mil imigrantes
do total de socorridos
chegaram ontem a Roma 

Itália evita tragédia e resgata 6,7 
mil imigrantes no Mediterrâneo
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Quase 1,3 mil dos mais 
de 6,7 mil imigrantes so-
corridos durante o fim de 
semana no Mediterrâneo 
desembarcaram ontem na 
Itália. Os 1,5 mil restantes 
estavam sendo esperados 
nessa segunda-feira, anun-
ciou a Marinha italiana.

Um primeiro grupo de 
873 imigrantes, entre os 
quais 103 mulheres e 52 
crianças, chegou ao Porto 
de Pozzallo, no extremo sul 
da Sicília. Os imigrantes, so-
bretudo somalis e eritreus, 
serão transferidos após 
identificação para centros 
de acolhimento em Roma, 
Milão ou Nápoles.

Um segundo grupo de 
cerca de 400 pessoas che-
gou à cidade de Messine, 
no norte da Sicília. Além de 
somalis e eritreus, o grupo 
inclui sírios.

De acordo com a Mari-
nha italiana, são esperados 
no Porto de Reggio Calabria 

Da Agência Lusa

778 migrantes socorridos 
em cinco diferentes opera-
ções. Ao Porto de Augusta 
devem chegar mais 675 mi-
grantes.

Adrian Edwards, do 
Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Refu-
giados, disse que a Guarda 
Costeira da Itália indicou 
ter resgatado 6.779 migran-
tes durante o fim de semana 
no Mediterrâneo. Por meio 
da conta na rede social 
Twitter, Edwards informou 
que foram encontrados dez 
imigrantes mortos.

A Frontex, a agência eu-
ropeia encarregada da vigi-
lância das fronteiras fora 
do Espaço Schengen, que 
permite a livre circulação 
de pessoas entre a maioria 
dos países da União Euro-
peia (UE), disse hoje ter in-
tensificado as operações no 
Mediterrâneo.

“Estamos tentando au-
mentar o número de navios 
e de aviões. Pedimos e obti-
vemos a confirmação de paí-
ses europeus, entre os quais 
a França, sobre o envio de 
suas unidades”, declarou à 
agência France Presse Ewa 
Moncure, porta-voz da Fron-

Os imigrantes resgatados no último fim de semana serão transferidos para centros de acolhimento em Roma, Milão ou Nápoles

tex, agência que tem sede 
em Varsóvia.

Uma dezena de navios 
integra atualmente a Opera-

ção Tritão no Mediterrâneo 
gerida pela Frontex. Após 
uma série de naufrágios 
que causaram mais de 1,2 

mil mortos em abril, os diri-
gentes europeus aprovaram 
numa cúpula extraordiná-
ria o reforço da presença 

da UE no Mediterrâneo, 
triplicando o orçamento da 
Operação Tritão, que era de 
3 milhões de euros por mês.

A prefeita de Baltimore, Stephanie 
Rawlings-Blake, suspendeu no último 
domingo o toque de recolher obriga-
tório que tinha sido decretado por cau-
sa das manifestações após a morte de 
um homem sob custódia policial. “Sus-
pendi, com efeitos imediatos, a ordem 
que instituía o recolher obrigatório em 
toda a cidade”, disse, por meio da sua 
conta na rede social Twitter.

O toque de recolher obrigatório, 
que ia das 22h às 5h, foi imposto no dia 
28 de abril, depois da cidade do Leste 
dos Estados Unidos ter sido palco de ce-
nas violentas, como pilhagens de lojas, 
destruição de vitrines e carros da polí-
cia incendiados. Ontem (2), os protes-
tos foram pacíficos e havia um número 
crescente de membros da comunidade 
e comerciantes locais que pediam a sus-
pensão do decreto.

A decisão foi tomada dois dias de-
pois de a procuradora de Baltimore, Ma-

rilyn Mosby, ter anunciado que a morte 
de Freddie Gray é um “homicídio” e que 
seis policiais serão acusados pelo crime. 
Suspensos de suas funções, os policiais 
são acusados de homicídio culposo e as-
sassinato em segundo grau.

O presidente do país, Barack Oba-
ma, disse que é “absolutamente vital” 
que a verdade sobre a morte do homem 
negro seja revelada. Freddie Gray foi de-
tido no dia 12 de abril quando, ao avis-
tar agentes da polícia, começou a correr. 
Ao ser detido, o jovem foi transportado 
em uma viatura, onde teria sofrido uma 
lesão cervical, que acabou por determi-
nar a sua morte uma semana depois. 
Seis agentes da polícia foram suspensos.

Gray transformou-se em um novo 
símbolo da violência policial e da ati-
tude de desconfiança que existe entre 
as forças policiais e as minorias nos Es-
tados Unidos, como já tinha aconteci-
do com o jovem negro Michael Brown 
(morto a tiro por um polícial em Fergu-
son, Missouri) no verão de 2014.

Prefeita suspende toque
de recolher em Baltimore

ESTAdoS unIdoS

Policiais matam dois homens 
suspeitos de levar explosivos

Protesto contra discriminação
em Israel deixa 60 feridos

Três vítimas de terremoto são 
resgatadas ainda com vida

TEXAS-EuA

nEPAL

Da Agência Lusa 

Da Agência Lusa 

Da Agência Lusa 

Três mulheres foram 
resgatadas com vida de-
pois de terem permanecido 
oito dias debaixo dos es-
combros de suas casas em 
Sindhupalchok, o distrito 
mais afetado pelo terre-
moto que abalou o Nepal e 
que provocou pelo menos 
7.365 mortes.

As três mulheres foram 
resgatadas no último do-
mingo por uma equipe da 
polícia nepalesa, divulgou 
ontem o diário local The Ri-
sing Nepal.

De acordo com os ser-
viços de resgate, as três 
mulheres, que se escon-
deram debaixo das camas, 
estavam em estado de cho-
que e apresentavam sérias 
dificuldades para falar. Elas 
foram transportadas para o 
hospital mais próximo.

Um dia antes do res-
gate das três mulheres, um 

homem de 101 anos foi re-
tirado com vida dos escom-
bros da sua casa no distrito 
de Nuwakot, ao Norte de 
Katmandu.

Esses resgates ocorre-
ram no momento em que 
há poucas esperanças de 
encontrar pessoas com vida 
debaixo dos escombros dos 
edifícios destruídos pelo 
forte abalo, de magnitude 
7,8 na escala Richter, que 
atingiu o país no dia 25 de 
abril.

Na última sexta-feira, 
um porta-voz do Ministério 
do Interior nepalês, Laxmi 
Prasad Dhakal, afirmou, 
em declarações à agência 
espanhola EFE, que exis-
tiam “poucas hipóteses 
de encontrar alguém com 
vida” debaixo dos escom-
bros, frisando, no entanto, 
que isso não ia impedir as 
equipes de resgate de pros-
seguirem com os trabalhos 
de busca.

Segundo as autorida-
des nepalesas, o abalo des-
truiu cerca de 200 mil casas 
e deixou danificadas 186 
mil habitações. Para os tra-
balhos de reconstrução, o 
governo nepalês pediu uma 
ajuda internacional na or-
dem de US$ 2 milhões. De 
acordo com o balanço mais 
recente, o terremoto deixou 
mais de 14 mil feridos.

 

Cinquenta e seis agen-
tes e sete manifestantes fi-
caram feridos, na noite des-
se domingo (3), em Tel Aviv, 
no segundo dia de protestos 
contra a violência e a dis-
criminação da comunidade 
de origem etíope em Isra-
el, informaram fontes poli-
ciais. Durante os violentos 
confrontos, na Praça Rabin, 
foram detidos 43 manifes-
tantes.

A polícia israelense re-
correu à força quando mi-
lhares de participantes se 

deslocaram rumo ao edifí-
cio da prefeitura municipal 
e, depois de duas horas de 
manifestação, tentaram en-
trar no prédio, de acordo 
com a imprensa local.

Os agentes recorreram 
aos gases de pimenta e la-
crimogêneo para dispersar 
os manifestantes, o que 
aumentou a tensão. A polí-
cia israelense disse que os 
agentes atuaram com “con-
tenção” e tentaram nego-
ciar uma solução, mas que o 
ato era “uma manifestação 
não autorizada.”

As tensões começaram 

no dia 26 de abril com a di-
vulgação na internet de um 
vídeo amador que mostra 
dois agentes policiais agre-
dindo um imigrante etíope 
na cidade de Holón. 

A comunidade judia 
etíope lamentou que as au-
toridades tenham atitudes 
racistas e discriminatórias 
com esta população. “Cerca 
de 70% dos etíopes vivem 
concentrados em guetos 
em 17 localidades, o que 
cria tensões com o restante 
da população”, afirmou um 
dos membros da comuni-
dade.

Dois homens, suspei-
tos de transportar explosi-
vos, foram mortos pela po-
lícia no último domingo na 
parte externa de um centro 
cultural, palco de um con-
curso de caricaturas de 
Maomé no Texas (EUA), 
informaram os organizado-
res do evento.

Agentes de equipes de 
intervenção da Swat decla-
raram à cadeia televisiva 
ABC que dois suspeitos dis-

pararam contra o Culwell 
Centre Curtis, em Garland, 
perto de Dallas, o qual se-
diava o concurso de cari-
caturas, apresentado como 
um evento pela “liberdade 
de expressão”.

Pamela Geller, ativista 
e cofundadora da entidade 
organizadora do evento – a 
American Freedom Defen-
se Initiative – escreveu na 
rede social Twitter que a 
polícia abateu dois suspei-
tos e que era aguardada a 
chegada da equipe especia-

lista em explosivos.
Um agente de polícia foi 

baleado na perna e trans-
portado para o hospital. O 
político holandês Geert Wil-
ders, que foi convidado para 
participar no evento, afir-
mou estar “chocado”. “Estou 
chocado. Falei durante meia 
hora sobre cartoons, Islão 
e liberdade de expressão 
e acabei de deixar o local”, 
disse, num e-mail à agência 
AFP, qualificando o tiroteio 
de “atentado às liberdades 
de todos”.

Da Agência Lusa 

O terremoto 
que abalou
o  Nepal 
provocou pelo 
menos 7.365 
mortes e deixou 
mais de 14 mil 
feridos

FoTo: Marina Militare
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campeonato paraibano

CSP  tenta voltar ao G4
Campinense será o 
adversário do Tigre
hoje no Almeidão

Página 23

Quinze campeões já 
foram definidos na
atual temporada

A volta ao G4 com uma 
grande vitória. Este é o de-
sejo do treinador Tazinho, 
do CSP, no jogo de hoje, às 
20h30, no Estádio Almei-
dão, contra o Campinense. 
Com 25 pontos e na quinta 
colocação, o Tigre precisa da 
vitória para passar o Auto 
Esporte que é o quarto, com 
26 pontos. O CSP vem de 
uma derrota por 3 a 2 sobre 
o Sousa, em partida disputa-
da no último sábado, no Ma-
rizão em Sousa. Já o Campi-
nense tem 34 pontos, está na 
segunda colocação, é o único 
clube que pode ultrapassar o 
líder Botafogo e terminar em 
primeiro lugar nesta fase de 
classificação. A arbitragem 
desta partida será de José 
Marques, auxiliado por Feli-
pe Messias e Josiel Ferreira.

No CSP, a derrota para 
o Sousa serviu de alerta e 
mostrou que o clube corre 
risco de perder a vaga no G4 
para o Auto Esporte. O Tigre 
agora tem a obrigação de so-
mar pontos neste jogo, ou a 
situação ficará muito difícil. 
Contra o Campinense, Tazi-

nho não vai poder escalar o 
atacante Hélio Paraíba, que 
vem marcando muitos gols 
nos últimos jogos. No seu 
lugar, deverá entrar Carioca, 
que está de volta ao elenco, 
após um período no Rio de 
Janeiro. O lateral esquerdo 
Rogério Lucena também é 
dúvida. Ele saiu contundi-
do na última partida e está 
se recuperando. Caso não 
jogue, o substituto será Léo 
Carioca.

No Campinense, o téc-
nico Francisco Diá continua 
com a política de poupar 
alguns jogadores, como fez 
contra o Santa Cruz. Segundo 
ele, mesmo com as mudan-
ças, o time vem a João Pessoa 
disposto a vencer, porque 
quer ultrapassar o Botafogo 
e terminar em primeiro lu-
gar nesta fase de classifica-
ção. A Raposa vem embalada 
e tem vencido partidas segui-
das, dentro e fora de casa. Na 
última partida, disputada no 
sábado, o Rubro-Negro ven-
ceu o Santa Cruz de Santa 
Rita por 3 a 1.

Diá não revelou que 
time vai começar jogando 
com o CSP, mas uma provável 
escalação é a seguinte: Mar-
cão, Osvaldir, Juliano, Kasado 
e Jerfferson; Negretti, Neto, 
Leandro Santos e Renatinho; 
Nando e Felipe Alves. 

Crescimento na reta final

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

A vitória tranquila do Campinense sobre 
o Santa Cruz serviu para confirmar a boa 
fase em que vive o Campinense, chegando 
na reta final do campeonato, como um sério 
candidato ao título paraibano de 2015. Há 
algum tempo a Raposa vem ganhando todos 
os seus jogos, dentro ou fora de casa, e não 
importa o adversário. No sábado passado, o 
Rubro-Negro ainda se deu o luxo de poupar 
alguns titulares. Não é a toa que é o único 
time que pode tomar a liderança do Botafo-
go, nesta fase de classificação. 

Da forma que vem jogando a Raposa, de-
pois de algumas contratações, a sua torcida 
deverá ter muitas alegrias no quadrangular 
final do Campeonato Paraibano, e segura-
mente o Rubro-Negro vai conseguir a vaga 
para o Campeonato Brasileiro da Série D. 
Francisco Diá parece ter encontrado a forma 
ideal de jogar do time, que tem como prin-
cipal arma, um contra-ataque super veloz e 
bons jogadores do meio para frente, fazendo 

com que a bola sempre chegue com perigo 
ao gol adversário.

Hoje, o Campinense vem a João Pessoa 
para enfrentar o CSP, e o pensamento no 
Rubro-Negro é vencer para encostar no Bo-
tafogo. Hoje, a Raposa tem 34 pontos, contra 
38 do Botafogo, só que o Campinense tem 
ainda dois jogos, enquanto o Belo apenas 
um. Se vencer hoje o Tigre, vai chegar a 37 
e vai para a última rodada com chances de 
ultrapassar o time da Maravilha do Contor-
no, basta que vença e o Belo tropece no CSP, 
na próxima sexta-feira.

A única vantagem de quem terminar a 
primeira fase do Campeonato Paraibano em 
primeiro lugar é fazer o último jogo (teorica-
mente pode ser o decisivo) em casa. E é isso 
que Botafogo e Campinense lutam para con-
seguir. Neste caso, o Botafogo ainda continua 
favorito, porque depende apenas dele. Se 
vencer o CSP, na próxima sexta-feira, garante 
a liderança de forma definitiva.

Decisão no lado de baixo da tabela
Santa Cruz e Lucena fazem hoje uma 

decisão no Estádio Teixeirão, em Santa Rita. 
Em jogo a fuga da zona de rebaixamento. 
O Tricolor está lá, na nona posição, com 12 
pontos. Já o time do Litoral Norte do Esta-
do está em oitavo, com 13 pontos. Quem 
vencer, praticamente se livra da degola, 
dentro de campo. Porém ainda vem tapetão 
aí para julgar irregularidades do Atlético de 
Cajazeiras.

Conquista do Vasco
Quero aqui parabenizar os vascaínos, 

que conquistaram com méritos o Campeo-
nato Carioca, após 12 anos de jejum. Isto foi 
bom para o futebol brasileiro, e principal-
mente para o futebol carioca. A rivalidade 
sadia tem de permanecer em nome do suces-
so do futebol brasileiro. Um clube grande 
como o Vasco,  com uma imensa torcida em 
todo o país, não pode ficar tanto tempo sem 

título, e ser rebaixado algumas vezes para a 
Série B do Campeonato Brasileiro. 

Nós que amamos o futebol, torcemos 
para que o Vasco consiga manter esta boa 
fase e que no Campeonato Brasileiro da Série 
A, que começa no próximo fim de semana, 
não fique brigando para não cair, como nos 
últimos anos. 

Pernambucano
Por muito pouco, o Salgueiro do inte-

rior, não conseguiu o título do Campeonato 
Pernambucano de 2015. Fez uma excelente 
campanha, chegou a final com méritos, e só 
perdeu na grande final para o Santa Cruz, 
quando o peso da camisa tricolor falou mais 
alto. Agora o Salgueiro vem com tudo para o 
Campeonato Brasileiro  da Série C, e o primei-
ro adversário será o nosso Botafogo. Espero 
que Marcelo Vilar tenha mandado um olheiro 
para ver alguns jogos do Salgueiro, para evi-
tar surpresas, logo no início da competição.

Botafogo está de 
volta aos treinos 
para último jogo 
da classificatória

O Botafogo começou 
ontem a sua preparação 
para o último jogo da fase 
de classificação do Campeo-
nato Paraibano, programado 
para a próxima sexta-feira, 
às 20h30, contra o CSP, no 
Almeidão. Sem jogos no úl-
timo final de semana, a co-
missão técnica resolveu dar 
uma folga ao elenco, que só 
se reapresentou ontem pela 
manhã no CT da Maravilha 
do Contorno. O técnico Mar-
celo Vilar também retornou 
ontem de Fortaleza, para 
onde tinha ido resolver uns 
problemas pessoais.

Para o jogo contra o Ti-
gre, Marcelo Vilar terá mui-
tos desfalques, já que vários 
jogadores levaram o terceiro 
cartão amarelo, no jogo con-
tra o Santa Cruz, na última 
quarta-feira. Ao todo, vão 
cumprir suspensão cinco 
atletas: o goleiro Genivaldo, 
os zagueiros Carlinhos Rech 
e Roberto Dias, e o volante 
Hércules. O novo contratado 
para a zaga, Wesley, que veio 
do futebol paranaense, ain-
da aguarda o registro junto 
à CBF. 

Apesar dos desfalques, o 
técnico Marcelo Vilar acredi-
ta em um resultado positivo 
diante do CSP. Para o trei-
nador, é importante vencer 
para garantir a primeira co-
locação da fase de classifica-
ção, sem necessitar de outros 
resultados. Por enquanto, o 
treinador ainda não definiu 
quem serão os substitutos 
dos jogadores suspensos, o 
que só deverá acontecer no 
coletivo de amanhã.  

Hoje, a equipe deve tra-
balhar nos dois períodos até 
porque se aproxima também 
o dia da estreia do clube nas 
disputas do Campeonato 
Brasileiro da Série C, progra-
mado para o próximo dia 17, 
diante do Salgueiro, em  l,o-
cal ainda a ser definido pela 
diretoria do Belo.

FOTO: Ascom/CSP

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

FOTO: PBesportees.net

Carlos Caaporã, um dos destaques do CSP, deve participar do jgo de hoje contra o Campinense

Briga contra o rebaixamento hoje no Teixeirão
Santa Cruz e Lucena fa-

zem hoje, às 20h30, no Está-
dio Teixeirão, em Santa Rita, 
uma partida com caracterís-
tica de decisão. Está em jogo 
escapar do rebaixamento 
para a Segunda Divisão do 
futebol paraibano em 2016. 
O Santa Cruz tem 12 pontos 
e ocupa a penúltima posição, 
portanto na zona da degola. Já 
o Lucena tem 13 pontos, e por 
enquanto ocupa a oitava po-
sição na tabela de classifica-
ção. A arbitragem da partida 
ficará a cargo de João Bosco 
Sátiro, auxiliado por Broney 
Machado e Dguerro Xavier.

O Tricolor de Santa Rita 
vem de uma derrota por 3 a 1 
para o Campinense, no último 

sábado, em Campina Gran-
de. Para esta partida decisiva 
contra o Lucena, o técnico Mi-
randinha tem muitos proble-
mas. Até o fim de semana, ele 
tinha 9 jogadores sem condi-
ções de serem escalados, por 
motivo de contusão e de sus-
pensão. 

"Não sei ainda que time 
escalar contra o Lucena. Des-
de que cheguei aqui minha 
vida é administrar mais pro-
blemas extra-campo do que 
dentro de campo. Mas não 
perco a esperança e o Santa 
Cruz vai conseguir se manter 
na Primeira Divisão", disse o 
treinador, que vai tentar a sua 
primeira vitória jogando no 
Teixeirão.

No Lucena, o auxiliar téc-
nico Mirandinha, que assu-
miu o cargo no lugar de Neva-
da, após a derrota para o Auto 
Esporte por 1 a 0, na última 
partida do Tubarão do Norte, 
não tem qualquer problema 
para escalar o Lucena, para 
esta partida. Ele espera uma 
pressão muito grande o time 
da casa, apoiado por sua tor-
cida, mas armou o time bus-
cando o contra-ataque para 
surpreender o adversário.

