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EURO   R$ 3,416  (compra) R$ 3,420  (venda)

l Preço da cesta básica sobe 0,66% na capital, diz Ideme. Página 3
 
l 8 mil boletos emitidos no 1o dia de inscrição para o MPPB. Página 11

l 3% das ruas de João Pessoa ainda não possuem nome. Página 13

l CCJ aprova mudança do nome do Palácio da Redenção. Página 17
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Parteiras ajudam a evitar 
mortes de mães e bebês

Cerca de dois terços dos óbitos maternos e de recém-nas-
cidos poderiam ser prevenidos, segundo a ONU.  PÁGINA 9

A partir de 
amanhã, Jackson 
do Pandeiro é 
tema de uma ex-

posição de dese-
nhos em Campina 
Grande. Luiz Ricar-

do é o autor.  
PÁGINA 5
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Dunga convoca
Seleção para a
Copa América

 

O técnico Dunga da Se-
leção Brasileira anunciou 
os nomes ontem. Só quatro 
dos convocados jogam atual-
mente no Brasil.  PÁGINA 21

Cidade Madura, o
espaço da dignidade

s.o.s TaRTaRUGas
Seis foram encontradas
mortas no Litoral da PB

ONG Guajiru é referência na 
preservação.  PÁGINA 13

O Governo do Es-
tado inaugurou na 
manhã de ontem em 
Campina Grande o 
Condomínio Cidade 
Madura, o segundo 
do Estado destinado 
apenas a pessoas 
idosas.  PÁGINA 4
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O condomínio possui 40 residências com
54 metros quadrados de área cada uma.
Um investimento do Governo do Estado

no valor de R$ 4,047 milhões 

O governador Ricardo Coutinho faz a entrega das chaves da casa a uma das moradoras do Condomínio Cidade Madura, em Campina Grande

Grupo usava galpão no Distrito dos Mecânicos

Feira de empregos oferece 
800 vagas em Campina  

Retratos de Jackson estão
em mostra a partir de amanhã 

eCONOmIA PÁGINA 11 

Receita Estadual retira
10 mil empresas do MEI Polícia desarticula esquema 

de desmanche de veículos 

fISCAlIzAçãO PÁGINA 3 PARAíBA PÁGINA 15 
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INAUGURAÇÃO EM CAMPINA GRANDE



O combate à dengue, como pontuam 
os especialistas em saúde pública, requer 
uma ação conjunta das autoridades exe-
cutivas, nos âmbitos federal, estadual e 
municipal, das instituições civis e da pró-
pria sociedade. Se ocorrer qualquer nível 
de negligência em uma dessas partes nes-
se quesito, certamente a atuação de cada 
um ficará comprometida e o resultado 
final pode ser decepcionante, no que con-
cerne à finalidade da demanda: evitar a 
proliferação do mosquito.

Se não há o vetor da doença, não exis-
te a doença, obviamente. Porém, como 
dissemos, se um desses atores supracita-
dos não desempenha o seu papel a con-
tento, o famigerado aedes aegypti encon-
tra caminho livre para se reproduzir e se 
torna iminente o que vemos atualmente 
no país: crescimento do número de casos. 
Diante dessa perversa realidade, cabe-
nos perguntar: quem falhou? Porque os 
anos se passam e o combate ao mosquito 
da dengue no Brasil oscila entre o suces-
so periódico e a ineficiência recorrente? 
Falhou a sociedade, no que diz respeito a 
tomar as medidas necessárias para evi-
tar a proliferação do mosquito nas resi-
dências? Ou falhou o poder público, que 
não atuou, na proporção que merecia a 
demanda, preventivamente, para inibir 
que chegássemos à beira de uma epide-
mia? Porque em pleno século 21, quando 

a humanidade esbanja avanços tecnológi-
cos inimagináveis, um simples mosquito 
consegue impor sua permanência nociva, 
causando não somente prejuízos à saúde 
da coletividade, como também prejuízos 
financeiros ao setor produtivo, uma vez 
que a doença incapacita as pessoas ao 
trabalho? E ainda há outro agravante: 
se o combate preventivo não funciona e 
a doença avança, há uma repercussão 
negativa, em curto prazo: o quadro so-
brecarrega o serviço público de saúde, o 
que eleva os gastos com o tratamento dos 
enfermos. Portanto, as ações efetivas de 
prevenção são uma forma de economizar 
os recursos públicos e condição indispen-
sável para o indicador que todos alme-
jam: qualidade de vida. A conta do trata-
mento – não tenhamos dúvidas – é bem 
maior. Por que não conseguimos vencer, 
em definitivo, essa luta?       

acreditemos que todas as indagações 
feitas acima, que convergem para as dúvi-
das de muitos brasileiros, terão respostas 
plausíveis do ministro da Saúde, arthur 
Chioro, este mês. É que ele será convi-
dado a participar de audiência pública 
na Comissão de Meio ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMa), do Senado Federal, sobre o avanço 
da dengue no país. Lembremos: a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) considera 
que o país vive uma epidemia da doença.

Editorial

Quais são as respostas?

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de  maio de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Integrado na Câmara dos Deputados 
às discussões de reforma política, 
Veneziano tem um avaliação pessoal 
sobre as matérias que terão menos e 
mais receptividade entre os parla-
mentares. Para ele, o fim da reeleição 
e a unificação da data das eleições 
passam com facilidade pelo Congresso. 
O voto distrital, que ele apóia, terá um 
pouco mais de resistência.

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo 
(PMDB) é a favor do financiamento misto de 
campanha. Ou seja, os candidatos poderiam 
receber dinheiro do fundo partidário e de 
pessoa jurídica. Mas neste último caso, haveria 
uma imposição: 15 dias antes das eleições, 
a população ficaria sabendo quais empresas 
estariam financiando a campanha do candidato. 
Para ele, a transparência ficaria assegurada.

FINANCIAMENTO I

UNInforme

DISTRITAL, NÃO (2) mÃES NOS ASTROS

O pODER DE um DELATOR

Conforme divulgou a coluna, 
os presidentes das Câmaras 
Municipais de João Pessoa e 
Campina Grande, vereadores 
Durval Ferreira (PP) e Pimentel 
Filho (PROS), respectivamente, 
estão se mobilizando para 
formar uma frente de combate 
contra a adoção do voto distrital 
para as eleições de vereadores, 
em cidades com mais de 200 mil 
habitantes, proposta que será 
posta em discussão no Senado 
Federal, por sugestão do sena-
dor José Serra (PSDB-SP).

Os dois presidentes querem 
gerar o debate sobre a 
questão do voto distrital, 
que integra o projeto de 
reforma política, para pro-
duzir um documento a ser 
encaminhado aos parlamen-
tares da bancada federal da 
Paraíba. Ontem, Pimentel se 
reuniu com Durval, na capital 
e tomaram uma decisão: 
formar uma caravana de 
vereadores para ir a Brasília 
se posicionar contra o voto 
distrital para vereador.

A Estação Cabo Branco de 
Ciência, em João Pes-
soa, vai “levar” mães e 
filhos aos planetas Júpiter, 
Saturno e Vênus. Domingo, 
Dia das Mães, o professor e 
astrônomo Marcos Jerônimo 
vai orientar a observação 
dos astros, via telescópio. 
O público também receberá 
informações sobre astro-
nomia. Ir ao cosmo nessa 
condição, grátis, é, de fato, 
um programa legal para se 
oferecer às mães.

A admissibilidade do instru-
mento da delação premiada pela 
Justiça brasileira, que assegura 
ao réu confesso o benefício da 
redução da pena, por exemplo, 
tornou mais eficiente os resulta-
dos investigatórios do Ministério 
Público e da Polícia Federal, 
quanto à atuação de ambos para 
descortinar as falcatruas per-
petuadas por agentes públicos, 
políticos, ou funcionários de 
carreira das instituições federais. O êxito dos exemplos italiano e norte-americano no combate 
ao crime organizado, com o uso de recurso similar, é, certamente, um precedente importante para 
que possamos avaliar a delação premiada como um avanço. E tem um aspecto que a potencializa: 
corruptos de plantão vão pensar mais de duas vezes, agora, antes de integrar uma quadrilha 
que desvia dinheiro e causa prejuízos à sociedade. A delação premiada tem um poder inibidor. Os 
bandidos, colarinho branco ou não, não têm a certeza de que o parceiro de crime ficará calado ao 
depor à Justiça. E aí, vai arriscar? Por outro lado, a Justiça tem de ficar atenta ao que o delator 
irá dizer. A rigor, sua condição é confortável para dizer o que quiser, envolvendo um ou outro no 
esquema corruptível investigado, independentemente da legenda política. O delator tem um 
poder imenso. Quiçá, ele não use tal condição para ganhar benesses, servindo de instrumento 
para partidos políticos, sejam de oposição ou de situação. Isso seria corrupção. De novo. Ontem, 
o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, reafirmou que o PP e o PSDB, partidos de oposição 
ao governo, aceitaram propina para retardar a CPI da Petrobras. A ser comprovada tal acusação, 
não será somente o PT que tem algo a explicar à população brasileira.