Sem fazer segredos, Mi-
randinha deverá mandar a 
campo o seguinte time: De-
lone, Tiago Granja, Lúcio, Jó 
e Thalison; Suélio, Marcílio, 
Deda e Dinho;  Ribinha e El-
ton.

SANTA CRUZ X LUCENA

O Santa Cruz vem de uma derrota para o Campinense por 3 a 1



Benfica é destaque na Copa 
Paraíba com quatro títulos
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Competição de futsal
registrou 119 partidas 
com 62 equipes

O quarto classificado para 
as disputas do quadran-
gular final do Campeonato 
Paraibano segue indefinido, 
embora as chances maiores 
continuem com o CSP por 
ter um jogo a menos que 
o Auto Esporte que está 
na sua frente com apenas 
um ponto de vantagem. O 
Tigre enfrenta o Campinense 
hoje no Almeidão e na próxima sexta-feira terá o 
Botafogo, no mesmo local. Já o Auto Esporte irá 
a Santa Rita enfrentar o Santa Cruz que luta para 
fugir do rebaixamento. O Tricolor, a propósito, 
enfrenta o Lucena em casa e pode respirar mais 
aliviado se vencer no Teixeirão.

Auto ou CSP?

Torcida do Vasco
 mostra sua força

O domingo passado foi de festa para o torcedor 
de algumas equipes brasileiras, em especial do Vasco da 
Gama, que há 12 anos esperava por um novo título cario-
ca e veio na vitória de 2 a 1 sobre o Botafogo. De forma 
inquestionável, o time de Eurico Miranda mostrou que 
não é preciso formar um grande elecno para se chegar a 
uma conquista. Considerado, no início da disputa, como o 
quarto melhor time, o Vasco contrariou as expectativas 
e quebrou tabus até ser campeão. De parabéns os seus 
milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, em especial 
aqui na cidade de João Pessoa.

Por falar nisso, cada dia me convenço mais que 
o Botafogo paraibano é o terceiro na preferência do 
torcedor. Isso porque o Flamengo é o primeiro e o Vasco 
mostrou, ontem, que tem uma imensa torcida em João 
Pessoa, capaz de parar alguns pontos da cidade. Apesar 
do final de semana ter mostrado ao Brasil um total de 15 
campeões, alguns estados ainda não conhecem os seus 
vencedores e vão demorar um pouco mais.

Na Paraíba, na próxima sexta-feira, termina a fase 
classiifcatória e o quadrangular final será conhecido 
apenas no dia 14 de junho. Como se trata de jogos de ida 
e volta, a festa do campeão paraibano de 2015 pode até 
nem ter o troféu em campo, já que teremos jogos em 
Campina Grande e João Pessoa na sua última rodada.

A não ser que se levem réplicas dos troféus para o 
Almeidão e o Amigão. Outra: onde armar o tablado para 
a cerimônia de premiação? Infelizmente quem aprovou 
esse regulamento certamente se convenceu do erro, da 
grande besteira até porque pode até ter confronto na 
última rodada que não vale mais nada, com estádio vazio. 
Tudo vai depender das quatro rodadas quando se define 
o ou os favoritos ao título. De qualquer forma cabe aos 
dirigentes, após a conclusão do Paraibano, tentar corrigir 
a besteira que fizeram ao afrontar o calendário nacional.

O Miramar já está garantido nas disputas da Segunda 
Divisão de 2016. Quem será o segundo clube? Como ainda 
tem dois jogos, o Santa Cruz tem mais chances de se 
livrar, assim como o Lucena, adversário do Tricolor hoje.

Rebaixamento

Salários atrasados, elenco 
reduzido e tantos pro-
blemas. Assim é o Auto 
Esporte. Seus jogadores, no 
entanto, mostraram muito 
profissionalismo ao vencer 
o Treze no último sábado.

Auto Esporte

O favorito era o Sport, mas 
o Santa Cruz voltou a ser 
campeão e deve agradecer 
muito ao Salgueiro que 
eliminou o Náutico e depois 
o Sport, para cair diante do 
campeão no Arruda.

Santa Cruz-PE

O ex-técnico do Campinense, Oliveira Canindé, teve uma 
grande frustração no último sábado. O seu favorito Sam-
paio Corrêa perdeu o título para a Imperatriz por 3 a 1, 
depois de ter vencido o jogo de ida. Os estaduais reser-
vas mais surpresas como a queda do Coritiba perante o 
Operário por 3 a 0 e no Couto Pereira.

Oliveira Candindé

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Três dias de disputas e 
muitas emoções. Assim foi a 
edição 2015 da Copa Paraíba 
de Futsal Nordeste encerra-
da no último domingo com 
jogos decisivos na arena da 
Apcef-PB, no Altiplano Cabo 
Branco. Campeão em quatro 
categorias, o Benfica foi o 
time com melhor desempe-
nho na competição, seguido 
do Clube dos Oficiais que ga-
nhou duas categorias.

Na categoria Sub-7, o 
título de campeão ficou com 
a AAPB que venceu o Cabo 
Branco por 3x0. Já na cate-
goria Sub-8 IGT Motors-PE 
e COPM-BM empataram em 
1x1 no tempo normal. Nos 
pênaltis o COPM-BM venceu 
por 4x3. O ECMP/HBE foi 
campeão no Sub-9 ao der-
rotar o Sport-PE por 1x0. Na 
categoria Sub-10 o título de 
campeão ficou com o Benfi-
ca que venceu a ACF/CG por 
3x1. No Sub-11 deu Benfica 
mais uma vez ao bater o Cabo 
Branco por 2x1. Na categoria 
Sub-12 o Benfica mostrou 
garra para vencer o ECMP/
HBE por 1x0 e ficar com o tí-
tulo de campeão. No Sub-13 
nova conquista do Benfica, 
que no tempo normal empa-
tou com a AABB-CG em 0x0 e 
nos pênaltis ganhou de 3x2. 
Já o título do Sub-14 ficou 
com o COPM que venceu o 
Benfica por 2x1. Fechando 
a rodada decisiva, pela ca-
tegoria Sub-15 o título de 
campeão ficou com o Santa 
Cruz-PE ao vencer o ESO-CG 
por 5x0.

A edição 2015 da Copa 
Paraíba de Futsal Nordeste 
disputada com 119 parti-
das e 62 times que mostram 
muita desenvoltura ao lon-
go de toda a competição. “ O 
objetivo da Copa Paraíba de 

O campeão Benfica Sub-13 empatou com a AABB-CG em 0 a 0 e nos pênaltis venceu por 3 a 2

Os garotos Sub-8 do Clube dos Oficiais da Polícia Militar foram campeões na Copa Paraíba de Futsal

Futsal Nordeste é fortalecer 
cada vez mais a integração 
entre as equipes da região 
e atendeu muito bem a to-

dos os participantes”, disse 
o professor Rogério Veli-
nho, coordenador geral da 
competição. A competição 

contou com o apoio da Novo 
Rumo Honda, GR Papelaria, 
Faculdade Maurício de Nas-
sau, Magicar e Deck Gráfica.

Revezamento do
Brasil se garante
na Rio 2016
após Mundial

A sonhada medalha não 
saiu. Porém, o Brasil cumpriu 
sua meta no Mundial de Reve-
zamento, disputado este fim 
de semana, em Nassau, nas 
Bahamas: alcançou vaga para 
a Rio 2016 nas quatro provas 
olímpicas. Na noite do último 
domingo, último dia de dis-
putas, as meninas do 4x100m 
foram à final e terminaram em 
sexto, com o seu melhor tempo 
no ano.

Os revezamentos 4x 
400m masculino e feminino 
também concluíram suas finais 
sem erros, ficando em 5º e 8º, 
respectivamente, e confirman-
do as duas vagas. No sábado, 
o time masculino do 4x100 já 
tinha se garantido com a quar-
ta colocação. De acordo com os 
critérios da Federação Interna-
cional de Atletismo (Iaaf), os 
países finalistas de cada prova 
no Mundial (oito primeiros 
colocados) disputarão os reve-
zamentos nas Olimpíadas do 
Rio de Janeiro. Além do Brasil, 
apenas Jamaica e EUA também 
conseguiram confirmar vaga 
para a Rio 2016 nos quatro re-
vezamentos.

Com uma goleada de 6x0 
em cima do Clube Atlético Ma-
níacos, o Santa Cruz Santa Rita 
conquistou o título de campeão 
da Copa Verão de Beach Soccer 
Feminino de 2015, em partida 
realizada na no último sábado, 
na arena da Federação Paraiba-
na de Beach Soccer, na Praia do 
Cabo Branco, em frente ao Sesc 
Hotelaria e Corpo de Bombei-
ros. O evento contou com o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, por meio da Se-
cretaria de Juventude, Esporte 
e Recreação (Sejer).

 “Foi uma partida bastan-
te disputada apesar do placar 
elástico do time vencedor. Na 
verdade são as duas melhores 
equipes no momento do espor-
te no Estado. Acredito que essa 
disputa serviu para estimular 
ainda mais a prática do beach 
soccer feminino na Paraíba”, 
disse o presidente da Federa-
ção Paraibana de Beach Soccer, 
Ailton Cavalcante.

 O Santa Cruz de Santa 
Rita foi campeão com Ivana, 
Lila, Geo, Raíssa, Lidiane, Da-
niella, Jéssica, Tatiane, Lu, Rin-
cón e Ênia. Técnica-Nina Kite. 

Santa Cruz derrota Atlético e
fica com título da Copa Verão

BEACH SOCCER

Já o Clube Maníacos foi vice-
campeão com Luana, Viviane, 
Isabeli, Betânia, Cristiane Cos-
ta, Leidjane, Kaline, Cris Santa-
na e Jane Santos. Técnico -Jorge 
Cláudio.

 A arbitragem foi de An-
derlúcio Rolim e Daniel Maga-
lhaes. A mesa com José Gilvan 
Batista e o delegado do jogo foi 
Ailton Cavalcanti.

 O campeão recebeu o 
Troféu F&F Vidros e medalhas. 
Já o vice-campeão recebeu o 
Troféu Waldir Acessórios e 
medalhas. Os destaques da 
competição foram: a artilheira 
Rincón com 14 gols, a melhor 
jogadora foi Jéssica e a melhor 
goleira foi Ivana, todas do San-
ta Cruz. A atleta destaque foi 
Luana; goleira do Maníacos.

Santa Cruz de Santa Rita brilhou na Copa Verão de Beach Soccer

FOTOS: Divulgação



Quinze estados já têm campeão
estaduais de 2015
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Destaque para a conquista do
Vasco que há 12 anos não 
fazia a festa no Rio de Janeiro

O domingo passado foi de 
muito futebol pelo Brasil. E não 
faltaram histórias nas decisões 
dos campeonatos estaduais. Por 
um lado, barbárie nos estádios de 
Copa do Mundo: briga de torcidas, 
quebra-quebra, invasão de campo 
e bombas de gás lançadas pelas 
PM's. Do outro, Robinho improvi-
sou o funk da vitória, Jô desencan-
tou após mais de um ano e o Bahia 
se recuperou da derrota da Copa do 
Nordeste com goleada histórica.

Mas ainda teve "Fora Beto Ri-
cha" no Couto Pereira e festa de Eu-
rico Miranda e Doriva com o Vasco 
no Rio de Janeiro. Veja as 10 me-
lhores histórias das decisões dos 
estaduais para você não perder o 
que houve de melhor ( e de pior) 
no fim de semana do futebol bra-
sileiro. Com as conquistas do final 
de semana, o Brasil já conheceu 15 
campeões em 2015.

Funk do Robinho 
Durante a semana que prece-

deu o jogo decisivo do Campeona-
to Paulista, muito se falou sobre o 
funk do Robinho, em que o atacante 
prometia vitória e título santista na 
Vila Belmiro nesse domingo. Dito e 
feito. Após conquistar seu primeiro 
título no sagrado estádio santistas, 
Robinho fez mais um funk. Dessa 
vez, o eterno rei das pedaladas im-
provisou ao vivo e mandou até re-
cado para os rivais Palmeiras, São 
Paulo e Corinthians.

Dudu pode levar 'gancho'
Dudu foi a principal contrata-

ção do Palmeiras para a tempora-
da. Mas deve querer se esquecer de 
sua primeira decisão com a camisa 
alviverde. No jogo de volta da final 
do Campeonato Paulista, o camisa 7 
foi expulso, prejudicou o Palmeiras 
e ainda pode pegar gancho pesado.

Isso porque o árbitro Gui-
lherme Ceretta de Lima relatou na 
súmula o empurrão que levou do 
atacante nas costas e os palavrões 
proferidos por Dudu após ser ex-
pulso. Além do cartão vermelho na 
Vila Belmiro, o atacante havia per-
dido pênalti no primeiro jogo no 
Allianz Parque.

Palmeiras chega atrasado
O Palmeiras não perdeu so-

mente o título paulista nos pênaltis 
contra o Santos após empate de 2 a 
2 no tempo regulamentar. Perdeu 
também o início do hino nacional 
antes da final. Como se nada esti-
vesse acontecendo, os jogadores 
entraram em campo, saudaram a 
torcida e se perfilaram juntos aos 
atletas do Santos, quando a execu-
ção do hino já estava quase no fim.

"Fora Beto Richa"
Boa parte dos cerca de 25 mil 

torcedores que acompanharam a 
vitória do Operário sobre o Coritiba 
pediu a saída do governador Beto 
Richa (PSDB). O coro aconteceu 
por causa da repressão da Polícia 
Militar do Paraná, que também foi 
alvo dos gritos de protesto, aos pro-
fessores em greve no Estado. Com 
a bola rolando, o Operário de Ponta 
Grossa venceu por 3 a 0 em pleno 
Couto Pereira e conquistou seu pri-
meiro título paranaense na história.

Doriva faz história no Vasco
Ninguém jamais foi campeão 

paulista seguido de título carioca. 
Não antes dele. Ao alcançar o feito, 
Doriva entrou para a história do fu-
tebol nacional logo em seu segundo 
ano como técnico profissional.

O treinador comandou o Itua-
no no título paulista de 2014, con-
tra o Santos, e tirou o Vasco da fila 
de 12 anos sem título carioca em 
2015. Doriva tem contrato no Vasco 

somente até o fim do ano, mas Euri-
co Miranda já adiantou que preten-
de manter o treinador à frente do 
Cruzmaltino.

Eurico: charuto e 'casaca'
O Vasco voltou a ser campeão 

estadual após 12 anos. E Eurico Mi-
randa roubou a cena. O polêmico 
cartola foi quem comandou a fes-
ta do título Cruzmaltino no palco 
montado no gramado no Maracanã.

Com charuto na boca e aos gri-
tos de 'casaca', tradicional canto 
vascaíno, Eurico fez questão de en-
tregar a taça do Campeonato Cario-
ca para o capitão Guiñazu e coman-
dou a festa do fim do jejum.

Guerra de cadeiras no RS
Dentro de campo, 2 a 1 para 

o Inter e título Colorado. Nas ar-
quibancadas, cenas lamentáveis. 
Após a derrota para o arquirrival, 

gremistas quebraram cadeiras do 
Beira-Rio e arremessaram-nas em 
direção dos colorados.

Após intervenção da Polícia 
Militar, que se valeu de bombas de 
gás e efeito moral, a confusão ter-
minou. Mas ficou o prejuízo de R$ 
50 mil reais para o Grêmio. Lamen-
tável.

Briga generalizada no CE
Lamentável. Assim também 

Guinazu levanta a taça ao lado do polêmico presidente Eurico Miranda que devolveu o orgulho ao torcedor vascaíno no Brasil

O Palmeiras bem que tentou ofuscar, mas o Santos mostrou o bom trabalho de base ao erguer mais um título paulista

Em Salvador, o Bahia precisava golear o Vitória da Conquista por 4 a 0 para ser campeão e fez seis para delírio da torcida

pode ser definido o desfecho do 
Campeonato Cearense, que termi-
nou com confusão generalizada 
após o Fortaleza sagrar-se campeão 
depois de cinco anos de jejum esta-
dual.

Após empatarem em 2 x 2, Ce-
ará e Fortaleza viram suas torcidas 
brigarem, invadirem o gramado do 
Castelão e promoverem um que-
bra-quebra generalizado. A semana 
do futebol cearense, que protagoni-
zou cenas emocionantes no título 
do Ceará da Copa do Nordeste me-
recia ter terminado melhor.

Goleada histórica do Bahia
Em intervalo de pouco mais 

de uma semana, o Bahia caiu duas 
vezes para o Ceará, perdendo a fi-
nal da Copa do Nordeste, e ainda foi 
derrotado por 3 x 0 para o Vitória 
da Conquista no jogo de ida da deci-
são do Campeonato Baiano. A mis-
são do jogo de volta, na Fonte Nova, 
era vencer por pelo menos três gols 
de diferença. Impossível? Não para 
o Bahia, que meteu 6 a 0 no Con-
quista e reverteu a desvantagem de 
forma história.

Jô vai às redes após 1 ano
Mais de um ano. Foi quanto o ata-

cante Jô demorou para voltar a balan-
çar as redes. E virou herói. Jô marcou o 
segundo gol do Atlético-MG na vitória 
sobre a Caldense, no Horto, que deu o 
título estadual ao Galo. Após a partida, 
o atacante ofereceu o gol ao filho, que 
está internado em hospital. O último 
gol de Jô foi na primeira fase da Liber-
tadores 2014, há um ano e 21 dias.

Campeões 
estaduais de 2015

Paulista santos

Baiano Bahia 

Carioca Vasco 

Catarinense Joinville 

Cearense Fortaleza

Gaúcho inter-Rs 

Goiano Goiás 

Mineiro atlético 

Paraense Remo 

Paranaense Operário

Pernambucano santa Cruz 

sul-Mato-Grossense Comercial 

Brasiliense Gama 

Maranhense imperatriz 

Potiguar américa-RN

Observação: 
demais estados ainda indefinidos

FOtOs: Reprodução/internet
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Atleta é a primeira do 
Estado e garantiu vaga 
no arremesso de disco

Paraibana nas Olimpíadas de 2016
ANDRESSA OLIVEIRA DE MORAIS

Futebol de 5 com 
quatro paraibanos

Atletas competem 
na musculação

Lucena e Kashima 
empatam em 1 a 1

Quatro paraibanos foram 
convocados para a Seleção Brasileira de 
Futebol de 5, que competirá no período 
de 7 a 15 de agosto, dos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto, no Canadá. 
Fazem parte da lista o treinador Fábio 
Vasconcelos e os atletas da APACE, 
Milton Pereira (goleiro), Damião Robson 
e Marcos José (atletas de linha). Os 
treinos acontecerão no período de 29 
deste mês a 5 de junho, na Associação 
Niteroiense dos Deficientes Físicos – 
ANDEF, em Niterói/RJ. 

A Federação Paraibana de 
Culturismo e Musculação promove 
no próximo domingo, a partir das 
17h, no Hotel Ouro Branco, em 
João Pessoa, o 180 Campeonato 
Estreantes. A organização convoca 
os atletas interessados a garantirem 
suas inscrições. Os mesmos deverão 
pagar uma taxa de R$ 15,00 para 
participar das disputas. Informações 
da competição podem ser obtidas na 
Academia Pantera.

As equipes de futebol feminino 
do Lucena e Kashima (João Pessoa) 
empataram em 1 a 1, no último sábado 
no Estádio Toscanão, em Lucena, 
diante de um público estimado de 500 
pessoas. O jogo foi amistoso e serviu 
para a comissão técnica de ambos os 
clubes avaliarem algumas jogadoras 
recém-chegadas, visando o Campeonato 
Paraibano de 2015. O gol do Kashima foi 
marcado pela atacante Tati. Já a meia 
Léa(Kashima), marcou contra.

Curtas

A Paraíba já tem a sua pri-
meira atleta nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. Se trata da pessoense 
Andressa Morais de Oliveira, 
que, no último domingo, asse-
gurou a vaga ao arremessar o 
disco a uma distância de 63.14m, 
durante o Campeonato Paulis-
ta de Atletismo, que ocorreu no 
Estádio Ícaro de Castro Mello, no 
Conjunto Desportivo do Ibira-
puera, em São Paulo.

“Estou voltando graças a 
Deus. Para honra e glória, ga-
nhei o torneio Fpa com a marca 
de 63.14, me classificando para 
as Olimpíadas Rio2016”, postou 
a atleta, nas redes sociais, logo 
após a conquista da medalha de 
ouro. Ela ratificou também sua 
participação no Campeonato 
Mundial de Atletismo, que acon-
tecerá no mês de agosto, na cida-
de de Pequim, na China.

A marca de 63.14m obtida 
por Andressa Morais é a melhor 
do Ranking Brasileiro 2015. O 
arremesso foi bastante comemo-
rado pela atleta, bem como seu 
técnico e também integrantes da 
Confederação Brasileira de Atle-
tismo. O segundo lugar na prova 
de arremesso do disco no Cam-
peonato Paulista de Atletismo fi-
cou com a gaúcha Fernanda Bor-
ges, com a marca de 61.24m. Ela 
garantiu sua vaga na delegação 
brasileira que disputará o Mun-
dial em Pequim. O índice exigido 
para o Mundial é de 61,00m.

FotoS: Divulgação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Nascida em João Pessoa e patrocinada pelo Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, Andressa garante vaga nos Jogos Olímpicos 2016

Foi prorrogada até a 
próxima sexta-feira as ins-
crições dos Jogos Escolares 
e Paraescolares/2015 da 1ª 
região, que envolve escolas 
das cidades de João Pessoa, 
Bayeux, Santa Rita, Cabede-
lo, Conde e Cruz do Espírito 
Santo. O último dia seria hoje, 
mas em virtude da greve dos 
professores e o feriadão do 
Dia do Trabalhador a Secre-
taria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel) deci-
diu dar mais tempo para que 

as escolas possam garantir 
presença. 

Os interessados devem 
encaminhar ofício de solicita-
ção à sede da Sejel, na Avenida 
São Rafael, número 567, no 
Castelo Branco, das 8h às 12h 
e das 14h às18h. Até ontem, 
estavam confirmados 42 esco-
las, mas com a prorrogação o 
número pode superar a do ano 
passado (68), numa competi-
ção que envolve várias moda-
lidades: atletismo, basquete, 
futebol, futsal, handebol, judô, 

natação, tênis de mesa, volei-
bol, xadrez, ciclismo, ginástica 
rítmica. Os Jogos da região de 
João Pessoa vão ter início no 
dia 14 de maio e terão duração 
de duas semanas. 

O secretário da Sejel, Ti-
bério Limeira, ressaltou que o 
número de participantes vem 
aumentando a cada ano, mos-
trando o trabalho que vem 
sendo feito pelo Governo do 
Estado, proporcionando opor-
tunidades para que todos pos-
sam mostrar qualidade. 

Prorrogada para a próxima 6a feira 
inscrições das escolas interessadas

JOGOS ESCOLARES 2015

As inscrições do Pro-
grama Bolsa Atleta/2015 do 
Governo do Estado começa-
ram ontem e terminam no 
dia 15 deste mês. Das 9h às 
12h e das 14h às 17h, na Vila 
Olímpica Parahyba, no Bairro 
dos Estados, os atletas devem 
preencher e imprimir o for-
mulário que está disponível 
no site da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel) http://www.
paraiba.pb.gov.br/juventude
-esporte-e-lazer/, além de le-
var a documentação exigida. 
Para este ano o investimento 
do Bolsa Atleta é de mais de 
R$ 2 milhões e 300 mil, oriun-
dos de recursos próprios do 
Governo do Estado. A grande 
novidade deste ano é a in-
clusão de modalidades não 

olímpicas, que até então não 
vinham sendo contempladas 
pelo programa.

    “Agora, várias modali-
dades que não são olímpicas 
estão inseridas no Bolsa Atle-
ta, o que amplia ainda mais o 
programa. Desde 2012, quan-
do foi retomado depois de 
vários anos parado, o projeto 
vem evoluindo, com o intuito 
de atingir mais modalidades”, 
disse o secretário Tibério Li-
meira, titular da Sejel. Atu-
almente existem seis moda-
lidades de bolsa atleta. A de 
rendimento internacional, 
destinada aos que tenham 
integrado a delegação brasi-
leira nos últimos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos. De ren-
dimento nacional, que é para 
quem conquistou na compe-

tição máxima da temporada 
nacional, no ano anterior ao 
pleito, o primeiro, segundo 
ou terceiro lugar ou esteja em 
primeira, segunda ou terceira 
colocação no ranking nacio-
nal de sua modalidade.

     Ainda de acordo com 
a lei, existe a Bolsa Estudan-
til, para os estudantes que 
tenham conquistado o pri-
meiro, segundo ou terceiro 
lugar na primeira divisão dos 
Jogos Escolares da Juventu-
de no ano anterior; a Bolsa 
Institucional, que são as in-
dicadas por cada federação; 
a Bolsa Representatividade, 
para os que fizeram história 
no esporte paraibano e que 
não possuem mais índice de 
competições e ainda o Bolsa 
Técnico, para os treinadores.

Governo recebe até o dia 15 
documentos de candidatos

BOLSA ATLETA
As redes balança-

ram dezessete vezes no 
último final de semana 
na Copa Paraíba Sub-15, 
competição realizada 
pelo Governo do Esta-
do, através da Secreta-
ria de Juventude, Espor-
te e Lazer (Sejel). 

Em mais uma roda-
da acirrada e bastante 
disputada os resultados 
foram os seguintes: Se-
leção do Conde 0 x 1 
Alhandra; Bombeiros 
0 x 2 Força Comunitá-
ria; Picolé de Manga 
2 x 1 Virando o Jogo; 
Flamengo do Vara-
douro 1 x 1 Kashima; 
Cruzeiro de Tibiri W x 
O Bota Paz; Bola no Pé 
0 x 2 Ambev; Escolinha 
do Messias 3 x 0 Paraíba 
Futebol Arte; Confiança 
de Sapé 4 x 0 Futebol 
Rural. 

A disputa terá se-
quência no próximo 
sábado - por causa da 
comemoração do Dia 

das Mães que será no 
domingo (10) - com a 
realização dos seguintes 
jogos, a partir das 9h: 
Auto Esporte x Santos; 
Bayeux x Força Jovem; 
Escolinha do Flamérico x 
Grêmio Esportivo Paraí-
ba; Nativos x CCJA; Hulk 
12 x Bola na Rede; Força 
Comunitária x Vasco da 
Gama; além de Vitória 
x Litoral Esporte Clube, 
que acontecerá às 15h. 
Para o coordenador da 
disputa, Raimundo Bra-
ga, os confrontos estão 
superando a expectativa 
com o bom número de 
pessoas que estão presti-
giando os times, atletas 
e dirigentes. Segundo 
ele, não existe favoritis-
mo, onde a cada rodada 
aparecem novidades nos 
resultados, mostrando 
um equilíbrio das equi-
pes participantes e os 
valores que estão apare-
cendo sendo os futuros 
craques paraibanos.

17 gols marcam rodada 
da Copa Paraíba Sub-15

REGIÃO DO LITORAL

Juventus e Real 
buscam vaga 
na final da Liga 
dos Campeões

As tão esperadas semi-
finais da Liga dos Campeões 
da Europa serão abertas hoje, 
quando a Juventus recebe o Real 
Madrid a partir das 15h45 (de 
Brasília), na Arena Juventus, em 
Turim, na Itália, pelo confronto 
de ida. A volta acontece em 13 
de maio e quem se classificar 
fará a grande decisão com o 
vitorioso do combate entre Ba-
yern de Munique e Barcelona, 
que começam a duelar amanhã.

As duas equipes chegam 
para este jogo em um bom 
momento. O Real Madrid, que 
eliminou o Atlético de Madrid 
nas semifinais, em uma reedi-
ção da decisão do ano passado, 
vem de triunfo de 3 a 2 sobre 
o Sevilla e segue rigorosamen-
te no páreo pela conquista do 
título espanhol. Os Merengues 
estão em segundo lugar, atrás 
do Barcelona. 

Já a Juve manda na Itália e 
confirmou isso no fim de sema-
na, quando bateu a Sampdoria 
por 1 a 0 e garantiu o tetracam-
peonato nacional com quatro 
rodadas de antecipação. Agora a 
ordem é tentar dominar o conti-
nente. O problema para a Juven-
tus é que em termos continen-
tais o time não vem agradando e 
não chega a uma semifinal des-
de 2003, ano em que eliminou 
justamente o Real Madrid.

Escolinha do Messias venceu o Paraíba por 3 a 0 no Sub-15
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Brasileiras estão em situação melhor, garante ONU

Mercado de trabalho
O início dos anos 2000 

foi extremamente favorável 
para as mulheres brasilei-
ras que estão no mercado 
de trabalho. Se em 1995 
elas ganhavam 38% menos 
do que os homens, essa pro-
porção caiu para 29% em 
2007.

O dado consta do rela-
tório global “O Progresso 
das Mulheres no Mundo 
2015-2016: transformar 
as economias para realizar 
direitos”, divulgado nessa 
segunda-feira (27) pelas 
Nações Unidas (ONU).

No mercado com car-
teira assinada, a participa-
ção das mulheres subiu de 
30% para 35% do total de 
quem trabalhava no país 
entre os anos de 2001 e 
2009. Em igual período, o 
peso das trabalhadoras na 
população economicamen-
te ativa do Brasil subiu de 
54% para 59%.

“O êxito do Brasil na 
criação de empregos de-
centes é resultado de um 
conjunto de políticas eco-
nômicas e sociais. A políti-
ca macroeconômica volta-
da a gerar um crescimento 
inclusivo contribuiu para 
a criação de empregos”, 
diz a ONU.

O relatório na Nações 
Unidas aponta algumas po-
líticas públicas que foram 
essenciais para reduzir a 
pobreza no Brasil de 2000 a 
2008. O aumento do salário 
mínimo teve, por exemplo, 
uma contribuição de 66% 
na queda da situação de po-
breza, seguido das aposen-
tadorias (16%) e do Bolsa 
Família (12%).

A Petrobras recebeu, no últi-
mo domingo (3), um prêmio pelo 
desenvolvimento tecnológico na 
extração de petróleo em águas 
profundas. O prêmio OTC Distin-
guished Achievement Award for 
Companies, Organizations and 
Institutions, considerado mais 
importante que uma empresa de 
petróleo pode receber na quali-
dade de operadora offshore, foi 
entregue em uma cerimônia em 
Houston, nos Estados Unidos.

A diretora de Exploração e 
Produção, Solange Guedes, re-
cebeu a premiação durante um 
jantar promovido pelo evento, 
considerado o maior do mundo 
para o setor. Em seu discurso, So-
lange destacou a importância do 
prêmio para o corpo técnico e da 
parceria com sócios, fornecedores 
e comunidade acadêmica.

“A exploração e produção do 
pré-sal tem sido uma missão de-
safiadora, que estamos desempe-
nhando em estreita colaboração 
com nossos parceiros, com os for-
necedores e com a comunidade 
técnica e científica”, afirmou So-
lange, durante a cerimônia. Este 
prêmio é resultado do trabalho 
conjunto, baseado em uma am-
pla rede de cooperação”, disse.

Solange observou que o pré-
sal já responde por mais de 20% 
da produção de petróleo no país, 
oito anos após sua descoberta, 
e enumerou tecnologias que le-
varam à conquista do prêmio. A 

Petrobras ganha prêmio internacional
EXPLORAÇÃO DO PRé-sAL

executiva destacou que todo o 
dióxido de carbono produzido 
no pré-sal está sendo reinjetado. 
“Com isso, evitamos a emissão de 
um milhão de toneladas de CO2”, 
contabilizou, lembrando que a 
iniciativa aumenta o volume de 
petróleo extraído dos campos.

A diretora lembrou os desa-
fios trazidos pelo pré-sal, locali-
zado a 300 quilômetros da cos-
ta, sem infraestrutura instalada 
na época da descoberta, com 
profundidade total de até 7.000 
metros e espessa camada de sal. 
“Este cenário representava uma 

grande oportunidade para de-
senvolver tecnologias viabiliza-
doras junto com a indústria. Per-
cebemos que seriam necessárias 
soluções inovadoras para extrair 
petróleo destes campos de ma-
neira segura, rentável e ambien-
talmente sustentável”, disse.

O Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa/MCTI), reali-
zou na última semana reunião 
com representantes da socie-
dade civil e de diversas insti-
tuições governamentais para 
discutir políticas para a con-
servação e o uso sustentável 
do bioma.  O encontro foi rea-
lizado na sede do instituto, em 
Campina Grande, como parte 
das celebrações do Dia Nacio-
nal da Caatinga, comemorado 
dia 28 de abril. 

Considerando que 2015 é 
o Ano Internacional dos Solos, 
conforme decretado pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), o foco das discussões 
foi debater a governança do 
uso e conservação do solo na 
área de abrangência da Caa-
tinga, visando gerar subsídios 
e orientações que poderão im-
plicar em políticas públicas.

Uma das principais re-
comendações consensuais 
apontadas pelos presentes 
foi a necessidade de ajustar 
a legislação brasileira à reali-
dade do bioma, com o objeti-
vo de articular políticas que 
garantam a sustentabilidade. 
Desde 1995, uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 

tramita no Congresso Nacio-
nal com o objetivo de incluir 
a Caatinga (ao lado do Cerra-
do) como patrimônio nacio-
nal na Constituição Federal. 
A PEC 504/2010 encontra-se 
no Congresso Nacional pronta 
para ser votada.

Sobre legislação também 
foi destaque a necessidade da 
aprovação urgente do Projeto 
de Lei 2447/07, que institui a 
Política Nacional de Combate 
e Prevenção à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca. 
Em fevereiro, ela foi encami-
nhada para o Senado, onde 
aguarda pela votação. Ainda 
com relação à estrutura legal, 
ressaltou-se a importância 
da implementação da Política 
Nacional de Agroecologia nos 
estados e municípios.

Outra questão evidencia-
da pelos participantes foi que, 
embora existam muitas pes-
quisas e monitoramentos de 
variáveis sociais e ambientais 
da Caatinga, falta a aplicação 
dessas pesquisas direciona-
das às políticas públicas e à 
legislação para o bioma. Por 
essa razão, decidiu-se pela 
criação do Fórum Nacional em 
Defesa do Bioma Caatinga.

Conservação é tema 
de debate em Campina

BIOMA CAATINGA

Cerca de 60 militan-
tes do movimento Edu-
cafro bloquearam, por 
duas horas, a portaria 
principal do Ministério 
da Fazenda, em Brasí-
lia. Eles pedem, entre 
outras reivindicações, 
a garantia de que todo 
aluno cotista negro, com 
renda inferior a 1,5 salá-
rio mínimo, tenha bolsa 
moradia, alimentação e 
transporte. 

Segundo o movi-
mento, o bloqueio de 
recursos do Ministério 
da Educação está preju-
dicando os programas 
voltados para a educa-
ção da população ne-
gra. A ocupação foi pa-
cífica e sem incidentes. 
Os militantes fizeram 
uma roda de capoeira 
em frente ao ministério 
e gritavam palavras de 
ordem.  Uma chuva que 
durou cerca de 40 mi-

nutos, na Esplanada dos 
Ministérios, fez com que 
os manifestantes usas-
sem a portaria do pré-
dio como abrigo, mas 
não chegaram a entrar 
no edifício. Apenas uma 
comissão de oito inte-
grantes do Educafro su-
biu para o quarto andar 
onde se reuniram repre-
sentantes da Secretaria 
Executiva do Ministério 
da Fazenda. 

Os manifestantes 
foram embora após o 
encontro. O Ministério 
da Fazenda não infor-
mou o teor da conversa. 
O ministro Joaquim Levy 
está cumprindo agenda 
em São Paulo e não pre-
senciou a manifestação. 
O número de manifes-
tantes foi obtido com 
base em contagem da 
Agência Brasil. 

Essa é a segunda vez 
nos últimos dois meses 
que o Educafro promo-
ve atos no Ministério da 
Fazenda. 

Educafro volta a 
protestar em Brasília

COTA PARA NEGRO

Wellton Máximo
Da Agência Brasil

O Governo Federal esten-
deu até maio de 2016 o prazo 
para a inclusão de imóveis 
no Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR). O prazo terminaria 
na próxima quarta-feira (6). 
O anúncio foi feito nessa se-
gunda-feira (4) pelos minis-
tros Izabella Teixeira (Meio 
Ambiente) e Patrus Ananias 
(Desenvolvimento Agrário), 
durante entrevista coletiva.

Até agora, 52, 8% da área 
total de 373 milhões de hecta-
res passíveis de regularização 
ambiental está inscrita no sis-
tema informatizado que dará 
início ao processo. Mais de 1,4 
milhão de imóveis rurais de 
todo o país se encontram den-
tro da lei.

O número corresponde a 
196,7 milhões de hectares de 
área cadastrada. “Houve uma 
expressiva adesão ao CAR e 
muitos agricultores participa-
ram em caráter voluntário ao 
programa de regularização”, 
avaliou Izabella Teixeira.

Todas as propriedades 
rurais do país precisam ser 
cadastradas no Sistema Ele-
trônico do CAR (SiCAR). A 
inscrição é condição necessá-
ria para que os imóveis façam 

parte do Programa de Regu-
larização Ambiental (PRA). 
Isso dará início ao processo 
de recuperação ambiental de 
áreas degradadas dentro dos 
terrenos, conforme prevê a 
Lei 12.651, de 2012, a chama-
da Lei Florestal.

Por meio do sistema ele-
trônico do CAR, são identifica-
das em todos os imóveis rurais 
do país três áreas especificas: 
Áreas de Preservação Perma-
nente; Áreas de Reserva Le-
gal; e Áreas de Uso Restrito. 
O cadastro permite, assim, o 
conhecimento efetivo do pas-
sivo ambiental (o que deve ser 
recuperado) e o ativo florestal.

Produtor que não estiver 
cadastrado não terá acesso a 
políticas públicas, como cré-
dito rural, linhas de financia-
mento e isenção de impostos 
para insumos e equipamentos.

Criado pelo Código Flo-
restal, e aprovado em maio de 
2012, o CAR serve como um 
banco de informações sobre 
os imóveis rurais. O cadastro 
reúne dados como a delimi-
tação das áreas de proteção, 
reserva legal, área rural con-
solidada e áreas de interesse 
social e de utilidade pública..

Cadastro Ambiental 
Rural é prorrogado 

MEIO AMBIENTE

FOTO: Reprodução/Internet
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N085/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica,  
considerando que a primeira chamada foi DESERTO,  para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação 
no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos 
Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 20/05/2015 às 14h para:

Aquisição de material de consumo equipamentos de proteção, caça, pesca, e eletroeletrônicos, des-
tinado a Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, 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 - 15-00284-3
João Pessoa, 04 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N124/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/05/2015 às 09h para:

Aquisição de gêneros alimentícios, destinado a FUNECAP/Secretaria de Estado da Educação 
- SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00404-4
João Pessoa, 04 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 444/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 19/05/2015 às 09h para:

Contratação de serviços de instituição de ensino para formação cont. de medidas socioeducativa, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE , conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00408-7
João Pessoa, 04 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

REGISTRO CGE Nº. 15-00402-8
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente 

de Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência, Nº. 002/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à execução de serviços sistemáticos e continuados de engenharia para recuperação 
asfáltica e em paralelepípedos e outros serviços afins nas cidades de João Pessoa, Bayeux, Ca-
bedelo, Santa Rita, Conde, Mamanguape, Rio Tinto, Lucena, Capim, Cuité de Mamanguape, Cruz 
do Espírito Santo, Alhandra, Pedras de Fogo, Caaporã, Pitimbú, Salgado de São Feliz, Mogeiro, 
Itabaiana, São José do Ramos, Distrito de Boqueirão de Gurinhém, Juripiranga e Pilar pertencentes 
à Gerencia Regional do Litoral. Abertura: 09/06/2015 – 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, 30 de abril de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 “ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
REGISTRO NA CGE: 15-00371-6
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA”- 

FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 011/2015, de 02/02/2015, publicada 
no D.O.E de 03/02/2015, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua aplicação no âmbito do 
Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, 
e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste Órgão, situada Rua Onofre Pinto 
de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 15/05/2015, às 13 horas, para a aquisição de leite 
pasteurizado para o CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, João Pessoa/
PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 04 de maio de 2015.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

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

REGISTRO CGE Nº. 15-00401-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente 

de Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência, Nº. 001/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à Conclusão da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos municípios 
de Alcantil e Riacho Santo Antonio, no estado da Paraíba.  Abertura: 08/06/2015 – 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, 30 de abril de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
REGISTRO NA CGE: 15-00372-5
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA”- 

FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 011/2015, de 02/02/2015, publicada 
no D.O.E de 03/02/2015, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da 
Lei nº 10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua aplicação no 
âmbito do Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei nº 
9.697/2012, e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste Órgão, situada Rua 
Onofre Pinto de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 15/05/2015, às 15 horas, para a aquisição 
de hortifrutigranjeiros para o CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, João Pessoa/
PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 04 de maio de 2015.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015
REGISTRO NA CGE: 15-00373-5
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA”- 

FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 011/2015, de 02/02/2015, publicada 
no D.O.E de 03/02/2015, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua aplicação no âmbito do 
Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, 
e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste Órgão, situada Rua Onofre Pinto 
de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 15/05/2015, às 13:30 horas, para a aquisição de pão 
francês para o CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, João Pessoa/
PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 04 de maio de 2015.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
“ALICE DE ALMEIDA’’- FUNDAC

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015
REGISTRO NA CGE: 15-00403-6
A FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “ALICE DE ALMEIDA”- 

FUNDAC, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 011/2015, de 02/02/2015, publicada 
no D.O.E de 03/02/2015, torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 
10.520 e suas alterações, pelo Decreto nº 24.649/03, que regulamentou a sua aplicação no âmbito do 
Poder Estadual,  e subsidiariamente pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei nº 9.697/2012, 
e Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na sede deste Órgão, situada Rua Onofre Pinto 
de Oliveira, Jardim Brasília, Sousa/PB, no dia 15/05/2015, às 14 horas, para a aquisição de carne e 
derivados para o CEA/Sousa.