Artigo

O homem que me fez

Todo dia 1º de maio eu escrevo. Com 
as mãos, com os olhos, com o corpo todo 
embebido da saudade dele. Como se es-
tivesse brincando com legos, procuro 
na memória pedaços da sua vida, refa-
ço trilhas, conversas, silêncios, sofro de 
novo com as suas crises asmáticas, sor-
rio com o mundo fantasmático que ele 
despejava nos causos que contava.

Toda vez me surpreende a força e a 
meiguice com as quais ele fora tecido. 
Nasceu a 1 de maio de 1915, num mun-
do ainda assombrado com o pós-guer-
ra, num pedaço de nordeste crestado 
de sol, Riacho Fundo, onde água era 
produto de luxo.

ali o futuro dos homens estava cin-
zelado em poucas letras de pedra. Ser 
pobre, ser honesto, trabalhar, de sol a sol, 
nas terras dos latifundiários, que apa-
drinhavam seus filhos, apertavam suas 
mãos calosas, fiavam suas compras na 
feira de quarta-feira e ficavam com quase 
todo o seu lucro que saísse da terra.

Hoje me veio uma lembrança da 
infância. Estávamos nos anos sessen-
ta. Localização, angico Torto, um sítio 
perdido no município de Itapetim, alto 
Sertão de Pernambuco. Um dia ele che-
gou em casa cansado da asma, a ira nos 
olhos, brigando pelo ar, gritando contra 
a injustiça. apanhei a história aos bo-
cados, com minhas mãos de menina pe-
quena. Minha mãe se negara a votar no 

cabresto do fazendeiro, Joaquim Pauli-
no da Silva.

O homem rico, dono do gado, dono 
da fazenda, veio a cavalo, interrompeu 
meu pai, na faina de fazer suas cercas. 
Pediu a casa de taipa. Pediu a terra. En-
goliu de um sorvo irado, anos e anos de 
trabalho duro, de servidão, de valentia, 
de horas de conversas amenas, latifun-
diário e meieiro preparando juntos a 
terra para a plantação do milho.

a ventania no Sertão é como um 
pássaro grande, batendo portas, retor-
cendo arbustos ressequidos, atirando 
para longe a poeira escura. Foi como 
um redemoinho, a ira de Joaquim, ati-
rando meu pai com seus filhos, sua mu-
lher e o voto insubordinado para longe 
da pequena casa agora vazia das suas 
crianças.

A vida do meu pai encerrou-se em 15 
de maio de 1993. Oito dias antes, meu ir-
mão, na UTI do hospital, cantou-lhe um 
aboio, enquanto eu, perdida em lágri-
mas, segurava sua mão calosa e inerte. 

Todo dia 1º de maio eu escrevo, 
tentando aplacar um pouco a saudade 
dele. Em vão, as palavras chegam, tis-
nadas de assombro, porque sentem que 
não são senão, uma quilha inútil, um 
vão que jamais abrirá novamente o ca-
minho por onde eu possa correr, abrir 
porteiras, derrubar cercas, chegar de 
novo perto do meu pai.

Toda vez me surpreende a força e a meiguice com as quais ele fora tecido.
Todo dia 1º de maio eu escrevo, tentando aplacar um pouco a saudade dele”.