Informações e Edital: Comissão Permanente de Licitação da Fundação Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice de Almeida”- FUNDAC, na Rua Prof. José Coelho, nº 30- centro, João Pessoa/
PB, fone: (83) 3218.5386, e-mail: lenildacpl@fundac.pb.gov.br.

João Pessoa, 04 de maio de 2015.
LENILDA GUEDES DE AQUINO

Pregoeira

“Ciência brasileira avançou”, 
afirma vencedora do Nobel
Ada Yonath estudou 
estruturas das células e 
fará palestra no país

Única mulher entre os 
12 israelenses ganhadores 
do Prêmio Nobel, a química 
Ada Yonath foi responsável 
por revolucionar os estudos 
sobre a estrutura e o funcio-
namento do ribossomo. Ela 
não acha, no entanto, que o 
fato de ter recebido a home-
nagem mais prestigiada do 
mundo mereça tanta aten-
ção. 

“Não considero o Prê-
mio Nobel como o objetivo 
da pesquisa, seja em nível 
individual ou em relação a 
um país em geral”, afirmou 
Ada. A cientista estará na 
sede da Academia Brasileira 
de Ciências (ABC), amanhã 
para participar da Reunião 
Magna da entidade. Apesar 
de o Brasil não ter um Prê-

mio Nobel, Ada Yonath vê 
grande potencial científico 
no país. “A ciência brasileira 
avançou de forma intensa”. 
Ela defende que cientistas 
devem se esforçar para fazer 
descobertas significativas e 
que o prêmio é o reflexo da 
relevância do trabalho.

Israelense graduada 
pela Universidade Hebraica 
de Jerusalém, Ada Yonath foi 
vencedora do Nobel de Quí-
mica em 2009, juntamente 
com os cientistas Venkatra-
man Ramakrishnan e Tho-
mas Steitz. Ela é membro da 
Academia Nacional de Ciên-
cias dos Estados Unidos, da 
Academia de Ciências e Hu-
manidades de Israel, da Aca-
demia Europeia de Ciências e 
Artes, entre outras. Em 2008, 
foi ganhadora do Prêmio 
L’Oréal-Unesco Para Mulhe-
res na Ciência e do Prêmio 
Mundial de Ciência Albert 
Einstein.

Sobre o estudo que a le-
vou a conquistar o prêmio, 
Ada Yonath explica que um 
dos principais processos da 
vida é a tradução do códi-
go genético para o que ela 
chama de “trabalhadores” 
celulares.  “Eu determinei 
a estrutura da partícula ce-
lular multicomponente que 
executa esta tarefa, ou seja, 
o ribossomo, o que possi-
bilitou que se explicasse o 
mecanismo deste processo”, 
revela. Os ribossomos são es-
truturas presentes em todos 
os tipos de células, que têm 
como principal função a sín-
tese de proteínas que serão 
usadas em processos inter-
nos celulares.

Ela esclarece que, devido 
ao importante papel desem-
penhado pelos ribossomos, 
quase metade dos antibióticos 
úteis atuam paralisando-os. 
“Fomos muito além das mi-
nhas expectativas, e agora 
sabemos os modos de ação 
de todos os antibióticos que 

têm o ribossomo como alvo, 
bem como as bases da resis-
tência bacteriana a eles.”

Ada Yonath é pesquisa-
dora no Instituto Weizmann 
de Ciência, em Israel, uma 
das instituições de pesquisa 
multidisciplinares mais im-
portantes do mundo, classi-
ficada pela revista norte-a-
mericana The Scientist, em 
2011, como o melhor lugar 
do mundo para se trabalhar 
em pesquisa entre as institui-
ções de fora dos Estados Uni-
dos. Foi lá que ela completou 
o doutorado, com estudos de 
raios-X cristalográficos na 
estrutura do colágeno.

Inscrição
A participação na Reu-

nião Magna é gratuita, me-
diante inscrição, e dá direito a 
certificado de presença. Para 
se inscrever, mande um e-mail 
com seu nome completo, ins-
tituição à qual está vinculado 
e número de RG ou CPF para 
rmagna2015@abc.org.br.

Ação dos antibióticos 

Os emaranhados de fios em 
postes públicos e as diversas obras 
de escavação para instalação de 
cabos convencionais de fibra óp-
tica nas vias públicas podem estar 
com os dias contados.

O Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento em Telecomunicações 
(CPqD) e a empresa Prysmian assi-
naram na última terça-feira (28), 
em São Paulo (SP), projeto que irá 
desenvolver microcabos ópticos 
visando facilitar a implantação 
de redes de telecomunicações e 
atender à crescente demanda das 
operadoras.

O CPqD é uma das 13 unida-
des da Empresa Brasileira de Pes-
quisa e Inovação Industrial (Em-
brapii). O valor total do contrato 
de pesquisa e desenvolvimento é 
de R$ 1,5 milhão, os investimen-
tos são divididos entre a Embrapii, 
CPqD e a Prysmian.

Melhor aproveitamento
Os microcabos terão o núcleo 

compactado, acomodando a mes-
ma fibra óptica dos cabos atual-
mente disponíveis no mercado. 
A compactação permitirá o me-
lhor aproveitamento do espaço e 
atenderá uma maior quantidade 
de operadoras de telecomunica-
ções ou eventuais necessidades 
de expansão das redes existentes. 
Uma das principais vantagens é 
a instalação em microdutos, cuja 
escavação dispensa a necessidade 
de obstrução das vias públicas.

“É um sistema menos invasi-
vo do que a tecnologia conven-
cional, pois a vala consiste em um 
corte na pavimentação de aproxi-
madamente 3 cm de largura por 
30 cm de profundidade”, explica 
o gerente de Desenvolvimento 
de Tecnologia do CPqD, Ricardo 
Zandonay. “A instalação é rápida, 
não deixa resíduos e a recupera-
ção do pavimento é realizada 
imediatamente após a acomoda-
ção do microduto”.

Brasil desenvolverá sistema
                          PRODUÇÃO DE MICROCABOs ÓPTICOs 

Expertises
A Embrapii é uma organização 

social supervisionada pelo Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI), criada com o objetivo 
de atender as demandas empre-
sariais, compartilhando riscos na 
fase pré-competitiva da inovação. 
O foco é unir o conhecimento dos 
institutos de pesquisa de alta com-
petência com a expertise e deman-
das das empresas em suas áreas, 
produzindo materiais e técnicas 
inovadoras para dar competitivi-
dade para a indústria brasileira.

De acordo com o diretor de 
Planejamento e Gestão da Em-
brapii, José Luís Gordon, o pro-
jeto entre o CPqD e a Prysmian 
comprova que o modelo de par-
cerias idealizado para organiza-
ção social dá certo e dará mais 
resultados. “Todo este processo, 
do começo ao fim, acontece com 
agilidade e flexibilidade. Desta 
forma, é possível fechar o projeto 
no timming que a indústria de-

manda em termos de inovação”, 
ressalta Gordon.

Os desafios da nova tecnolo-
gia estão na instalação dos micro-
cabos nos microdutos. Como suas 
dimensões são menores, não é 
possível usar a técnica convencio-
nal de instalação, em que o cabo 
óptico é puxado dentro do duto.

“O microcabo deste proje-
to, incluindo sua metodologia 
de instalação, representará um 
grande avanço para a viabiliza-
ção da construção de novas redes 
de acesso sob condições adver-
sas”, afirma o vice-presidente de 
Pesquisa e Desenvolvimento do 
CPqD, Alberto Paradisi.

O CPqD dará apoio ao desen-
volvimento do microcabo e valida-
ção dos protótipos, além do desen-
volvimento dos procedimentos de 
ensaios laboratoriais a serem utili-
zados na certificação da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) e da realização de um 
teste piloto em campo.

Microcabos ópticos vão facilitar a implantação de redes de telecomunicações

FOTO: Reprodução/Internet
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Protocolo: 2015 - 024838
Responsavel.: JSA KIND TRANSPORTE LTDA-ME
CPF/CNPJ: 000590663/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  795,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026867
Responsavel.: KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVE
CPF/CNPJ: 009377397/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.615,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025720
Responsavel.: LEILAH LUAHNDA GOMES SILVA
CPF/CNPJ: 010093814-07
Titulo: IND CONDOMINIOR$  585,39
Apresentante: COND RECANTO DAS ARTES AU-
GUSTO DOS
Protocolo: 2015 - 025748
Responsavel.: LEILAH LUAHNDA GOMES SILVA
CPF/CNPJ: 010093814-07
Titulo: IND CONDOMINIOR$  649,67
Apresentante: COND RECANTO DAS ARTES AU-
GUSTO DOS
Protocolo: 2015 - 025749
Responsavel.: MARIA DO CARMO DE LIMA NAS-
CIMENTO
CPF/CNPJ: 379987144-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  181,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026834
Responsavel.: MARIO BARBOSA
CPF/CNPJ: 135007164-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  385,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024363
Responsavel.: MONALLISA THEOTONIO OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 108838244-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  106,05
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026839
Responsavel.: PEQUENO PE COM ART INFANTIS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 015418811/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.215,84
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025850
Responsavel.: PERON ALMEIDA DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 161424204-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  536,74
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024379
Responsavel.: PHOENIX DIST. COSMET EIRELI ME
CPF/CNPJ: 014546822/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  587,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025905
Responsavel.: PLANET TULIO BIKE LTDA - ME
CPF/CNPJ: 005385586/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  520,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025172
Responsavel.: PLANET TULIO BIKE LTDA EPP
CPF/CNPJ: 005385586/0001-73
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.543,54
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025059
Responsavel.: RP COM DE SUPLEMENTOS
CPF/CNPJ: 018719762/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.267,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025564
Responsavel.: SAVIO PEIXOTO ROCHA
CPF/CNPJ: 986753543-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  811,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024872
Responsavel.: TEREZA CRISTINA DE BRITO
CPF/CNPJ: 365099814-91
Titulo: CED CRE BAN IND  R$2.033,64
Apresentante: MELHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Protocolo: 2015 - 025747
Responsavel.: VERONICA BATISTA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 016464664/0001-41
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  365,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026836
Responsavel.: WW EMPREENDIMENTOS E CONST. LT
CPF/CNPJ: 005530615/0001-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  161,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025961
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,  05/05/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACLIM FARMACIA LTDA
CPF/CNPJ: 005507756/0001-45
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  545,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025534
Responsavel.: ADRIANO GOMES DA SILVA GESSO-ME
CPF/CNPJ: 015837870/0001-97
Titulo: CHEQUE R$5.181,00
Apresentante: AILTON DE AZEVEDO BARBOSA
Protocolo: 2015 - 025075
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  886,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024409
Responsavel.: ALEXSANDRO FONSECA GOMES
CPF/CNPJ: 019733094-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  210,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026941
Responsavel.: ANDREA DA SILVA SOUZA - ME
CPF/CNPJ: 019529579/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  696,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025624
Responsavel.: BEBERICOS BAR LTDA
CPF/CNPJ: 013686367/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  713,61
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025688
Responsavel.: CHARLLYAN GUILHERME NUNES 
GOMES
CPF/CNPJ: 097673614-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  337,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024844
Responsavel.: COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO 
LTDA
CPF/CNPJ: 003204854/0001-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  319,36
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025241
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ: 004231050/0002-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.516,36
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025732
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ: 004231050/0002-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025734
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ: 004231050/0002-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$11.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025735
Responsavel.: EDIMILSON TAVARES DE SA
CPF/CNPJ: 954111514-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  310,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025367
Responsavel.: ESTRUTURACO INDUSTRIA DE ARTEF
CPF/CNPJ: 015746369/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  743,96
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024925
Responsavel.: GIW EDITORA LTDA
CPF/CNPJ: 017376655/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.070,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025924
Responsavel.: IGREJA BATISTA SAL E LUZ
CPF/CNPJ: 011184644/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  199,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024578
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO - ME
CPF/CNPJ: 017259746/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  509,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024374
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO - ME
CPF/CNPJ: 017259746/0001-17
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  509,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025530
Responsavel.: JACELENE MARROCOS SUCUPIRA
CPF/CNPJ: 010375227/0001-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  262,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

  
EDITAL 

Responsável: Christiane Gambarra de Araujo Dantas
CNPJ: 20.459.718/0001-58
Título/Valor – DMI - R$ 772,83
Protestante: Japi S/A Industria e Comercio
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 100822

Responsável: Francisca Belo de Sousa
CPF: 035.547.634-70
Título/Valor – DMI - R$ 53,75
Protestante: José Marcos Vieira de Andrade
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100931 
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 04 de maio de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE EDITAL

Leilão n.º 00002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
que realizará licitação na modalidade Leilão de bens móveis inservíveis nº 00002/2015 do tipo maior 
lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias 
JUCEP N.º 10. O leilão será realizado no dia 22/05/2015 as 10:00 horas na Sede da Prefeitura. 
Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 
3392-2276 / 9864-7206 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 8740-8175 | 9699-1850 ou no site: www.
rjleiloesleiloes.com.br

São José do Bonfim, 30 de abril de 2015.
Rosalba Gomes da Nóbrega

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2015- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, 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 19 de Maio de 2015 as 14:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos, . Informações e obtenção do edital na CPL 
situado a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário 
de expediente normal de 13:00 as 17:00 Horas. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 17 de Abril de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2015- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, 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, no dia 19 de Maiode 2015 as 16:00 horas, tendo 
como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS 
ÉTICOS DE A a Z. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pilõezinhos, . Informações e obtenção do edital na CPL situado a Rua Manoel Alvino Moura, 
56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário de expediente normal de 13:00 as 
17:00 Horas. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB,  27 de Abril de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2015- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, 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 20 de Maiode 2015 as 14:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA 
FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PILOEZINHOS. A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos, . Informações e obtenção do edital na CPL 
situado a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 no horário 
de expediente normal de 13:00 as 17:00 Horas. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 27 de Abril de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO
A empresa EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob 

nº 58.113.812/0029-24,
estabelecida na Avenida Presidente Epitácio Pessoa – 2230, João Pessoa/PB – 58040.000, vem 

por meio desta convocar o empregado RAIMUNDO NONATO SILVA DUARTE, portadora do RG 
522373793 SSP/SP, CPF 401.381.898.11, a comparecer no seu local de trabalho para reassumir 
suas funções, onde não comparece desde o dia 18 de Março de 2015, sendo que o não compare-
cimento na empresa para retornar ao trabalho e/ou justificar as faltas, no prazo de 72 hrs, ensejará 
na aplicação das penas vigentes na legislação.

Por ser verdade,
João Pessoa, 04 de maio de 2015.

Atenciosamente,
WALLYSSON DOS SANTOS FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO DO CONVITE Nº 010/2013/FMS
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 024.001/2013
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA POPULAR – 

PDF 02, na zona urbana do município de Monteiro – PB.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique – 

Gestora. 
CONTRATADO: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 

90 (Noventa) dias a partir a assinatura do presente termo, com vigência de 23 de Dezembro de 
2014 a 23 de Março de 2015.

BASE LEGAL: Cláusula Primeira, tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima, paragrafo único do Contrato Primitivo.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. ARNAUD CAMPOS FILHO/ CCF 
COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 23/12/2014.

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 024.001/2013
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA POPULAR – 

PDF 02, na zona urbana do município de Monteiro – PB.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique – 

Gestora. 
CONTRATADO: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 

90 (Noventa) dias a partir a assinatura do presente termo, com vigência de 20 de Março de 2015 
a 20 de Junho de 2015.

BASE LEGAL: Cláusula Primeira, tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima, paragrafo único do Contrato Primitivo.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. ARNAUD CAMPOS FILHO/ CCF 
COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 20/03/2015.

6º Termo Aditivo ao Contrato nº 024.001/2013
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA POPULAR – 

PDF 02, na zona urbana do município de Monteiro – PB.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique – 

Gestora. 
CONTRATADO: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto, ACRESCER, o valor de R$ 3.972,31 (Três mil 

novecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), do valor total do contrato, conforme planilha 
atualizada integrada ao presente aditivo, ficando, portanto, o valor de R$ 103.965,49 (Cento e três 
mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), como valor total do contrato.

BASE LEGAL: Cláusula Primeira, tem como fundamento o art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Terceira do Contrato Primitivo.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. ARNAUD CAMPOS FILHO/ CCF 
COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 15/04/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014
Torna público através do(a) Presidente(a) da Comissão Permanente de Licitação  CPL, sediada 

na Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas – PB, que em CUMPRIMENTO a DECISÃO - 
PROCESSO nº  0000001-88.2015.0511, expedida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 
PARAIBA da COMARCA DE PIRPIRITUBA-PB,  HABILITA a(s) empresa(s): FCL CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA, CNPJ Nº 16.930.161/0001-14. Portanto, o RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO 
seguirá a ORDEM CLASSIFICATÓRIA conformeRELAÇÃO abaixo:

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

construção de uma Quadra Escolar Coberta.
LICITANTES HABILITADOSpor cumprirem todos os requisitos  solicitados nos itens 6 e 

8 do Documento Convocatório:
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA - ME.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA-ME.
- FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
LICITANTES INABILITADOSpor descumprirem alguns dos requisitos solicitados nos itens 

6 e 8 do Documento Convocatório:
- ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME.
- CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME.
- CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA-ME.
- COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA-ME.
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME.
- JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP.
- Poligonal Projetos e Construções LTDA-ME.
- Residence Construtora Incorporadora Ltda.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, com Fundamentação Legal:Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações, comunica-se que, a SESSÃO PÚBLICA para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia12/05/2015, às15:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Duas Estradas - PB, 04 de Maio de 2015
ANA NERE PEREIRA FERREIRA - Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
EXTRATO DE CONTRATO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PREGÃO 0010/2014
Nº. CONTRATO 00021/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA - ME 11.730.189/0001-94EXTRATO DE 

CONTRATO
Objeto: Contratação dos serviços de alimentação e manutenção do portal transparência e 

confecção da Gazeta Municipal
Primeiro termo aditivo de prazo, constante na clausula sétima do referido contrato, prorrogando 

até dia 05 de fevereiro de 2015.
Valor total: R$ 13.200,00 (Treze Mil e Duzentos Reais)
Data do Contrato: 5 de abril de 2015
Vigência: 05/02/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PREGÃO 0012/2014

Nº. CONTRATO 00028/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: SARMENTO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 19.627.203/0001-30
Objeto: Contratação dos serviços de consultoria e assessoria técnica em procedimentos admi-

nistrativos junto Prefeitura de Lastro
Valor: R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
Prorrogação do prazo, constante na clausula sétima do referido contrato, prorrogando até dia 

03 de abril de 2016.
Fundamentação: Art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.
Data do Contrato: 3 de Abril de 2015
Vigência: 03/04/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PREGÃO 0012/2014

Nº. CONTRATO 00029/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA 10.954.450/0001-77
Objeto: Contratação dos serviços de consultoria e assessoria técnica em procedimentos admi-

nistrativos junto Prefeitura de Lastro
Valor: R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais)
Prorrogação do prazo, constante na clausula sétima do referido contrato, prorrogando até dia 

03 de abril de 2016.
Fundamentação: Art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.
Data do Contrato: 3 de Abril de 2015
Vigência: 03/04/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO – EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0013/2014
Nº. CONTRATO 00041/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA 11.179.771/0001-04
Objeto: Contratação serviços de transporte e locação de veículos tipo passeio, utilitário  destinados 

as atividades da Prefeitura de Lastro
Valor: R$ 541.200,00 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil e Duzentos Reais)
Prorrogação do prazo, constante na clausula sétima do referido contrato, prorrogando até dia 

10 de abril de 2016.
Fundamentação: Art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.
Data do Contrato: 10 de Abril de 2015
Vigência: 10/04/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO – SEGUNGO TERMO ADITIVO.
PREGÃO0016/2014
Nº. CONTRATO 00040/2014 – SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: CLÍNICA POTIGUAR LTDA – ME 09.685.711/0001-11
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de exames  de imagens 

a cargo da Secretaria de Saúde
Valor total: R$ 145.600,00 (Cento e quarenta e cinco Mil e Seiscentos Reais)
Fundamentação: Art. 57, II, da Lei Federal  8.666/93.
Prorrogação do prazo, constante na clausula sétima do referido contrato, prorrogando até dia 

10 de abril de 2016.
Data do Contrato: 10 de Abril de 2015
Vigência: 10/04/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE CONTRATO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
PREGÃO 0019/2014
Nº. CONTRATO 00036/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: ESTRELA DIAGNISTIC LABORATÓRIO – ME 07.886.183/0001-33
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para contratação de Serviços de Exames Laboratoriais para 

atender as necessidades da Secretaria de Saú
Valor: R$ 99.490,00 (Noventa e Nove Mil e Quatrocentos e Noventa Reais)
Prorrogação do prazo, constante na clausula sétima do referido contrato, prorrogando até dia 

04 de abril de 2016.
Fundamentação: Art. 57, II, Lei Federal nº 8.666/93.
Data do Contrato: 04 de Abril de 2015
Vigência: 04/04/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA 
PIRES - R$ 180.917,98.

Remigio - PB, 04 de Maio de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS SECRETARIAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-GA-

BINETE DO PREFEITO 02.020-ASSESSORIA JURIDICA 02.030-SECRETARIA DE ADMI-
NISTRACAO 02.040-SECRETARIA DE FINANCAS 02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO 
E CULTURA 02.060-SECRETARIA DE SAUDE 02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.160-SECRETARIA DE COMUNI-
CACAO E EVENTOS SOCIAIS 02.080-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ECONOMIA 
02010.04.122.1001.2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 02020.04.122.1002.2006 
- MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA 02030.04.122.1003.2008 - 
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02040.04.122.1006.2012 - MANUT. 
DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS 02050.12.122.1007.2093 - MANUTEN-
CAO DO SALARIO EDUCACAO – QSE 02050.12.361.1007.2016 - MANUTENCAO DA SEC.
DE EDUCACAO E CULTURA 02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 02050.12.361.2003.2022 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL 
ALFABETIZADO 02050.12.365.2004.1009 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDA-
GOGICO 02050.12.365.2004.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
02050.12.365.2011.2080 - MANUTENCAO DE CRECHE - 40% 02050.12.365.2011.2081 - MA-
NUTENCAO DE CRECHE - MDE 02050.12.366.2005.2027 - MODALIDADE DE EDUCACAO 
DE JOVENS E ADULTOS 02050.13.392.2006.2031 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
CULTURAIS 02060.10.301.1008.2034 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
SAUDE 02080.15.122.1010.2052 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E 
ECONOMIA 02090.20.122.1011.2058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
02160.24.813.2006.2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3390.30.0000 
MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RE-
CEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSF. DE IMPOSTOS SAUDE 014 - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 015 - TRANSF. 
DE RECURSOS DO FNDE 019 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00102/2015 - 04.05.15 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 180.917,98

G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE TURISMO S/A.
NIRE 25 3  00010169- COMPANHIA FECHADA – CNPJ/MF 04.833.238/0001-59.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas da G B F - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E DE 
TURISMO S/A., assim como investidores diretos e/ou indiretos, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-á nos dias26 (vinte e seis)  e 27(vinte e sete) do 
mês de Maio (05) do ano de dois mil e quinze (2015), às 09:30 horas,  em primeira convocação, e 
as 10:00 horas, em segunda convocação, onde as matérias serão discutidas e votadas por decisão 
da maioria dos presentes, caso os estatutos societários não disponham de forma contrária, na sua 
sede social, no lote 01 – quadra Z-33 do Loteamento Balneário Novo Mundo CEP 58.322-000, a 
fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1- Prestação de Contas das Gestões da Diretoria Financeira e Administrativa relativa  anos de 
2013 e 2014, inclusive os balanços financeiros e relatórios jurídicos.

2- Eleição de membros e Presidente do Conselho de Administração para o triênio 2015/2018.
3- Outros assuntos de interesse da sociedade.
Somente poderão participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas cujas 

ações escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição até 5 (cinco) dias 
antes da realização da mesma, assim como, eventuais investidores, desde que comprovada a 
situação de realização de investidores na sociedade anônima, a diretoria e os seus procuradores, 
assim como, a administração.

Para ciência e conhecimento  de todos os acionistas, encontram-se à disposição, na sede da 
companhia os seguintes documentos: a) edital de convocação; b) relatório da administração sobre 
os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; c) cópia das demons-
trações financeiras; d) e demais documentos pertinentes a assuntos que eventualmente venham 
a ser incluídos na ordem do dia.

Nos 5 (cinco) dias que antecederem a Assembleia Geral ficarão suspensos os serviços de 
transferência de ações.

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos dos seguintes documen-
tos: (a) documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representação do 
acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1o, da Lei n°6.404/1976; (c) Prova 
da condição de investidor na sociedade anônima.

Conde/PB.,  27 de Abril de 2015
JOÃO CARLOS GUERRA ALVES PINA FERREIRA

Diretor Presidente
JOSÉ CARLOS DE CASTRO PAIVA

Presidente do Conselho de Administração
Representado por  p/p João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira.

PANKAJ AGARWALA
Membro do Conselho de Administração

Representado por  p/p João Carlos Guerra Alves Pina Ferreira. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamen-
to legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 
08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 04 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.013/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro  Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 20 de maio de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.06.013/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações 
em planilha do Edital.O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 30 de abril de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.014/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 21 de maio de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.06.014/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações 
em planilha do Edital.O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 30 de abril de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.015/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 20 de maio de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.06.015/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como por OBJETO 
É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha 
do Edital.O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 30 de abril de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06101/2014/CPL/PMM. PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresas JOSÉ ERINALDO DA SILVA CONSTRU-
ÇÕES - ME. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. Constitui objeto 
do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 60 (sessenta) dias, a partir da 
assinatura do presente Aditivo, com vigência de 22 de Março de 2015 a 22 de Maio de 2015, a 
partir da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula 
Décima Primeira do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - 
Monteiro – PB, 22 de Março de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº 00001/2015
Extrato do 1.º Termo Aditivo de realinhamento ao Contrato n.º 00001/2015 – Pregão Presencial 

nº 00001/2015, realinhando os seguintes preços contratados a partir desta data: R$ 3,21 (três 
reais e vinte e um centavos) o litro da Gasolina Comum; de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) 
o litro de Óleo Diesel e de R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) o litro de Óleo Diesel S10, 
alterando o valor contratual para R$ 218.534,98 (DUZENTOS E DEZOITO MIL QUINHENTOS E 
TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DECUITEGI e LUZIA MARQUES DA SILVA – ME CNPJ nº 06.052.003/0002-36. DATA DE 
ASSINATURA: 01/04/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL CUITEGI

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº 00004/2015
Extrato do 1.º Termo Aditivo de realinhamento ao Contrato n.º 00004/2015 – Pregão Presencial 

nº 00001/2015, realinhando os seguintes preços contratados a partir desta data: R$ 3,21 (três reais 
e vinte e um centavos) o litro da Gasolina Comum e de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) o litro 
de Óleo Diesel, alterando o valor contratual para R$ 333.918,72 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS 
MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUITEGI e LUZIA MARQUES DA SILVA – ME CNPJ nº 06.052.003/0001-55. DATA 
DE ASSINATURA: 27/03/2015.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO DO CONVITE Nº 010/2013/FMS
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 024.001/2013
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA POPULAR – 

PDF 02, na zona urbana do município de Monteiro – PB.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro 
CONTRATADO: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 90 

(Noventa) dias a partir a assinatura do presente termo, com vigência de 24 de Setembro de 2014 
a 24 de Dezembro de 2014.

BASE LEGAL: Cláusula Primeira, tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima, paragrafo único do Contrato Primitivo.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. ARNAUD CAMPOS FILHO/ CCF 
COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 25/03/2014.
Monteiro, 24 de Setembro de 2014.

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE ADITIVO DA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.010/2014

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06101/2014
OBJETO: Locação de Caçambas e Caminhões, através de recursos próprios, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Monteiro 
CONTRATADO: JOSÉ ERINALDO DA SILVA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Constitui Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de R$ 53.152,80 (Cinquenta e 

três mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), ficando o referido contrato com o Valor 
Total de R$ 265.764,00 (Duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais).

BASE LEGAL: Cláusula Segunda c/c com a Cláusula Terceira do Contrato Inicial e em conformi-
dade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique – Prefeita e o José Erinaldo da Silva.
DATA DA ASSINATURA: 22/03/2015.

Monteiro, 22 de Março de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Internet por Link 
Full Duplex (Dedicado), com Servidor de Controle de Banda, Servidor de Arquivos em Plantaforma 
Linux, Servidor de E-mail Corporativo, Intranet, para atender as necessidades da Prefeitura de 
Monteiro, na Zona Rural deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 013/2015, Pregão Presencial nº. 0.6.011/2015. DOTAÇÃO: 04.122.3005.2015 - 
33.90.39. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de 
assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves 
Silvestre Henrique e as empresas ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME, CNPJ 
12.258.361/0001-11, Rua José Galdino da Silva, 122, Térreo, Centro, Monteiro – PB, CEP: 58.500-
000, com o valor total de R$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais) – Contrato Administrativo 
nº 06111/2015/CPL/PMM.

Monteiro - PB, 27 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 040/2015, que objetiva: Aquisição de KIT’s 
de material escolar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Editora 
Grafset Ltda. - R$ 266.600,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 
7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 04 de Maio de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 041/2015, que objetiva: Aquisição de material de 
mobilidade urbana e equipamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: Global Comercial Eireli - ME - R$ 230.790,00.Fica o licitante convocado no prazo de até 05 dias 
para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades 
prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02.

Bayeux - PB, 04 de Maio de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015
CONTRATO Nº 143/2015 - Contratado(a): AROMA Dist. de Mat. de Limpeza e Prod. Descartáveis 

Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 220.805,00.  
Recursos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias- Mat. de Consumo. Vigência: 
23/04/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 144/2015 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 9.500,00.  Recursos: Próprios, MDS e 
FNDS. Classificação: Diversas Secretarias- Mat. de Consumo. Vigência: 23/04/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 145/2015 - Contratado(a): JSB Distribuidora Ltda - ME. Objeto: Prestar o forneci-
mento parcelado de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 42.909,00.  Recursos: Próprios, MDS e 
FNDS. Classificação: Diversas Secretarias- Mat. de Consumo. Vigência: 23/04/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 146/2015 - Contratado(a): Max Com. de Mat. para Escritório Ltda - ME. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 53.000,00.  Recur-
sos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias- Mat. de Consumo. Vigência: 
23/04/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 147/2015 - Contratado(a): Mayer & Guimarães Ltda ME. Objeto: Prestar o forne-
cimento parcelado de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 526.805,50.  Recursos: Próprios, MDS 
e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias- Mat. de Consumo. Vigência: 23/04/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 23 de abril de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015

CONTRATO Nº 152/2015 - Contratado(a): Eficaz Serviços e Terceirização Ltda ME. Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de dedetização e controle de pragas. Valor 
Contratado: R$ 31.500,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: FMS - Out. Serv. de Terc. - 
P.Jurídica. Vigência: 30/04/2015 a 30/04/2016.

Bayeux/PB, 30 de abril de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOCA 
CLAUDINO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ISADORA DE 
ALBUQUERQUE ASSIS - R$ 159.400,00.

Joca Claudino - PB, 04 de Maio de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
Nas publicações do Diário Oficial do Estado da Paraíba, pag. 37 de 25 de abril, do  Diário Oficial 

do Município, pag. 01, do dia 24 de abril de 2015 e do Jornal A União, pag. 25  de 25 de abril de 
2015, onde  lê:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2015
OBJETO: Contratação de empresa de especializada, para realizar serviço de recuperação e 

conserto de moveis das linhas: medico hospitalar, escritório e moveis com predominância de metal 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos-(PB).

ABERTURA: 08/05/2015 ás 09h00min (Horário local).
Patos – PB, em 24 de abril de 2015.

RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA
Pregoeiro

 
Lê-se corretamente:
PREGÃO PRESENCIAL N.º 055/2015
OBJETO: Contratação de empresa de especializada, para realizar serviço de recuperação e 

conserto de moveis das linhas: medico hospitalar, escritório e moveis com predominância de metal 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos-(PB).

ABERTURA: 15/05/2015 ás 09h00min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos – PB, em 04 de maio de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
EXTRATO DE CONTRATO

30 de Abril de 2015
PROCESSO Nº 029/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição por maior desconto de Pecas Automotivas e Contra-

tação de Serviços Mecânicos, destinados a manutenção, funcionamento e consumo dos veículos 
próprios e alocadosdeste município.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA
124.825,00(Cento e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
172.328,00(Cento e Setenta e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais)
OBJETO: Contrato para Aquisição por maior desconto de Pecas Automotivas e Contratação de 

Serviços Mecânicos, destinados a manutenção, funcionamento e consumo dos veículos próprios e 
alocadosdeste município, subordinados a Secretaria Municipal de Administração

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 297.153,00(Du-
zentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais), correndo a despesa à seguinte 
Função Programática 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - PelaPrefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB
MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - Pela Contratada

PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 029/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 023/2015 de 09 de Abril 
de 2015, com abertura para 24 de Abril de 2015, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado as Empresas: 
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO, inscrita no CNPJ/MF n.º 24.099.731/0001-02, e INSC. EST. nº. 
16.080.696-8, estabelecida à Rua Bonifácio Moura, S/N - Centro, Cajazeiras], Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 172.328,00 (Cento e Setenta e Dois Mil, Trezentos e Vinte e Oito 
Reais), e MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.358.843/0001-18, 
e INSC. EST. nº. 16.159.3194, estabelecida à Rua Sabino Assis,157 - Centro, Cajazeiras, Estado 
da Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 124.825,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e 
Vinte e Cinco Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos 
termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 30 de Abril de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 18101/2014/CSL/FMS, vinculado a 
Adesão nº 1.8.001/2014/CSL/FMS. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEI-
RO e as empresas DELMIRA FELICIANO GOMES – ME. OBJETO AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, com recurso decorrente do com recurso decorrente do RECURSUOS PROPIOS 
10.301.3015.2062 – 10.301.3015.2066 – 10.301.3015.2067- 10.301.3016.2075 – 10.301.3016.2077 
– 10.301.3016.2078 – 10.301.3016.2079 – 10.3013016.2081 – 10.30.3016.2082 – 10.301.3016.83 
OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a o acréscimo ao contrato no valor 
de R$ 26.750,00 (vinte e seis mil e setecentos e cinquenta reais) ficando um valor total do contrato 
de R$ 133.752,06 (Cento e trinta e três mil setecentos e cinquenta reais) a partir da assinatura do 
presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Segunda do Contato 
Inicial e em conformidade com o §1º do art.65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. EDNACÉ 
ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 06 de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 16101/2014/CSL/FMS, vinculado ao 

Pregão Presencial nº 1.6.010/2014/CSL/FMS. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MONTEIRO e a empresa MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME. OBJETO CONTRATUAL: 
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS MEDICOS EXAMES DE MAMOGRAFIA, com recurso 
decorrente do com recurso decorrente do RECURSUOS PROPIOS: 10.301.3015.2066 - 33.90.39 / 
10.302.3016.2079 – 33.90.39 OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a o 
acréscimo ao contrato no valor de R$ 20.700,00 9 vinte mil e setecentos reais) ficando um valor total 
do contrato de R$ 103.500,00 (Cento e três mil e quinhentos reais) a partir da assinatura do presente. 
FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do Contato Inicial e 
em conformidade com o Art. 65, §1º, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ 
ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Gestora - Monteiro – PB, 06 de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo aos Contratos nº 1.1.1.01/2014/CSL/FMS e 1.1.01/2014/
CSL/FMS. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO e as empresas FRANCISCO 
FERNANDES DINIZ. OBJETO CONTRATUAL: Contratação de Profissionais na área de Engenharia 
Civil, devidamente habilitados perante o CREA, com recurso decorrente do com recurso decorrente 
do 10.301.3015.2066 – 33.90.39 – 33.90.36. OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente 
Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 60 (Sessenta) dias, a partir da assinatura do 
presente Aditivo, com vigência de 04 de Março de 2015 a 04 de Maio de 2015, a partir da assina-
tura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira 
do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 04 
de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Terceiro Termo Aditivo aos Contratos nº 11101/2014/CSL/FMS, vinculado ao 

Convite nº 1.1.01/2014/CSL/FMS. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEI-
RO e as empresas FRANCISCO SERGIO FERNANDO DINIZ – ME. OBJETO Contratação de 
Profissionais na área de engenharia Civil, devidamente habilitados perante o CREA, com recurso 
decorrente do com recurso decorrente do RECURSUOS  PROPIOS 10.301.3015.2066 – 33.90.39 
OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a o acréscimo ao contrato no 
valor de R$ 14.900,00 (Quatorze mil  e dezenove reais) ficando um valor total do contrato de R$ 
90.500,00 (Noventa mil e quinhentos reais)  a partir da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: 
este Termo Aditivo, com base na Cláusula Terceira do Contato Inicial e em conformidade com o 
Art. 65, §1º, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE 
HENRIQUE – Prefeita - Monteiro – PB, 02 de Março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.009/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.009/2015, que tem por objeto  
Contratação de serviços de assessoria técnica de engenharia na fiscalização de obras com emis-
são de laudos, pareceres e elaboração de medição de serviços , para suprir a necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, em favor da seguintes empresas: 
FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 14.659.675/0001-51, do qual se sagrou com o valor total de R$ 81.600,00(Oitenta e um 
mil e seiscentos reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 23 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE 
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS.e. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 013/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.009/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 05.000.15.122.2035.2026/
33.90.39.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data 
de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/
Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ, CNPJ 
14.659.675/0001-51,, com sede a Rua Raimundo Bandeira, 13, Centro, São João Do Rio do Peixe  
– PB, CEP: 58.910-000,, com o valor total de R$ 81.600,00 (Oitenta e um mil seiscentos reais) – 
Contrato Administrativo nº 1.6.9.01/2015. 

Monteiro - PB, 24 de Abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.007/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 22 de maio de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DA REFOR-
MA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ DE 
ALMEIDA JÚNIOR, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações 
e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 30 de abril de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerencia de Licitações e Contratos
AVISO DE ADIAMENTO

PREGAO PRESENCIAL Nº 0.6.018/2015
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial 

nº. 0.6.018/2015, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAERIAL PERMA-
NENTE, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), PARA EQUIPAR A 
UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, conforme Convenio nº. 774740/2012/MINISTÉRIO 
DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. Tendo em vista a necessidade de realizar algumas 
modificações no edital de licitação. Fica adiada para o dia 15 de Maio de 2015 a sessão que estava 
marcada para o dia 05 de Maio de 2015, às 14h00min.

Monteiro – PB, 04 de Maio de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.010/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICI-

PAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos 
interessados,  que realizará às 08:00 horas do dia 19 de maio de 2015, licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.14.010/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS MOVIDOS 
A DIESEL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS. CONTENDO 
TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, INCLUINDO 
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, PARA TRANSLADO DOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS 
URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 30 de abril de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.011/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados,  que realizará às 10:00 horas do dia 19 de maio de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.011/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE POSTES METÁLICOS 
ORNAMENTAIS PARA A RUA DAS JABUTICABEIRAS S/N, BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNI-
CÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do 
Edital.O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 30 de abril de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº 00005/2015
Extrato do 1.º Termo Aditivo de realinhamento ao Contrato n.º 00005/2015 – Pregão Presencial 

nº 00002/2015, realinhando os seguintes preços contratados a partir desta data: R$ 2,90 (dois reais 
e noventa centavos) o litro de Óleo Diesel S10, alterando o valor contratual para R$ 39.881,00 
(TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS). PARTES: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CUITEGI e LUZIA MARQUES DA SILVA – ME CNPJ nº 06.052.003/0002-36. DATA 
DE ASSINATURA: 27/03/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Nunes, nº. 11 - Centro - Santa Terezinha/PB, às 08:30 horas do dia 20 de maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços 00005/2015, do tipo menor preço global, para: contratação 
de empresa especializada para execução de obras de construção do açude público Primavera, na 
comunidade Jequiri, no Município de Santa Terezinha/PB, conforme convênio. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Santa Terezinha/PB, 29 de abril de 2015.
João Paulo Ferreira de Lima - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 15:00 horas do dia 21 
de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
PEDRA LAVRADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Pedra Lavrada - PB, 05 de Maio de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MONTEIRO
Rua Alcindo Bezerra de Menezes, 13 – Centro

Monteiro (PB)CEP.: 58.500-000Tel/Fax: (83)3351-1510
Site: http://www.monteiro.pb.gov.brE-mail prefeitamonteiro@bol.com.brDecreto nº 906/2015.
Declara situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, por ESTIAGENS, 

as áreas afetadas do Município de MONTEIRO-PB, e dá outras providências.
A Prefeita Constitucional de Monteiro-PB, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidos pela Lei orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no artigo 17 do 
Decreto Federal 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e pela Resolução nº 3 do conselho Nacional 
de Defesa Civil (COMDEC), e,

Considerando que Situação de Emergência é uma situação anormal, provocada por desastres, 
causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta 
do poder público do ente atingido;

Considerando que o Município de Monteiro está encravado na região denominada Polígono 
das Secas e que as precipitações pluviométricas do ano de 2015 estão manifestamente abaixo da 
média regional e má distribuídas;

Considerando que os moradores da zona rural vivem basicamente das culturas agrícolas de 
subsistência, principalmente milho, algodão e feijão;

Considerado que as chuvas durante o ano em curso, pela sua irregularidade, estão trazendo 
prejuízos às culturas agrícolas e aos rebanhos, o que acarreta êxodo rural, que já é uma realidade;

Considerando que a população carente do município vem procurando o Poder Público Municipal 
em busca de soluções para a manutenção da alimentação básica cotidiana das famílias da zona 
rural e principalmente para o abastecimento de água potável para consumo humano;

Considerando a necessidade de promover o atendimento à população acerca da complementação 
do abastecimento de água através de carros pipas;

Considerando ser da alçada dos Poderes Públicos buscarem soluções para minimizar os efeitos 
desse fenômeno natural;

Considerando que o poder Público Municipal não dispõe de recursos para enfrentar essa crise 
que assola o município, especialmente no sentido de assegurar à população todas as condições 
necessárias para o atendimento de suas necessidades:

Considerando que, de acordo com a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil 
CONDEC, a intensidade deste desastre foi dimensionada como de nível II, com agravantes;

Considerando que tais fatos refletem diretamente de forma negativa na economia do Município, 
onde prepondera a atividade agropecuária;

Considerando, finalmente, que foi decretada situação de emergência em 14 de outubro de 2014, 
e que ainda subsite o Estado de Emergência:

DECRETA:
Art. 1ª - Fica decretado situação anormal, caracterizado como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 

do município de MONTEIRO, Estado da Paraíba.
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as áreas deste Município, 

comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário 
de Avaliação de Danos e pelo Croqui da Área Afetada, anexos a este Decreto.