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

FINANCIAmENTO II

DISTRITAL, NÃO

INTERLOCuTOR pRIVILEGIADO
Indagado por uma emissora de televisão de João Pessoa sobre as eleições de 2016, o deputado 
federal Veneziano Vital do Rêgo foi irônico ao avaliar a possível saída do prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues, do PSDB. O peemedebista disse que ouviu de tucanos a seguinte afirmação: se o 
fato se concretizar, essa será a justificativa para não apoiar a reeleição dele. Detalhe: a intenção dos 
tais interlocutores já seria essa, independentemente da saída de Romero do ninho tucano. 
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10,4 mil empresas são retiradas do 
MEI por compras acima do limite
Irregularidades foram 
constatadas nos
últimos quatro anos

A Secretaria de Recei-
ta do Estado intensificou 
o monitoramento sobre as 
compras realizadas pelos 
Microempreendedores In-
dividuais (MEI) na Paraíba. 
Por realizar compras acima 
do limite estabelecido em lei, 
a Receita Estadual transferiu 
os microempreendedores in-
dividuais com inscrição esta-
dual para outros regimes de 
apuração.

Do ano de 2011 para 
2014, o número de empresas 
desenquadradas do MEI para 
outros regimes de apura-
ção subiu de 547, no ano de 
2011, para 4.307, em 2014. 
Ao longo dos últimos quatro 
anos 10.476 empresas foram 
desenquadradas do MEI para 
outro regime de apuração 
no Estado. A principal razão 
do crescimento da saída do 
MEI é a ultrapassagem das 
compras acima de R$ 60 mil 
anuais, limite estabelecido 
por lei para as empresas de 
pequenos negócios inscritas 
como microempreendedo-
res individuais. Para se ter 
uma ideia, no ano passado, 
o monitoramento da Recei-
ta Estadual desenquadrou 
empresas que compraram 
até R$ 1,693 milhão em pro-
dutos, quase 34 vezes o li-
mite superior (R$ 60 mil), 
enquanto outro microem-
preendedor individual com-

prou quase um milhão (R$ 
991 mil). 

A Receita Estadual criou 
uma equipe para monito-
rar as empresas na opção 
do Simples Nacional, in-
cluindo os da figura do Mi-
croempreendedor Individual 
(MEI). O monitoramento cru-
za dados para acompanhar o 
volume de compras dessas 
empresas. Atualmente, o MEI 
detém 54,20% do total das 
inscrições estaduais, o que 
representa 54.325 empresas 
ativas no Estado.

Segundo o secretário de 
Estado da Receita, Marial-
vo Laureano, “o Governo da 
Paraíba tem fortalecido não 
apenas a formalização, mas 
também a permanência dos 
pequenos negócios em um re-
gime de menor carga tributá-
ria como é o caso do Simples 
Nacional. Nos últimos quatro 
anos, o Governo dobrou o limi-
te do faturamento anual para 
as empresas permanecerem 
no Simples Nacional, equipa-
rando assim o teto da Paraíba 
ao do país. Em 2011, o limite 
era de R$ 1,8 milhão anual e 
desde janeiro do ano passa-
do atingiu R$ 3,6 milhões. 
Contudo, precisamos moni-
torar as empresas que estão 
no Simples Nacional, incluin-
do o MEI que vem crescendo 
de forma mais acelerada nos 
últimos anos para evitar con-
corrência desleal no mercado 
e crimes contra a ordem tri-
butária, por isso estamos in-
tensificando o monitoramen-
to”, declarou o secretário.  

Preço da cesta básica 
sobe 0,66% na capital

Policial Civil da PB conquista 
o 3º lugar no campeonato

Taça Geraldo Beltrão de Futebol de Areia

Brasileiro de Jiu-Jitsu

Paulo Tarcísio Pessoa exibe a medalha de bronze conquistada no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Marialvo Laureano acres-
centou que as compras e as 
transações do MEI que te-
nham indícios de crime contra 
a ordem tributária serão in-
vestigadas. “Em caso de cons-
tatação de fraude, os respon-
sáveis serão encaminhados à 
Promotoria de Combate à So-
negação Fiscal do Ministério 
Público do Estado e responde-
rão por ações“, detalhou.

Cancelamentos sobem 
Devido ao monitora-

mento e vistoria das repar-
tições fiscais, o número de 
empresas canceladas dentro 
da figura MEI por alguma ir-
regularidade cadastral como 
endereço errado ou inexis-
tência da atividade no local 
também subiu nos últimos 
quatro anos. Em 2011, foram 
80 cancelamentos para 427 

empresas do MEI canceladas 
no ano passado.

Segundo o supervisor 
do Centro de Operações e 
Prestações (COP) da Receita 
Estadual, Wanclay Lima Ca-
valcante, a movimentação das 
empresas do MEI tem sido 
acompanhada mais de per-
to. “Empresas que realizam 
compras 20% acima do limite 
anual (R$ 60 mil) passam a ser 
monitoradas mês a mês e po-
dem sofrer desenquadramen-
to do MEI para outro regime 
de apuração com as devidas 
responsabilidades fiscal e tri-
butária”, revelou.

O secretário-executivo 
da Receita Estadual, Leonil-
son Lins de Lucena, disse que 
o trabalho de monitoramento 
foi amadurecido ao longo do 
ano passado e tende a ficar 
mais intenso este ano.

O agente de investigação 
da Polícia Civil da Paraíba, 
Paulo Tarcísio Pessoa, 32, con-
quistou neste final de semana 
medalha de bronze no Cam-
peonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 
2015, na categoria ‘Faixa Preta 
Adulto Pesado’ (de até 94 qui-
los). A competição aconteceu 
na cidade de Barueri/SP e 
contou com mais de 3.450 lu-
tadores da arte marcial. 

Tarcísio ingressou na 
Polícia Civil este ano e é bi-
-campeão sul americano, 
campeão brasileiro e vice-
-campeão mundial de Jiu-
-Jitsu. Depois de conseguir o 

3º lugar no Campeonato Bra-
sileiro, ele agora se prepara 
para disputar o Campeonato 
Mundial no fim deste mês, na 
Califórnia (EUA). 

“Desde que estava fa-
zendo curso de Formação na 
Acadepol, os instrutores já 
conheciam o meu desempe-
nho e sempre demostraram 
incentivo para que eu pudes-
se contribuir de alguma ma-
neira para a nossa instituição. 
Hoje me preparo para ser 
docente do curso de Tática e 
Abordagem da Acadepol, a 
fim de repassar esses conhe-
cimentos”, afirmou Tarcísio, 

que é faixa preta há sete anos 
e também campeão brasileiro 
de tiro na categoria Duelo 20 
– pistola de calibre maior. 

O delegado-geral de Po-
lícia Civil, João Alves, para-
benizou a atuação do inves-
tigador e destacou o preparo 
dos policiais civis da Paraíba. 
“Temos policiais que se des-
tacam tanto nos esportes, 
como em diversas áreas de 
conhecimento e que são mo-
tivo de orgulho para a ins-
tituição, que está cada vez 
mais qualificada e prepara-
da. Paulo Tarcísio é um gran-
de exemplo disso”, frisou.

Transações vão ser investigadas

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciá-
ria, em parceria com a Secre-
taria de Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel), realiza nesta 
sexta-feira (8) a grande final 
da Taça Geraldo Beltrão de 
Futebol de Areia, que está na 
sua quarta edição e acontece 
na Penitenciária Geraldo Bel-
trão (Máxima de Mangabeira), 
a partir das 14h. Este ano, 18 
times participam do torneio 
esportivo, cada um deles com 
18 jogadores, totalizando 126 
atletas.

Além dos veículos de co-
municação paraibanos, este 
evento já despertou o inte-
resse da mídia nacional e até 
internacional, com cobertu-

ra da edição passada pela TV 
Bandeirantes, com a produção 
do programa A Liga, além da 
emissora pública de TV alemã, 
a ZDF e foto jornalista italiano, 
Nicoló Lanfranchi, que veio ao 
Brasil realizar uma matéria es-
pecial sobre futebol para uma 
revista especializada da Euro-
pa.

A programação tem início 
com a disputa pelos 2º e 3º lu-
gares e em seguida a grande fi-
nal. Após a partida final, ocorre 
a solenidade de encerramento, 
com a distribuição das meda-
lhas e troféus aos três primei-
ros colocados da competição, 
além da entrega de brindes 
aos participantes. O torneio faz 
parte de uma série de ações 
implantadas pela Gerência de 

Ressocialização da Seap, com 
o objetivo de resgatar a digni-
dade não só dos apenados, mas 
das famílias, além de reintegrar 
o apenado à sociedade através 
da prática de esportes. 