Art. 2ª - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito Extraordinário para fazer 
face à situação existente.

Parágrafo Único: Deverá ser feita comunicação ao poder Legislativo Municipal dos termos deste 
Decreto, em obediência à legislação vigente.

Art. 3ª - Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de respostas ao 
desastre natural vivida no município.

Art. 4ª - Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 de Lei nº 8.666/93 e, considerando 
a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição bens e 
serviços necessários às atividades de respostas ao desastre, de prestação de serviços e de obras 
relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no 
prazo estipulado em Lei.

Art. 5ª - Esse Decreto entra vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Monteiro/PB, 14 de abril de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRI-

MEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, BEM COMO SERVIÇOS DE ALI-
NHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS A FROTA VEICULAR PERTENCENTE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO: 02.01 
- GABINETE DO PREFEITO - 04.122.1002.2002 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MA-
TERIAL DE CONSUMO/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 
02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 12.361.2
008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2022.2020 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATE-
RIAL DE CONSUMO/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 
02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS/FUS: 10.301.2005.2027 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS PESSOA JURÍDICA; 02.08 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS: 08.244.2014.2039 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO/3.3.90.39.00 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00048/2015 - 04.05.15 
- PNEUCAR-COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 90.650,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHA-

RIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS: 02.06 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA: 12.361.2008.1014 - ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51 - OBRAS E 
INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Riachão e: CT Nº 00049/2015 - 04.05.15 - RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
DE IMOVEIS LTDA-EPP - R$ 64.142,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.011/2015/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.011/2015, que tem por objeto a 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Internet por Link Full Du-
plex (Dedicado), com Servidor de Controle de Banda, Servidor de Arquivos em Plantaforma Linux, 
Servidor de E-mail Corporativo, Intranet, para atender as necessidades da Prefeitura de Monteiro, 
na Zona Rural deste Município, para suprir a necessidade da Prefeitura Monteiro, conforme termo 
de adjudicação, em favor da seguinte empresa: ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA 
– ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.258.361/0001-11, do qual se 
sagrou vencedora no item: 01, com o valor total de R$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais). 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 27 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE ADITIVO DA ADESÃO Nº 3.08.08/2014/FMAS
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3.8.8.01/2014
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios, proveniente da Ata de Registro de Preços nº. 

0.6.11.01/2014/Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através de recursos próprios, para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro 
CONTRATADO: DELMIRA FELICIANO GOMES – ME.
OBJETO: Constitui Acréscimo ao Contrato Primitivo no valor de R$ 8.650,00 (Oito mil seiscentos 

e cinquenta reais), ficando o referido contrato com o Valor Total de R$ 43.250,00 (Quarenta e três 
mil duzentos e cinquenta reais).

BASE LEGAL: Cláusula Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 
8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr Flávio Sousa Maia. 
DATA DA ASSINATURA: 02/03/2015.

Monteiro, 02 de Março de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO DO CONVITE Nº 010/2013/FMS
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 024.001/2013
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA POPULAR – 

PDF 02, na zona urbana do município de Monteiro – PB.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique – 

Gestora. 
CONTRATADO: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 

90 (Noventa) dias a partir a assinatura do presente termo, com vigência de 23 de Dezembro de 
2014 a 23 de Março de 2015.

BASE LEGAL: Cláusula Primeira, tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima, paragrafo único do Contrato Primitivo.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. ARNAUD CAMPOS FILHO/ CCF 
COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 23/12/2014.

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 024.001/2013
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA POPULAR – 

PDF 02, na zona urbana do município de Monteiro – PB.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique – 

Gestora. 
CONTRATADO: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 

90 (Noventa) dias a partir a assinatura do presente termo, com vigência de 20 de Março de 2015 
a 20 de Junho de 2015.

BASE LEGAL: Cláusula Primeira, tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima, paragrafo único do Contrato Primitivo.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. ARNAUD CAMPOS FILHO/ CCF 
COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 20/03/2015.

6º Termo Aditivo ao Contrato nº 024.001/2013
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA POPULAR – 

PDF 02, na zona urbana do município de Monteiro – PB.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique – 

Gestora. 
CONTRATADO: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto, REMANEJAMENTO DE ITENS, o valor de 

R$ 3.972,31 (Três mil novecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), conforme relatório 
do setor de engenharia em anexo a este termo aditivo, ficando o valor o valor contratado inalterado.

BASE LEGAL: Cláusula Primeira, tem como fundamento o art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Terceira do Contrato Primitivo.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. ARNAUD CAMPOS FILHO/ CCF 
COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 15/04/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE ADITIVO DO CONVITE Nº 010/2013/FMS
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 024.001/2013
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA POPULAR – 

PDF 02, na zona urbana do município de Monteiro – PB.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro 
CONTRATADO: CCF COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do Prorrogação do prazo 

de vigência por 180 (Cento e oitenta) dias a partir a assinatura do presente termo, com vigência de 
25 de Março de 2014 a 25 de Setembro de 2014.

BASE LEGAL: Cláusula Primeira, tem como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c a Cláusula Sétima, paragrafo único do Contrato Primitivo.

SIGNATÁRIOS: Ednacé Alves Silvestre Henrique/FMS e o Sr. ARNAUD CAMPOS FILHO/ CCF 
COSNTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA. 

DATA DA ASSINATURA: 25/03/2014.
Monteiro, 25 de Março de 2014.

Ednacé Alves Silvestre Henrique
Gestora do FMS
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2015
OBJETO: Prestação de serviço de sonorização fixa e palcos com escopo de antender as demandas 

de pequeno e médio porte de todas as Secretarias do Município de Patos-PB.
 ABERTURA: 19/05/2015 ás 09h: 00min (Horário de Brasília).
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Mar-

tins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos – PB, em 
todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante 
de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura Municipal 
de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. CONTATOS:  0(xx) 83-
3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

 Patos – PB, em 04 de maio de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00009/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, destinados a manutenção 

das atividades de diversas Secretarias do Município de Condado. Data e Local: 15 de Maio de 2015 
às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 04 de Maio de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00027/2015 - 04.05.15 - ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - R$ 159.400,00
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA SERVIÇOS DE 

REFORMA DO PSF DE TIMBAUBA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe:Recursos Próprios do 

Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00047/2015 - 04.05.15 - CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA ME 

- R$ 14.884,67
 

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00004/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA SERVIÇOS DE 

REFORMA DO PSF DE TIMBAUBA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 30/04/2015.
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Protocolo: 2015 - 026301
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 005914609/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$908,29
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026302
Responsavel.: MAYER & GUIMARAES LTDA ME
CPF/CNPJ: 009268680/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$679,26
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026204
Responsavel.: MUITO FACIL ARRECADACAO E RECE
CPF/CNPJ: 002789417/0011-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.660,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026564
Responsavel.: MUITOFACIL ARRECADACAO E 
RECEBIMENT
CPF/CNPJ: 002789417/0011-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.480,24
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026393
Responsavel.: MARIA MADALENA DOS SANTOS SILV
CPF/CNPJ: 012354406/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$101,81
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026643
Responsavel.: MARIA DA CONCEICAO E DA COSTA  
SILV
CPF/CNPJ: 001701584-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$135,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026295
Responsavel.: NOVA XANGAI RESTAURANTE LTDA  26
CPF/CNPJ: 010516114/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$162,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026551
Responsavel.: NOVA XANGAI RESTAURANTE LTDA  26
CPF/CNPJ: 010516114/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.505,52
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026550
Responsavel.: OTAVIO NICOLAU VALE
CPF/CNPJ: 838592764-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$424,24
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026605
Responsavel.: OFC CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ: 014208629/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$580,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 019836
Responsavel.: POCOES EM EMPREEND IMOBILIA-
RIO SPE
CPF/CNPJ: 015340589/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$20.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025817
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 056656234-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$149,85
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026691
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 011991797/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.764,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026397
Responsavel.: ROSICLEIDE DOS SANTOS SOUZA 
ALVES
CPF/CNPJ: 057767434-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$284,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026833
Responsavel.: ROSINEIDE ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ: 000227474-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$770,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026640
Responsavel.: STR COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ: 016505635/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.126,89
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026410
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ: 004802169/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$299,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025772
Responsavel.: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE
CPF/CNPJ: 003775655/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.260,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026904
Responsavel.: SILVESTRE E PESSOA LTDA
CPF/CNPJ: 007213780/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$682,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026631
Responsavel.: VIVIANE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 018876176/0001-77
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.108,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026375
Responsavel.: WALMIR  FIRMO  DA  SILVA
CPF/CNPJ: 646387904-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026616
Responsavel.: VERUSKA DE ARAUJO GONCALVES
CPF/CNPJ: 034695214-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.073,14
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023411

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  05/05/2015
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.: ALBERTO MARQUES DE SANTANA ME
CPF/CNPJ: 008438669/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$701,14
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026541
Responsavel.: ANTONIO MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 451495424-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$180,55
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026692
Responsavel.: DIANA SANTOS DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 109593864-91
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.631,35
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025759
Responsavel.: FELIPE TORRES CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 008178834-79
Titulo: DUP PRES SER IN  R$535,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025446
Responsavel.: FABIO TABOSA BRAGA
CPF/CNPJ: 685838504-53
Titulo: DUP VEN MER IND  R$567,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026298
Responsavel.: ISABEL LIMA ARAUJO CORDEIRO
CPF/CNPJ: 069744534-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$388,88
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026725
Responsavel.: FRANCISCO NETO BRAGA
CPF/CNPJ: 011628703/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.257,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026127
Responsavel.: GERLANE CLAUTENYS ALMEIDA 
DANTAS
CPF/CNPJ: 886357084-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$351,13
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025492
Responsavel.: IRAN PALMEIRA DA NOBREGA
CPF/CNPJ: 016672927/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.272,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026553
Responsavel.: IG REFEICOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 015690410/0001-89
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.200,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026379
Responsavel.: J M MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 004482268/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.339,04
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026570
Responsavel.: JP SILVA DA CRUZ - ME
CPF/CNPJ: 008278192/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$690,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026450
Responsavel.: JADIDJAN FRANCISCO DE LIMA
CPF/CNPJ: 020058612/0001-42
Titulo: DUP VEN MER IND  R$268,44
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026492
Responsavel.: J M MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 004482268/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.339,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026569
Responsavel.: JANETE OLIVEIRA ALEXANDRE
CPF/CNPJ: 040958233/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026619
Responsavel.: J M MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 004482268/0001-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.339,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026568
Responsavel.: LAILA CAMILA ALVES DE MORAIS
CPF/CNPJ: 009364437/0002-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$737,20
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026409
Responsavel.: MARCELIO TARCIANO FIG FILGUEI-
RA 083
CPF/CNPJ: 011607436/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$919,65
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026529
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 005914609/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.005,06
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026293
Responsavel.: MARIA LUCIA SERRAO FERNANDES
CPF/CNPJ: 713661564-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 75,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026611
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 PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024278
Responsavel.: MAYER & GUIMARAES LTDA ME
CPF/CNPJ: 009268680/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$679,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026203
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 005914609/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$905,72
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

SEGUNDO AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 20.159/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.005/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

DE LAVANDERIA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Chrystiano 

Madruga Navarro, vem por meio deste, tornar público, o adiamento do referido Pregão, com data 
a ser designada posteriormente, considerando Pedido de Esclarecimento interposto pela empresa 
UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA, sem tempo hábil para resposta. Consultas com o Pre-
goeiro e sua equipe de apoio, na sala da CSL, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min as 12h00min, 
no fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 04 de Maio de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 020/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, no dia 19 de Maio  de 2015 as 9:30 horas, tendo como 
objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA HÁ POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE ARAÇAGI. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 28 de Abril de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 026/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Locação de Software para atendera as necessi-
dades administrativas. Data de Abertura: 18/05/2015 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 04 de maio de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 33002/2015 
 A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar o 
Chamamento Público nº 33002/2015, que tem por objeto a PRÉ-QUALIFICAÇÃO, das empresas 
do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica que manifestarem interesse na 
apresentação de proposta à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para construção de equipamentos 
públicos(Escola e Posto Policial) em empreendimento de habitação de interesse social, destina-
das à famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, Faixa I, no Conjunto Habitacional Jardim Veneza, 
em João Pessoa, a ser realizado no dia 22/05/2015 às 09:00 hs. A cópia do Chamamento e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, 
Prédio Anexo, 4º andar - Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 14:00 às 18:00, podendo 
ser adquirida mediante a entrega de 1(um) CD ou Pendrive.  Qualquer informação será prestada 
no local e horário acima citado.

João Pessoa, 04 de maio de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA DE SOUSA-PARAÍBA
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27 – Centro – CEP 58.800-050 - Sousa-PB.

AVISO DE EXONERAÇÃO
Torna público que a Servidora Taísa Gonçalves Nóbrega Gadelha Sá foi exonerada da função 

que exercia como Presidente da Comissão Permanente de Licitação, portanto, a partir do dia 16 
de abril não é mais responsável por nenhum ato inerente a função supra mencionada. Telefone: 
(083) 35352334.

Sousa, 16 de Abril de 2015
ANDRÉ AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO – Prefeito constitucional

Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu
Processo Administrativo n°011/2015

Tomada de Preço n°001/2015
Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, torna público a quem interessar que fará realizar 
Licitação na modalidade Tomada de Preço, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Exe-
cução da Obra de Construção da Praça Esportiva neste município de São Miguel de Taipu a ser 
realizada no próximo dia 22 de maio de 2015 às 10:00h, na sala da CPL desta Prefeitura. Maiores 
inf. cplsaomigueldetaipu@gmail.com.

São Miguel de Taipu – PB, 04 de Maio de 2015. 
Rodrigo Leite Lins
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 33002/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade RDC PRESENCIAL Nº 33002/2015, em regime de contratação EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, como critério de julgamento MENOR PREÇO, com Recursos Próprios e de 
Convênio, a ser realizada no dia 28/05/2015, às 09:00 horas, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PORTO DO CAPIM E DAS 
VIAS DE ACESSO, EM JOÃO PESSOA-PB”. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água 
Fria, João Pessoa - PB, no horário das 14:00 às 18:00, podendo ser adquirida mediante a entrega 
de 1(um) DVD. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 04 de maio de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades das Escolas Municipais de En-
sino Fundamental, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, das Creches, da Secretaria de 
Administração, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Infraestrutura e da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente, do Município de Mogeiro, no dia 20/05/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 15/05/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 4 de maio de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de refeições, para os médicos, enfermeiros e plantonistas que prestam serviços junto 
a Secretaria de Saúde deste Município e policiais militares, que prestam serviços no Município 
de Mogeiro, no dia 20/05/2015 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 15/05/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 4 de maio de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO A TOMADA DE PREÇO N.° 002/2014.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA F. B. DE MELO NETO 

CIA. LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATEN-

ÇÃO A SAÚDE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA.
FUDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 da Lei 8.666/93, alterações Art. 65 I, - Lei n.° 8.666/93, e 

alterações.
PRAZO CONTRATUAL: Fica prorrogado até 30/09/2015 o prazo para EXECUÇÃO DE OBRAS 

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO DE 
ANALISE CLINICA, conforme Tomada de Preço n.° 002/2014, homologado em 02/07/2014, conforme 
preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo. SIGNATÁRIOS: 
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS E F. B. DE MELO NETO CIA. LTDA.

Cubatí/PB, 28 de Abril de 2015.
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ

AVISO DE RETIFICAÇÃO
O Município de Cubatí/PB torna público a retificação do Pregão Presencial n.º 00020/2015. Objeto: 

Locação de 02 (dois) Veículos destinada a Secretaria de Infra-Estrutura. Onde se lê: Locação de 
02 (dois) Veículos destinada a Secretaria de Infra-Estrutura Leia-se Locação de 02 (dois) Veículos 
destinada a Secretaria de Infra-Estrutura e 01 veículo destinado a Secretaria de Ação Social:

ADRIANO CUNHADE SOUTO. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2014/054686 da SEDESP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.033/2015 
DATA DE ABERTURA: 18/05/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E ESTABILIZADOR, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SEDESP.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
583063. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005, e Lei Complementar 
nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 
3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail sead.copel@joaopessoa.pb.gov.b.

João Pessoa, 04 de maio de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO ADIAMENTO LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 012/2015
O  Pregoeiro Oficial da Comissão Permanente de Pregão  da prefeitura  Municipal de Várzea 

informa aos  interessados, que  o Pregão presencial nº 012/2015, cujo objetivo é Aquisição parcelada 
de Material Médico, Hospitalar e  Laboratorial, destinados as atividades da secretaria de Saúde do 
município  de Várzea, com data de reunião marcada para o dia  04 de maio de 2015, ás 09:00horas, 
esta adiada em “sine die”, por motivo de força maior, para o dia 07 de maio de 2015 ás  08:30h. 
informações no prédio da Prefeitura Manoel Dantas  nº 279, Centro Várzea- PB.

VÁRZEA-PB, 04 de  maio de 2015. 
VICTOR HUGO FARIAS GUEDES

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº050 / 2015                             Em, 04 de maio de 2015.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE LIVRAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 168, § 1.º, inciso I, da Lei 
Complementar Municipal nº 006/2002;

CONSIDERANDOque a licença sem remuneração ao servidor para tratamento assuntos de interesse particular, concede-se por liberalidade da 
Administração Pública, nos termos do art. 131, caput, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002;

CONSIDERADO que a senhora CIONE NÓBREGA DE SOUSA é servidora efetiva estável deste município, cuja matrícula é de nº 1016, lotada 
no cargo de Agente Administrativo e, assim sendo, foi a ela concedida, através da Portaria ESP Nº 040/2012 de 26 de dezembro de 2012, publicada 
em 26 de Dezembro de 2012, licença sem remuneração para tratar de assuntos de interesse particular pelo período de 02 (dois) anos consecutivos; 

CONSIDERANDO que a referida licença da servidora supracitada venceu em 26 de dezembro de 2014 e que até o presente momento a mesma não 
se apresentou a esta entidade para retornar ao exercício das suas atividades laborais;

CONSIDERANDO que,mesmo tendo sido devidamente convocada, inclusive por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e 
também no Diário Oficial deste Munícipio para se apresentar na Secretaria de administração e Finanças/ Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Livramento, a servidora não compareceu ao referido órgão;

CONSIDERANDO que o artigo 3ºda Portaria de nº 021/2015 publicada em 02 de fevereiro de 2015 determina que o não atendimento ao disposto 
nos artigos 1º e 2º enseja a aplicação das sanções cabíveis, previstas na Lei Complementar Municipal de nº 006/2002;

CONSIDERANDOque o não comparecimento da servidora ao seu cargo por mais de um ano após o término do prazo da sua licença sem 
remuneração, configura ABANDONO DE CARGO, nos termos do artigo 184, Caput, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002, o qual dispõe 
que: “Configura abandono de cargo a ausência do servidor ao serviço, sem justificativa legal, superior a trinta dias consecutivos.”

CONSIDERANDO que a conduta da servidora deve ser punida com a pena cabível que éa DEMISSÃO, a qual está prevista no artigo 173, Inciso 
II, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e que, para tanto, faz-se necessário a aplicação de procedimento administrativo disciplinar sumário, 
nos termos do artigo 180, Inc. IV, do mesmo diploma legal;

RESOLVE: 

Art. 1º DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARpara a apuração dainfração administrativa prevista 
no  artigo 198, Inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Livramento) da servidora: 

SERVIDOR(A) MATRÍCULA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
CIONE NÓBREGA DE SOUSA 1016 Artigos do indiciamento: Artigo 184 e 173, inciso II, da 

Lei Complementar 006/2002.

Artigo 184.Configura abandono de cargo a ausência do 
servidor ao serviço, sem justificativa legal, superior a trinta 
dias consecutivos.

Artigo 173. A pena da demissão será aplicada nos 
seguintes casos: 
...
II- abandono de cargo;

Art. 2º Para apuração e processamento do processo Administrativo fica constituída a Comissão do Processo Administrativo, composta pelos 
servidores:MARICÉLIA DA COSTA SILVA SOUSA (Presidente), JOSÉ GUILHERME DE ASSIS JÚNIOR e MAGNO LOPES DA 
SILVA, podendo a comissão valer-se do apoio do departamento jurídico deste munícipio.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como poderá 
colher quaisquer depoimento e demais provas que entender pertinentes. 
Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, 
dando ciência a Administração Superior. 

Art. 5º Fica notificada a servidora CIONE NÓBREGA DE SOUSA para, no prazo de 5 (cinco) dias, exercer seu direito de defesa, podendo usar 
dos recursos necessários permitidos por lei. A defesa deverá ser protocolada junto a qualquer membro da comissão processante que dará o recebido 
em caso de defesa escrita. Na ocasião, a servidora deverá apresentar, ainda, justificativa plausível por não ter comparecido para exercer as suas 
atividades laborais desde o vencimento da sua licença e elencar as provas que por ventura pretenda produzir.

Art. 6. Esta portaria entra em vigor no ato da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita Constitucional do Município de Livramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº   051 / 2015                             Em, 04 de maio de 2015.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE LIVRAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 168, § 1.º, inciso I, da Lei 
Complementar Municipal nº 006/2002;

CONSIDERANDO que a licença sem remuneração ao servidor para tratamento assuntos de interesse particular, concede-se por liberalidade da 
Administração Pública, nos termos do art. 131, caput, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002;

CONSIDERADO que a senhora SAMARA NÓBREGA DE ALMEIDA é professora efetiva estável deste município, cuja matrícula é de nº 995 e 
assim sendo, foi a ela concedida, através da Portaria ESP Nº 040/2012 de 26 de dezembro de 2012, publicada em 26 de Dezembro de 2012, licença 
sem remuneração para tratar de assuntos de interesse particular pelo período de 02 (dois) anos consecutivos; 

CONSIDERANDO que a referida licença da servidora supracitada venceu em 26 de dezembro de 2014 e que até o presente momento a mesma não 
se apresentou a esta entidade para retornar ao exercício das suas atividades laborais;

CONSIDERANDO que, mesmo tendo sido devidamente convocada, inclusive por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e 
também no Diário Oficial deste Munícipio para se apresentar na Prefeitura Municipal de Livramento, a servidora não compareceu ao referido órgão;

CONSIDERANDO que o artigo 3º da Portaria de nº 021/2015 publicada em 02 de fevereiro de 2015 determina que o não atendimento ao disposto 
nos artigos 1º e 2º enseja a aplicação das sanções cabíveis, previstas na Lei Complementar Municipal de nº 006/2002;

CONSIDERANDO que o não comparecimento da servidora ao seu cargo por mais de um ano após o término do prazo da sua licença sem 
remuneração, configura ABANDONO DE CARGO, nos termos do artigo 184, Caput, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002, o qual dispõe 
que: “Configura abandono de cargo a ausência do servidor ao serviço, sem justificativa legal, superior a trinta dias consecutivos.”

CONSIDERANDO que a conduta da servidora deve ser punida com a pena cabível que é a DEMISSÃO, a qual está prevista no artigo 173, Inciso 
II, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e que, para tanto, faz-se necessário a aplicação de procedimento administrativo disciplinar sumário, 
nos termos do artigo 180, Inc. IV, do mesmo diploma legal;

RESOLVE: 

Art. 1º DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a apuração da infração administrativa prevista 
no  artigo 198, Inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Livramento) da servidora: 

SERVIDOR(A) MATRÍCULA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
SAMARA NÓBREGA DE ALMEIDA 995 Artigos do indiciamento: Artigo 184 e 173, inciso II, da 

Lei Complementar 006/2002.

Artigo 184. Configura abandono de cargo a ausência do 
servidor ao serviço, sem justificativa legal, superior a trinta 
dias consecutivos.

Artigo 173. A pena da demissão será aplicada nos 
seguintes casos: 
...
II- abandono de cargo;

Art. 2º Para apuração e processamento do processo Administrativo fica constituída a Comissão do Processo Administrativo, composta pelos 
servidores: MARICÉLIA DA COSTA SILVA SOUSA (Presidente), JOSÉ GUILHERME DE ASSIS JÚNIOR e MAGNO LOPES DA 
SILVA, podendo a comissão valer-se do apoio do departamento jurídico deste munícipio.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como poderá 
colher quaisquer depoimento e demais provas que entender pertinentes. 

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, 
dando ciência a Administração Superior. 
Art. 5º Fica notificada a servidora SAMARA NÓBREGA DE ALMEIDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, exercer seu direito de defesa, podendo 
usar dos recursos necessários permitidos por lei. A defesa deverá ser protocolada junto a qualquer membro da comissão processante que dará o 
recebido em caso de defesa escrita. Na ocasião, a servidora deverá apresentar, ainda, justificativa plausível por não ter comparecido para exercer as 
suas atividades laborais desde o vencimento da sua licença e elencar as provas que por ventura pretenda produzir.

Art. 6. Esta portaria entra em vigor no ato da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita Constitucional do Município de Livramento

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº  052 / 2015                                                Em, 04 de maio de 2015.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE LIVRAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 168, § 1.º, inciso I, da Lei 
Complementar Municipal nº 006/2002;

CONSIDERANDO que a licença sem remuneração ao servidor para tratamento assuntos de interesse particular, concede-se por liberalidade da 
Administração Pública, nos termos do art. 131, caput, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002;

CONSIDERADO que a senhora IVONETE PORFÍRIO MARTINS é servidora efetiva estável deste município, cuja matrícula é de nº 1037, 
Agente Administrativo e, assim sendo, foi a ela concedida, através da Portaria ESP Nº 040/2012 de 26 de dezembro de 2012, publicada em 26 de 
Dezembro de 2012, licença sem remuneração para tratar de assuntos de interesse particular pelo período de 02 (dois) anos consecutivos; 

CONSIDERANDO que a referida licença da servidora supracitada venceu em 26 de dezembro de 2014 e que até o presente momento a mesma não 
se apresentou a esta entidade para retornar ao exercício das suas atividades laborais;

CONSIDERANDO que, mesmo tendo sido devidamente convocada, inclusive por meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba e 
também no Diário Oficial deste Munícipio para se apresentar na Secretaria de administração e Finanças/ Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Livramento, a servidora não compareceu ao referido órgão;

CONSIDERANDO que o artigo 3º da Portaria de nº 021/2015 publicada em 02 de fevereiro de 2015 determina que o não atendimento ao disposto 
nos artigos 1º e 2º enseja a aplicação das sanções cabíveis, previstas na Lei Complementar Municipal de nº 006/2002;

CONSIDERANDO que o não comparecimento da servidora ao seu cargo por mais de um ano após o término do prazo da sua licença sem 
remuneração, configura ABANDONO DE CARGO, nos termos do artigo 184, Caput, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002, o qual dispõe 
que: “Configura abandono de cargo a ausência do servidor ao serviço, sem justificativa legal, superior a trinta dias consecutivos.”

CONSIDERANDO que a conduta da servidora deve ser punida com a pena cabível que é a DEMISSÃO, a qual está prevista no artigo 173, Inciso 
II, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 e que, para tanto, faz-se necessário a aplicação de procedimento administrativo disciplinar sumário, 
nos termos do artigo 180, Inc. IV, do mesmo diploma legal;

RESOLVE: 

Art. 1º DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para a apuração da infração administrativa prevista 
no  artigo 198, Inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 006/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Livramento) da servidora: 

SERVIDOR(A) MATRÍCULA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
IVONETE PORFÍRIO MARTINS 1037 Artigos do indiciamento: Artigo 184 e 173, inciso II, da 

Lei Complementar 006/2002.

Artigo 184. Configura abandono de cargo a ausência do 
servidor ao serviço, sem justificativa legal, superior a trinta 
dias consecutivos.

Artigo 173. A pena da demissão será aplicada nos 
seguintes casos: 
...
II- abandono de cargo;

Art. 2º Para apuração e processamento do processo Administrativo fica constituída a Comissão do Processo Administrativo, composta pelos 
servidores: MARICÉLIA DA COSTA SILVA SOUSA (Presidente), JOSÉ GUILHERME DE ASSIS JÚNIOR e MAGNO LOPES DA 
SILVA, podendo a comissão valer-se do apoio do departamento jurídico deste munícipio.

Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como poderá 
colher quaisquer depoimento e demais provas que entender pertinentes. 

Art. 4º A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, 
dando ciência a Administração Superior. 

Art. 5º Fica notificada a servidora IVONETE PORFÍRIO MARTINS para, no prazo de 5 (cinco) dias, exercer seu direito de defesa, podendo usar 
dos recursos necessários permitidos por lei. A defesa deverá ser protocolada junto a qualquer membro da comissão processante que dará o recebido 
em caso de defesa escrita. Na ocasião, a servidora deverá apresentar, ainda, justificativa plausível por não ter comparecido para exercer as suas 
atividades laborais desde o vencimento da sua licença e elencar as provas que por ventura pretenda produzir.

Art. 6. Esta portaria entra em vigor no ato da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita Constitucional do Município de Livramento

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00004/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA SERVIÇOS DE RE-
FORMA DO PSF DE TIMBAUBA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E 
SERVIÇOS LTDA ME - R$ 14.884,67.

São João Rio do Peixe - PB, 30 de Abril de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 022/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa especializada para im-
plantação e execução do Controle Interno, no Município de Prata - PB. Data de abertura: 15/05/2015 
às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 04 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 023/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Locação de 01 (um) veículo tipo ambulância. Data 
de abertura: 15/05/2015 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinen-
tes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 04 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
024/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa especializada para execução 
dos serviços de consultoria técnica em processamento de dados de sistemas/programas nas áreas 
de Assistência Social, para tender as necessidades da Secretaria municipal de Ação Social. Data de 
abertura: 15/05/2015 às 12h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinen-
tes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 04 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 025/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Confecção de material gráfico. Data de abertura: 
15/05/2015 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 04 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
Proc. Administrativo nº 246/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A ATENDER 
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA OLINDA (PB).

ABERTURA: 15/05/2015, às 08:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS E CONVÊNIOS / CONS-

TANTE NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 

na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 14:00 horas

Nova Olinda, 04 de maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
Proc. Administrativo nº 247/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROPRIÉTARIA DE ATERRO SANITÁRIO, LEGALMEN-

TE AUTORIZADO MEDIANTE LINÇENCA, EXPEDIDA POR ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE 
PARA O RECEBIMENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA (PB).

ABERTURA: 15/05/2015, às 10:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS E CONVÊNIOS / CONS-

TANTE NO ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Nova Olinda, 

na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 3459-1048, no horário das 
08:00 às 14:00 horas

Nova Olinda, 04 de maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 34/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a prestação de serviço de técnico para alimentação de 

informação do HORUS – Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica do Programa 
Nacional de Qualificação de Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) instituído pela Portaria  nº 
1.214/GM/MS, de 13 de Junho de 2012. Data e Local, às 08:00 horas do dia 18/05/2015, na sala de 

Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.
São Francisco, PB, 04 de Maio de 2015.

Luís Magno Bernardo Abrantes
Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 35/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de provimento de acesso à in-

ternet, incluindo configuração, instalação e montagem, destinado as atividades administrativas do 
município de São Francisco. Data e Local, às 09:00 horas do dia 18/05/2015, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 04 de Maio de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00004/2015, contratação de empresa para aquisição de ar condicionado tipo splin de fabricação 
nacional, de forma parcelada, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, 
seus anexos e leis federais, cuja abertura será no dia 15.05.2015 às 09:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB, 04 de Maio de 2015.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 00005/2015, contratação de empresa ou profissional especializado em prestação de contas 
de convênios, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, seus anexos 
e leis federais, cuja abertura será no dia 15.05.2015 às 11:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa,  s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB, 04 de Maio de 2015.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
A Prefeitura Municipal de Olho D`água, através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 00006/2015, tipo menor preço por item, para confecção de armação e lentes de grau, de 
forma parcelada, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital, seus anexos 
e leis federais, cuja abertura será no dia 15.05.2015 às 16:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D`água - PB. O edital e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3483-1003.

Olho D`água - PB,  04 de Maio de 2015.
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

RATIFICAÇÃO 
(ADESAO N.º 002/2015)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO 
CONTRATADO:
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME
CNPJ: 06.217.437/0001-68
Valor: R$ 66.830,00 (Sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais)
Vigência: 31/12/2015
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações posteriores.
RATIFICO nos termos dos artigos 15, § 1º e 43, inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto nº 7.892/2013 

e alterações, a Adesão nº 002/2015, em conformidade com o Relatório de vantajosidade emanado 
pela Comissão Permanente de Licitação no dia 06 de março de 2015

Pitimbu, PB – 10 de março de 2015.
Leonardo Jose Barbalho Carneiro

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Gabinete do Prefeito
Nos termos do Julgamento da ADESÃO Nº 003/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, 

conforme resposta da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo - PB; expedido em 25 de fevereiro de 
2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: PAULO SILVA DE OLIVEIRA – ME (COMERCIAL FENIX), 

no valor de R$ 321.628,45 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e 
cinco centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Pitimbu - PB, 01 de abril de 2015.
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 013/2015 
Pitimbu, 01 de abril de 2015.

ADESÃO N.º 003/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.
CONTRATADO PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 11.417.239/0001-88
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 321.628,45 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e vinte e oito reais e 

quarenta e cinco centavos)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.010-GABINETE DO PREFEITO 

- 02010.04.122.2039.2528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE-
FEITO - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.020-SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO - 02020.04.122.2036.2526 - MANUTEN. ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.030-SECRETARIA DE 
FINANÇAS - 02030.04.123.2038.2527 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE 
FINANÇAS - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.040-SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA - 02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - 02040.12.361.2046.2458 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE - 02040.12.361.2046.2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE - 02040.12.361.2046.2524 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40% - 02040.12.365.2046.2457 - MANUT.DAS ATIV.DO ENS.
INFANTIL E CRECHES - FUNDEB  - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.050-SE-
CRETARIA DE SAÚDE-FMS - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO 
BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO 
BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) - 02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
SAMU(F.M.S.) - 02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) 
- 02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) 
- 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - 02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA 
SOCIAL - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.070-SECRETARIA DE OBRAS E SER-
VIÇOS - 02070.15.784.2019.2486 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS E SERV.
URBANOS - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.090-SECRETARIA DE TURISMO E 
MEIO AMBIENTE - 02090.23.122.2027.2035 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO E MEIO 
AMBIENTE - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.150-DEPARTAMENTO ESPECIAL 
MUNICIP.DE TRANSITO-DEMUTRAN - 02150.15.452.2031.2406 - MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DO DEMUTRAN - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.160-SECRETARIA DE 
AGRICULTURA – SEAGR - 02160.20.122.2020.2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.
DE AGRICULTURA - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.170-SECRETARIA DE PESCA – 
SEPES - 02170.11.692.2021.2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA 
- 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO - 02.180-SECREARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E 
LAZER – SEJEL - 02180.27.812.2028.2518 - MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE 
E LAZER - 3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
PREFEITO

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE  PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO 
Pitimbu, 10 de março de 2015

ADESAO Nº 001/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU.
CONTRATO Nº 002/2015
GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA ME
CNPJ: 19.407.083/0001-66
VIGENCIA: 31/12/2015
Valor: R$ 29.240,00 (Vinte e nove mil, duzentos e quarenta reais)
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2015: 02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS
02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)
02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE
02050.10.302.2048.2472 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO
02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2476 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)
3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE  PITIMBU

EXTRATO DO CONTRATO 
Pitimbu, 10 de março de 2015
ADESAO Nº 002/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO 
CONTRATO Nº 013/2015
CONTRATADO: THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME 
CNPJ: 06.217.437/0001-68
VIGENCIA: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 66.830,00 (Sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais)
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2015: 02.010-GABINETE DO PREFEITO
02010.04.122.2039.2528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
02010.24.131.2039.2429 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
02.020-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02020.04.122.2036.2526 - MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.030-SECRETARIA DE FINANÇAS
02030.04.123.2038.2527 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS
02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02040.12.122.2047.2462 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02040.12.361.2046.2458 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE
02040.12.361.2046.2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – MDE
02040.12.361.2046.2524 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB 40%
02040.12.365.2046.2457 - MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES – FUNDEB
02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
02060.08.244.2044.2447 - MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF
02060.08.244.2044.2449 - MANUT.ATIV.CENTRO DE REF.ESPECIAL.ASSIST.SOC-CREAS
02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIALSRP Nº 042/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, para Registro de Preço, do tipo menor preço por item. Objeto: Re-
gistro de preços para compra futurade materiaisgráficos diversos, destinado asdiversas Secretarias 
daadministração. Data: 15/05/2015. 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, 04 de maio de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º IN003/2014

Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Allan Wagner Lopes Chianca-ME CNPJ 
N.º 15.808.591/0001-03. Objeto: Prestar serviço na realização de 01 (um) Show da Banda Ferro na 
na Boneca, no dia 02 de maio de 2015, com duração mínima de 02h:00mim (duas horas), em via 
publica, dentro da programação do 21º (vigésimo primeiro) Aniversario de Emancipação Politica do 
Município de Assunção/PB, conforme projeto básico. Valor: o valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais) Vigência: 29 de abril a 30 de dezembro de 2015. F. de Recurso: Próprios (FPM, ICMS, ISS, 
IRRF E IPTU). Dotação: 02.070 – SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E LAZER, 
02070,13,392.0400.2046 – Promoção de Eventos Populares, 33.90.39.0000 – Outros Serviços de 
Terceiro-Pessoa Jurídica, do Orçamento Programa de 2015. Partes Assinantes: Rafael Anderson de 
Farias Oliveira (Prefeitura) e Allan Wagner Lopes Chianca CPF N.º 040.699.094-86 (Empresário). 
Data da assinatura: 29 de abril de 2015.

Assunção/PB, 29 de abril de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURAMUNICIPAL DE  PITIMBU 

CONTRATO N.°002/2015
ADESÃO – 001/2015

CONTRATO DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO POR ITEM, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE PITIMBU,
ESTADO DA PARAIBA E, DO OUTRO, A EMPRESA: GREVY 
SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA ME, DECORRENTE DA 
ADESÃO N.° 001/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°10.557.425/0001-50,
com sedena Rua Dr João Gonçalves s/n, Centro – Pitimbu/PB;doravante denominada 
CONTRATANTE, NESTE ATO representado por seu Prefeito Municipal o Sr. LEONARDO JOSÉ 
BARBALHO CARNEIRO, CPF: 397.164.574-72, RG: 944.188 SSP-PB, Residente e Domiciliado 
na Rua João Quirino dos Santos 49, Guarita, Pitimbu-PB, e de outro lado, a empresa: GREVY 
SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.° 19.407.083/0001-66, com sede e fórum RUA RODRIGUES DE 
CARVALHO, 231 – CENTRO – 58.280-000 – MAMANGUAPE/ PB, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por CLÁUDIA ARAÚJO FERREIRA, Portadora do CPF 
nº: 073.417.904-90 e RG nº 3.356.200-SSP/PB, celebram o presente Contrato de Empreitada por 
Menor Preço por Item , modalidade ADESÃO como regido pela Lei Federal n.° 8.666/93 e 
alterações posteriores  e as Cláusulas e condições elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (Art: 55, Inciso I, da Lei n.° 8.666/93):
O presente instrumento tem por objeto A contratação de empresa especializada para o fornecimento de 
MATERIAL GRÁFICO destinado ao Fundo Municipal de Saude de Pitimbu
Parágrafo Único – Os Serviços serão executados em estrita obediências ao presente Contrato, devendo ser 
observados integramente os anexos elaborados pela contratada, de acordo com o Art: 55, XI, da Lei n.° 
8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de 
direito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO (Art: 55, Inciso II, da Lei n.° 8.666/93):
O presente objeto deste contrato , terá sua Execução Indireta, sob o Regime de empreitada por Preço 
Unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO/ DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Art: 55, Inciso III, 
da Lei n.° 8.666/93):
Pela perfeita integral execução deste Contrato, a Prefeitura Municipalde PITIMBU/ PB pagará a Contratada 
o valor Global de R$ 29.240,00 (Vinte e nove mil, duzentos e quarenta reais), como segue;

Item Unid. Discriminação Quant. Val.unit Vai. total
36 Unid Panfletos, tamJí oficio, em cochê 115g, em 

cores, 4/0.
20000 0,27 5.400,00

40 Unid Pasta, formato 4 papel 180gr, com abas 4x0 
cor.

1000 1,89 1.890,00

41 Unid Cartão de visita em papel couchê 
300g com verniz localizado frente e 

5000 0,44 2.200,00

170 Unid Ficha de controle de prontuário. 5000 0,17 850,00

173 Unid Ficha de evolução , f.9, papel 24. 10000 0,17 1.700,00

175 Unid Ficha de evolução de paciente, formato 
a4, papel 75g, frente e verso.

10000 0,18 1.800,00

183 Unid Ficha de visita domiciliar f.36, papel 24k/g. 10000 0,18 1.800,00

184 Unid Ficha e-sus de atendimento 
individual, formato a4, papel 75g, f/v.

10000 0,18 1.800,00

185 Unid Ficha e-sus de atendimento odontológico, 
formato a4, papel 75g, f/v.

10000 0,18 1.800,00

186 Unid Ficha e-sus de atividade coletiva, formato 
a4, papel 75g, f/v.

10000 0,18 1.800,00

187 Unid Ficha e-sus de cadastro domiciliar, 
formato a4, papel 75g, f/v.

10000 0,18 1.800,00

188 Unid Ficha e-sus de cadastro individual, 
formato a4, papel 75g, f/v.

10000 0,18 1.800,00

189 Unid Ficha e-sus de procedimento, formato 
a4, papel 75g, frente e verso.

10000 0,18 1.800,00

190 Unid Ficha individual, f.9, papel 24k/g, f/v. 10000 0,18 1.800,00

241 Unid Ficha de eletrocardiograma pape 120g, lxl 
cores.

5000 0,2 1.000,00

§1.° - O pagamento será efetuado de acordo apresentação pela Contratada, após supervisão da Prefeitura, 
mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da 
documentação hábil a quitação.