Sobre o evento, o diretor 
da Penitenciária Geraldo Bel-
trão, João Rosas, ressaltou que 
“essa é mais uma diretriz do 
Governo do Estado para pro-
mover lazer e desporto aos 
apenados paraibanos, resga-
tando a dignidade e a cidada-
nia nas unidades prisionais, 
buscando uma contenção qua-
lificada. Ações dessa natureza 
comprovam o interesse do 
Governo na humanização do 
sistema, buscando sempre ele-
var a autoestima de detentos e 
também dos familiares”.

Serraria recebe 
hoje as novas 
instalações da 
sua delegacia

Presa mulher 
que tentava tirar 
RG usando 
certidão falsa

O Governo do Estado 
inaugura às 10h de hoje as no-
vas instalações da Delegacia 
Municipal de Serraria, no Bre-
jo paraibano. A unidade po-
licial, que funcionava no piso 
térreo da Cadeia Pública da ci-
dade, agora passa a atender a 
população em um prédio alu-
gado, reformado para abrigar 
as atividades da Polícia Civil. A 
nova delegacia municipal fica 
na Praça Padre Serrão, Cen-
tro, e tem como objetivo pro-
mover melhor atendimento à 
população, ao mesmo tempo 
em que proporcionará aos in-
vestigadores melhoria no am-
biente de trabalho.

A Delegacia de Serraria 
conta com sala para recepção, 
gabinete do delegado, sala 
para escrivão, carceragem, co-
zinha e banheiros. O titular da 
8a Delegacia Seccional, Walber 
Virgolino, afirma que as novas 
instalações demonstram o 
avanço no trato com policiais 
civis do Estado. “É importante 
essa valorização do policial, 
um local mais adequado para 
o trabalho faz toda a diferença. 
Vamos continuar avançando 
nessa região da Paraíba, com 
ações integradas entre Polícia 
Militar e Civil no combate à 
criminalidade”, disse a autori-
dade policial.

No mês de abril, o preço da 
cesta básica da cidade de João 
Pessoa apresentou acréscimo 
de 0,66%, ficando o acumulado 
no ano em 6,61% e nos últimos 
12 meses em 1,48%. Os dados 
são do estudo divulgado pelo 
Instituto de Desenvolvimento 
Municipal e Estadual (Ideme), 
ontem.

Dos preços praticados na 
capital, em abril, os produtos 
que revelaram aumentos mé-
dios de preços foram: óleo de 
soja (5,83%), farinha de man-
dioca (4,98%), legumes: abó-
bora, beterraba, batata-inglesa, 
cenoura e tomate (2,88%), 
arroz (1,56%), feijão (1,25%), 

café moído (0,87%), carnes 
(0,67%) e frutas: banana e la-
ranja (0,26%). Enquanto isso, 
a queda de preços foi registra-
da nas raízes: inhame, batata-
-doce e macaxeira (3,40%), 
margarina (2,67%), leite pas-
teurizado (0,36%) e  açúcar 
(1,38%). O preço médio do pão 
francês permaneceu estável.  

Com isso, o custo to-
tal da cesta em abril foi de 
R$ 297,80. Portanto, um tra-
balhador que nesse período 
ganhou um salário mínimo de 
R$ 788,00 precisou trabalhar 
o equivalente a 83 horas e 11 
minutos para adquirir sua ali-
mentação individual.

Policiais civis da De-
legacia de Defraudações e 
Falsificações da Capital – 
DDF prenderam, na tarde 
de ontem, na Casa da Cida-
dania do bairro de Jaguari-
be, Joana D’arc da Concei-
ção Sales, 19, acusada de 
falsidade ideológica. Ela es-
tava portando uma Certidão 
de Nascimento falsa.

O documento falso foi 
apresentado no posto de 
atendimento do Instituto 
de Polícia Científica da Pa-
raíba – IPC que fica dentro 
da Casa da Cidadania. A fal-
sidade foi descoberta quan-
do os atendentes checaram 
as informações descritas na 
certidão junto ao Cartório 
de Registro Civil.

A polícia foi chamada e 
quando chegou no local Jo-
ana D’arc disse que não sa-
bia que a Certidão de Nas-
cimento era falsa e que foi 
um homem conhecido como 
“Carlão” que entregou o do-
cumento para ela. Segundo 
a mulher, ele estava do lado 
de fora esperando, mas não 
foi encontrado pelos poli-
ciais.

Durante o depoimento 
ao delegado de Defrauda-
ções e Falsificações, Lu-
cas Sá, Joana D’arc disse 
que a Certidão de Nasci-
mento era para solicitar a 
emissão de uma Cédula de 
Identidade – RG que seria 
usada para cadastro em 
programas de assistência 
social do Governo Federal.

Foto: Secom-PB
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Cidade Madura: condomínio será 
construído em mais 4 municípios
Equipamento é o 2º na 
Paraíba, com investimento 
superior a R$ 4 milhões 

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, 
o Condomínio Cidade Ma-
dura de Campina Grande, o 
segundo construído na Pa-
raíba destinado exclusiva-
mente para pessoas idosas, 
um investimento superior 
a R$ 4 milhões. Na ocasião, 
ele anunciou que ainda este 
ano será construído mais um 
condomínio na cidade de Ca-
jazeiras e que editais serão 
lançados para a construção 
de outros três nos municí-
pios de Sousa, Patos e Gua-
rabira. 

“Gerar dignidade e res-
peito ao idoso é uma das me-
tas desse Governo”, afirmou 
o governador Ricardo Cou-
tinho, ressaltando acreditar 
que um programa como o 
Cidade Madura venha a fazer 
parte do programa de Polí-
ticas Públicas do Governo 
Federal. “A Paraíba ousou ao 
criar o Cidade Madura tra-
zendo respeito e felicidade 
para quem muito trabalhou 
e produziu e que atualmente 
não tem onde morar”, enfati-
zou. O primeiro condomínio 
dessa modalidade foi cons-
truído em João Pessoa.

Segundo a presidente 
da Companhia Estadual de 
Habitação Popular (Cehap), 
Emília Correia Lima, o Cida-
de Madura já é referência em 
todo o Brasil. “A forma como o 

As casas do Cidade Madura em Campina Grande são adaptadas às necessidades das pessoas idosas, com atenção à segurança dos moradores 

FOTO: José Marques/Secom-PB

governador Ricardo Coutinho 
vem tratando os idosos está 
chamando a atenção de vários 
Estados que querem vir à Pa-
raíba conhecer o programa. 
Com essas construções, nosso 
estado está ensinando o país 
como fazer políticas públicas”, 
disse Emília Lima.

A secretária de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, Aparecida Ramos, por sua 
vez, afirmou que uma só pa-
lavra define o Cidade Madu-
ra: dignidade. Ela disse ainda 
que a forma como o gover-

nador Ricardo Coutinho vem 
promovendo as políticas pú-
blicas já se tornou referência 
nacional.

O Cidade Madura é um 
programa habitacional cria-
do pelo Governo do Estado, 
por meio da Cehap, com a fi-
nalidade de promover acesso 
à moradia digna e adequada 
às necessidades das pessoas 
com idade igual ou superior a 
60 anos. São casas construídas 
nos moldes de um condomínio 
fechado, cercadas de uma am-
pla infraestrutura. O diferen-

cial é que o programa é voltado 
para idosos independentes.

Investimento
A obra tem 40 unidades 

residenciais, com 54 metros 
quadrados de área cada. O 
investimento total no condo-
mínio de Campina Grande foi 
de R$ 4,047 milhões, com re-
cursos do Tesouro Estadual e 
Fundo de Combate e Erradica-
ção da Pobreza (Funcep). As-
sim, Campina Grande torna-se 
o segundo Município do Brasil 
a ganhar um condomínio resi-

dencial público fechado e ex-
clusivo para idosos.  

Coordenado pela Secre-
taria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), o 
Cidade Madura tem áreas de 
convivência 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.

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 idosa.

O primeiro Cidade Ma-
dura foi inaugurado em João 
Pessoa, o segundo, em Cam-
pina Grande e o terceiro já 
está sendo construído no Mu-
nicípio de Cajazeiras e deverá 
ser entregue no segundo se-
mestre deste ano. O Governo 
do Estado contemplará ainda 
os municípios de Patos, Sousa 
e Guarabira com o programa.

Polícia Civil
indicia dezenove
por queda de
viaduto em BH

Senado Federal 
aprova em sessão 
a nova Lei de 
Arbitragem

A Polícia Civil de Minas 
Gerais indiciou ontem de-
zenove pessoas pela queda 
de um viaduto que deixou 
dois mortos e 23 feridos 
durante a Copa do Mundo, 
em Belo Horizonte, em ju-
lho do ano passado. Entre 
os indiciados, está José 
Lauro Nogueira Terror, na 
época secretário de Obras 
da prefeitura da cidade.