I – Nota Fiscal.
II – Comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, além das Certidões de 
Regularidade de quitação junto ao INSS e FGTS, atualizadas.
§2.° - As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Reais (R$).
§3.° - As faturas serão encaminhadas à Secretaria solicitante do Município de PITIMU, para análise e 
aprovação e posterior encaminhamento ao Setor Financeiro responsável do Município de PITIMBU para 
pagamento da execução dos serviços, que disporá de até 30 (trinta) dias, contados da data da fatura, para 
efetivação do pagamento.
§4.° - Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da Prefeitura Municipal de PITIMBU dos serviços 
faturados, será de imediato comunicado à empresa contratada para retificação e apresentação da nova fatura 
escoimada das causas de seu indeferimento.
§5.° - O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 1.° a 3.° acarretará indenização por 
inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada parcela até a 
data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo Federal, na forma do Art:
40, XIV, “c” da Lei 8.666/93.
§9.° Os pagamentos poderão ser sustados pela Prefeitura Municipal de PITIMBU, nos seguintes casos;
I. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiros que possam, de qualquer forma, 
prejudicar a Prefeitura Municipal de PITIMBU.
II. Inadimplência de obrigações da Contratada para com a Prefeitura Municipal de PITIMBU por conta do 
Contrato.
III. Não cumprimento do disposto nas instruções fornecidas pela a Prefeitura Municipal de PITIMBU e nos 
demais Anexos.
IV. Erros ou Vícios nas faturas.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA (Art: 55, Inciso IV, da Lei n.° 8.666/93):

O presente contrato terá início na data de sua assinatura produzindo efeito legal na data de sua publicação, 
com duração até 31/12/2015, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública, excepcionalmente, 
prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o Art: 57, §1.° da Lei n.° 8.666/93.
I. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato.
II. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo `sua ocorrência.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art: 55, Inciso V, da Lei n.° 8.666/93):
Os recursos financeiros para pagamentos dos encargos resultantes deste Contrato correrão por conta da 
Dotação Orçamentária abaixo especificada.
02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS
02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)
02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE
02050.10.302.2048.2472 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO
02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2476 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)
3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA –O DIREITO DE RESPOSABILIDADE DAS PARTES (Art: 55, Inciso VII e 
XIII, da Lei n.° 8.666/93):
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, se obriga a;
I. Acompanhar, controlar e analisar a execução dos serviços gráficos quanto à eficiência, eficácia e a 
efetividade na realização dos serviços prestados.
II. Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada.
III. Indicar os seus representantes responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e controle do objeto deste 
Contrato.
IV. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para as devidas correções.
V. Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, se obriga a;
I. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
II. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que, a critério da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu, se façam necessários nos serviços, objeto deste Contrato, até os limites fixados no § 
1.° do Art: 65 da Lei 8.666/93.
III.Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do presente Contrato.
IV. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da 
execução deste Contrato seja de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade 
da Prefeitura Municipal de PITIMBU, relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, 
advirem de prejuízos causados a terceiros.
Parágrafo Único – Será assegurada a Prefeitura Municipal de PITIMBU fiscalização na execução dos 
trabalhos contratados, comprometendo-se a Contratada a fornecer informações, dados e elementos que lhe 
forem requisitados pela Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA –DAS MULTAS E PENALIDADESArt: 55, Inciso VII, da Lei n.° 8.666/93):
Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 0,17% (zero vírgula 
dezessete por cento) do valor do contrato por dia de atraso.
§ 1.° - A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem efetuados à Contratada, 
sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificados.
§ 2.° - Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguinte casos;

O presente contrato terá início na data de sua assinatura produzindo efeito legal na data de sua publicação, 
com duração até 31/12/2015, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública, excepcionalmente, 
prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o Art: 57, §1.° da Lei n.° 8.666/93.
I. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato.
II. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 
documento contemporâneo `sua ocorrência.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art: 55, Inciso V, da Lei n.° 8.666/93):
Os recursos financeiros para pagamentos dos encargos resultantes deste Contrato correrão por conta da 
Dotação Orçamentária abaixo especificada.
02.050-SECRETARIA DE SAÚDE-FMS
02050.10.301.2042.2437 - MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.)
02050.10.301.2043.2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE
02050.10.302.2048.2472 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO
02050.10.302.2048.2473 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2476 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEO(F.M.S.)
02050.10.302.2048.2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)
3390.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA –O DIREITO DE RESPOSABILIDADE DAS PARTES (Art: 55, Inciso VII e 
XIII, da Lei n.° 8.666/93):
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, se obriga a;
I. Acompanhar, controlar e analisar a execução dos serviços gráficos quanto à eficiência, eficácia e a 
efetividade na realização dos serviços prestados.
II. Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada.
III. Indicar os seus representantes responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e controle do objeto deste 
Contrato.
IV. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para as devidas correções.
V. Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, se obriga a;
I. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado.
II. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que, a critério da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu, se façam necessários nos serviços, objeto deste Contrato, até os limites fixados no § 
1.° do Art: 65 da Lei 8.666/93.
III.Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do presente Contrato.
IV. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da 
execução deste Contrato seja de natureza trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade 
da Prefeitura Municipal de PITIMBU, relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, 
advirem de prejuízos causados a terceiros.
Parágrafo Único – Será assegurada a Prefeitura Municipal de PITIMBU fiscalização na execução dos 
trabalhos contratados, comprometendo-se a Contratada a fornecer informações, dados e elementos que lhe 
forem requisitados pela Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA –DAS MULTAS E PENALIDADESArt: 55, Inciso VII, da Lei n.° 8.666/93):
Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 0,17% (zero vírgula 
dezessete por cento) do valor do contrato por dia de atraso.
§ 1.° - A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem efetuados à Contratada, 
sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificados.
§ 2.° - Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguinte casos;

I. Não executar os serviços de acordo com o CONTRATADO.
II.  Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO (Art: 55, Inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93):
A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da Cláusula anterior, ensejará a 
sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
Art: 78 da Lei n.° 8.666/93 e na forma do Art. 79 da mesma Lei.
Parágrafo Único – Quando a rescisão ocorrer, com base nos Incisos XII a XVII do Art: 78 da Lei 
supracitada, sem que tenha havido culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos, 
regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2.° do Art: 79 do mesmo diploma 
legal.

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art: 55, 
Inciso IX, da Lei n.° 8.666/93):
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada, reconhece, de logo o direito da 
Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no Art: 80 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS 
CASOS OMISSOS (Art: 55, Inciso XII, da Lei n.° 8.666/93):
O presente Contrato fundamenta-se;
I.  Nos termos do Pregão Presencial N.° 001/2014 que, simultaneamente;
a) Constam do Processo Administrativo que o originou.
b) Não contrariem o interesse público.
II.  Nas demais determinações da Lei 8.666/93.
III. Nos preceitos do direito público.
IV. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.
Parágrafo Único – Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste 
Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES (Art: 65, Lein.° 8.666/93):
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art: 65 da Lei n.° 
8.666/93, desde que devidamente comprovados.
§ 1.° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões 
que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no Art: 65, § 1.° da Lei n.° 8.666/93, calculado sobre  o 
valor inicial atualizado do contrato.
§ 2.° - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as 
supressões resultantes de acordo celebrados entre as parte, de acordo com o Art: 65, § 2.°, II da Lei n.° 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – AO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art: 67, 
Lein.° 8.666/93):
Na forma do que dispõe o art. 67 da Lei n.° 8.666/93 fica designado o(a) secretário(a), lotado na Secretaria 
de Administração do Município de PITIMBU, para acompanhar e fiscalizar entrega do objeto do presente 
Contrato.
§ 1.° - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da qualidade do Contrato 
com as normas especificadas e se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
§ 2.° - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
I. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de designação, 
deverá o gestor de Contrato o Prefeito Municipal de PITIMBU, solicitar em tempo hábil, a adoção 
das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

12.1 Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de CAAPORA, Estado da Paraíba, para dirimir questões resultantes ou 
relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa.

12.2 E por estarem assim justos; Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições ora ajustadas, as 
partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor, na presença de duas 
Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no prazo legal, providenciar a 
publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos.

PITIMBU, 10 de Março de 2015.

Município: PITIMBU/PB
LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO

PREFEITO/ CONTRATANTE

GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.º_______________________________________________   
RG N.º

2.º_______________________________________________
RG N.º

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Tomada de Preços n.º 
001/2015, objetivando à Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia 
civil na Construção de uma Unidade Escolar no Município de Assunção-PB, de acordo com a 
planilha orçamentária de custo (Convênio SEE nº 0382/2013 - Registro no SIAF nº 055340), e com 
base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como proponente vencedor: Costa Lira 
Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total de R$ 485.006,34 
(quatrocentos e oitenta e cinco mil, seis reais, trinta e quatro centavos). Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 04 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

O Prefeito de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Tomada de Preços n.º 
002/2015, objetivando à Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil 
na Construção do Campo de Futebol na Zona Urbana de Assunção - PB, de acordo com a planilha 
orçamentária de custo (Contrato de Repasse nº 1008704-78/2013 – Convênio Siconv 790464)., 
e com base no relatório apresentado pela CPL, o qual aponta como proponente vencedor: SST 
Construtora Eireli-ME CNPJ nº 02.627.856/0001-17, com o valor total de R$ 315.739,48 (trezentos 
e quinze mil, setecentos e trinta e nove reais, quarenta e oito centavos). Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 04 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONSIRES
GABINETE DA PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
A PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, sediado em 

Guarabira/PB, 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 ADJU-
DICAR o Processo Licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo TÉCNICA E PREÇO, de nº 
00001.2015, fundamentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, 
no valor total de R$ 807.862,24 – (Oitocentos e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e 
Vinte e Quatro Centavos), em favor da empresa ECOSAN – CONSULTORIA EM SANEAMENTO 
AMBIENTAL LTDA – inscrita no CNPJ sob o nº 07.866.868/0001-18, que tem como objetivo, a 
Contratação de empresa do ramo pertinente para ELABORAÇÃO DO PLANO INTERMUNICPAL DE 
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PIGIRS), VISANDO SOLUÇÕES INTEGRADAS 
E CONSORCIADAS PREVIAMENTE DEFINIDAS, COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 12.305/2010 
E SEU DECRETO REGULAMENTADOR Nº 7.404/2010, devidamente especificado no ANEXO 
A - TERMO DE REFERÊNCIA e quantificado no ANEXO D – PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS. 
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, 04 de Maio de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO

Presidenta

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Prefeita, tendo em vista da justificativa técnica 
do Sr. Gregory P. F. de Paiva CRES/PB nº 210193238-5, Eng., Civil desta Prefeitura, datado de 
04/05/2015, e tudo que consta nos autos da Tomada de Preços nº 002/2015, respeitando os prin-
cípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa 
do interesse e conveniência pública, torna público a REVOGAÇÃO da Tomada de Preços em 
epígrafe com Objeto: Pavimentação de 03 (três) ruas, através do Pró-Infra-Ministério do Turismo 
(CR: 0255742-56/2008/CAIXA).

Livramento/PB, 04 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Prefeita, tendo em vista da justificativa técnica 

do Sr. Gregory P. F. de Paiva CRES/PB nº 210193238-5, Eng., Civil desta Prefeitura, datado de 
04/05/2015, e tudo que consta nos autos da Tomada de Preços nº 003/2015, respeitando os prin-
cípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do 
interesse e conveniência pública, torna público a REVOGAÇÃO da Tomada de Preços em epígrafe 
com Objeto: Pavimentação de 05 (cinco) ruas, através do Pró-Infra-Ministério do Turismo (CR: 
0309353-03/2009/CAIXA).

Livramento/PB, 04 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILAITAÇÃO DA TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2015

A Prefeitura de Livramento/PB, vem através da sua Presidente da CPL torna publico o resultado 
do julgamento da habilitação referente a Tomada de Preços Nº TP001/2015, destinada à Reforma 
de 04 (quatro) escolas municipais. Após analise da documentação ficou constatado que não houve 
licitantes habilitados, e ainda constatamos que a licitante Ravy Construções Ltda, o motivo de sua 
inabilitação foi apresentar a caução no valor inferior a 1% (um por cento) do valor total licitado (item 
10.2.7 “d”), já a licitante Costa Lira Ltda, o motivo da sua inabilitação foi por não atender (item 10.2.1 
“b”, e o item 10.2.3 “a”), e por fim notifica todos os licitantes para dar vista nos autos, e abre prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso administrativo.

Livramento/PB, 04 de maio de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

CONDOMÍNIO DO BOULEVARD SHOPPING CAMPINA GRANDE, cujo CNPJ 03.493.009/0001-
70, torna público que em 24/04/2015, deu entrada no processo de nº 586/15, requerendo a Renovação 
da Licença de Operação, da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente da P.M.C.G, para Comércio Diversificado e Prestação de Serviço, área 24.864,76 
m² - Av. Severino Cabral, 1050 / Catolé – Campina Grande/PB.

NL – HÓTEIS E TURISMO LTDA – CNPJ Nº 00.518.420/0002-45 – Torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação para Construção Hotel, situado 
Av. Infante Dom Henrique – 768 – Tambaú – João Pessoa – Paraíba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº  00001/2015

RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTAS
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”  da Lei n. º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, cuja classificação dá-se da seguin-
te forma: A Srª Damiana Leite de Souza Carvalho, apresentou proposta no valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais) mensal – para o item 37, o Sr. Denildo Alves da Silva, apresentou proposta no 
valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensal – para o item 14, o Sr. José Procópio de 
Alencar, apresentou proposta no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por viagem – para o item 
12, o Sr. Ailson Carvalho de Lucena, apresentou proposta no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) 
por viagem – para o item 27, o Sr. João Apolinário de Oliveira, apresentou proposta no valor de R$ 
600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 17, o Sr. Damião Pereira da Silva, apresentou pro-
posta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mensal – para o item 21, o Sr. José de Anchieta 
Batista, apresentou proposta no valor de R$ 100,00 (cem reais) por viagem – para o item 06, a Srª. 
Clenilda Gomes Florentino Pereira, apresentou proposta no valor de R$ 90,00 (noventa reais) por 
viagem – para o item 05, Srª. Clenilda Gomes Florentino Pereira, apresentou proposta no valor de 
R$ 110,00 (cento e dez reais) por viagem – para o item 09, o Sr. Reginaldo Paulo de Medeiros, 
apresentou proposta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 15, o Sr. João 
Almeida Caldas, apresentou proposta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal – para o 
item 18, o Sr. Antonio Alixandrino Leite, apresentou proposta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por 
viagem – para o item 02, o Sr. Sebastião de Sousa Leite, apresentou proposta no valor de R$ 75,00 
(setenta e cinco reais) por viagem – para o item 03, o Sr. Sebastião de Sousa Leite, apresentou 
proposta no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por viagem – para o item 04, a Srª. Luzia Fernandes 
de Oliveira, apresentou proposta no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por viagem – para o 
item 07, a Srª. Denize Gabriel de Souza, apresentou proposta no valor de R$ 90,00 (noventa reais) 
por viagem – para o item 10, o Sr. Antonio Marcos Araújo da Silva, apresentou proposta no valor 
de R$ 60,00 (sessenta reais) por viagem – para o item 11, o Sr. João Batista Leite, apresentou 
proposta no valor de R$ 100,00 (cem reais) por viagem – para o item 13, o Sr. Damião Fernandes 
Filho, apresentou proposta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 19, o Sr. 
Marciel Ferreira Gomes, apresentou proposta no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por viagem – 
para o item 23, o Sr. José Medeiros da Silva, apresentou proposta no valor de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) mensal – para o item 29, o Sr. Woston Luiz de Oliveira, apresentou proposta no valor de R$ 
600,00 (seiscentos reais) mensal – para o item 31, o Sr. José Valdeban Braz, apresentou proposta 
no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por viagem – para o item 33, o Sr. João Leite Sobrinho, apre-
sentou proposta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensal – para o item 34, o Sr. Evonaldo 
Tiburtino Leite, apresentou proposta no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal 
– para o item 36, o Sr. Pedro Mamede de Melo, apresentou proposta no valor de R$ 3.300,00 (três 
mil e trezentos reais) mensal – para o item 28, a empresa L. N LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, 
apresentou proposta no valor de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinqüenta reais) mensal – para 
o item 26 e apresentou proposta no valor de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinqüenta reais) 
mensal – para o item 35, declarados vencedores. Abre-se vista do processo aos interessados para 
conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. 

Olho D`água-PB, 29 de Abril de 2015.
ALAELÇO SAMPAIO LEITE 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO – CNPJ/CPF Nº 09.069.709/0001-18, Torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 756/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 302 dias. Para a atividade 
de: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS GENÉSIO PEQUENO DA SILVA, TRAVESSA 
CASCAVEL, FRANCISCO CLEMENTINO DANTAS, CÍCERO BEZERRA REZENDE, MOACIR 
SANTANA, PROJETADA VIII E AVENIDA PEDRO EULAMPIO DA SILVA Na(o) – BAIRRO PORTAL  
Município:  SAO BENTO – UF: PB. Processo: 2015-002583/TEC/LI-4038.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO – CNPJ/CPF Nº 09.069.709/0001-18, Torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 652/2015 em João Pessoa, 17 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de: Implantação de um Centro de Referencia Especializado de Assistência Social - CREAS - Com 
sistema de esgotamento sanitário (tanque séptico/sumidouro) Na(o) -  RUA JOSE SALES DE OLI-
VEIRA  Município:  SAO BENTO – UF: PB. Processo: 2014-002818/TEC/LI-3050.

CHIANCA FERNANDES DE CARVALHO E CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.473.267/0001-70, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 740/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque 
séptico e sumidouro. Na(o) -  LOTEAMENTO DARCILA BORGES SAEGER – BLOCO C – Centro 
Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2014-004561/TEC/LO-8074.

CHIANCA FERNANDES DE CARVALHO E CIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.473.267/0001-70, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 742/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque 
séptico e sumidouro. Na(o) – LOTEAMENTO DARCILA BORGES SEAGER, Q-06, L-B Município:  
BAYEUX – UF: PB. Processo: 2014-004560/TEC/LO-8073.

LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.477.812/0001-86, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 743/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Operação de loteamento urbano, com área total de 61.644,24 m², dividido em 10 quadras e 205 
lotes, localizado no sítio Lagoa d`Água município de Cacimba de Dentro/PB.  Na(o) -  SITIO LAGOA 
D´ÁGUA – LOTEAMENTO URBANO  Município:  CACIMBA DE DENTRO – UF: PB. Processo: 
2014-008129/TEC/LO-8917.

PAULO ALBERTO VILAZA LASTA – CNPJ/CPF Nº 362.405.080-04, Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 603/2015 
em João Pessoa, 9 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: RESIDENCIAL MUL-
TIFAMILIAR, DOTADA – SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, COMPOSTO DE FOSSA SÉPTICA 
E VALAS DE INFILTRAÇÃO.  Na(o) – RUA PROJETADA, QD K, LT 07 – CAMBOINHA  Município:  
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2015-000972/TEC/LO-9471.

WF3 CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 20.329.904/0001-72, Torna pú-
blico que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, de Edificação Multifamiliar com 
04 apartamentos, localizada à Rua Nubia Cristina dos Santos Bastos, QD. 83, LT. 510, PLANALTO 
DA BOA ESPERANÇA, JP-PB, através do Processo 2015-002023/TEC/LO-9671.
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