Também foram indicia-
dos funcionários da Con-
sol, empresa de engenharia 
responsável pelo proje-
to do viaduto; da Cowan, 
construtora que fazia a 
obra; e da Superintendên-
cia de Desenvolvimento da 
capital (Sudecap), que fir-
mou os contratos e fiscali-
zou a estrutura.

O Plenário do Senado 
aprovou ontem o projeto 
da Lei da Arbitragem, que 
amplia o uso desse tipo de 
mecanismo para dissolução 
dos conflitos judiciais.

Os senadores rejei-
taram as mudanças feitas 
pela Câmara e retomaram 
o texto original do Senado, 
que é oriundo de proposta 
de uma comissão de juris-
tas que foi convocada para 
tratar do assunto.

Depois de quase um dia 
de negociações, a bancada 
do PT fechou um acordo 
para votar a favor das duas 
medidas provisórias (MP) 
que tratam do ajuste fiscal 
(MPs 664 e 665), disse o lí-
der do governo, deputado 
José Guimarães (PT-CE). Ele 
participou das negociações 
com os petistas para viabi-
lizar a votação das MPs. “O 
PT decidiu acompanhar o 
governo, por unanimidade. 

Vamos agora dialogar com 
os demais partidos da base, 
que estavam aguardando 
uma posição do PT.” Até o 
fechamento desta edição o 
ajuste fiscal não havia sido 
votado.

Segundo Guimarães, as 
negociações para chegar a 
um acordo em torno da apro-
vação das medidas foram 
difíceis, mas foi feita uma 
construção política muito 
importante. 

PT fecha acordo para 
votar o ajuste fiscal

ACOMPANHANDO O GOVERNO

Rafael Oliveira vai 
permanecer no Bota

Até que não apareçam novas 
propostas o atacante Rafael Oliveira vai 
permanecer no Botafogo-PB. O empresário 
do atleta, João Feijó, disse que não houve 
acordo salarial entre o artilheiro do Brasil, 
com 17 gols, e o Botafogo-RJ para defender o 
time no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele 
frisou que existe uma cláusula no contrato 
do jogador com o Belo que o libera.

Curtas

Vetos presidenciais 
tem votação adiada

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, cancelou a 
sessão do Congresso Nacional para analisar 
vetos presidenciais a projetos de lei. Ele leu 
ofício do presidente do Congresso, senador 
Renan Calheiros, que cancelou a sessão “em 
ocasião do prolongamento das sessões da 
Câmara e do Senado”. Ainda não foi marcada 
nova data para análise dos vetos.

IFPB convoca 
aprovados do PSCT

A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) do 
IFPB divulgou o edital de matrícula para 
os selecionados no período 2015.2 no 
Processo Seletivo dos Cursos Técnicos 
(PSCT). Os aprovados listados no Edital 
devem comparecer ao respectivo campus 
na data de 11 a 13 de maio para entregar a 
documentação exigida, sob pena de perder o 
direito à vaga.

OAB pede a Dilma 
recursos para o Fies

A Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) protocolou ontem, no Palácio do 
Planalto, um ofício em que pede mais 
recursos para o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). O ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro, disse que a pasta 
está sem dinheiro para novos contratos 
e que atendeu a cerca de metade da 
demanda por financiamento.

Os líderes decidiram votar o projeto 
que regulamenta os direitos dos traba-
lhadores domésticos. Mas as discussões 
da matéria foram feitas. A decisão foi 
anunciada após a reunião de lideranças 
no gabinete da presidência do Senado.

Estavam na pauta do Plenário o 
substitutivo da Câmara ao projeto de lei 
de regulamentação da Emenda Cons-
titucional (EC) 72/2013, que concedeu 
mais direitos aos trabalhadores domésti-
cos, e as emendas apresentadas por de-
putados ao projeto que amplia o âmbito 
da arbitragem - método extrajudicial de 
solução de conflitos.

De acordo com o texto aprovado 
na Câmara - Substitutivo da Câmara 
5/2015 ao PLS 224/2013 - Complemen-
tar, que aguarda parecer da Comissão 

de Assuntos Sociais (CAS), a ser profe-
rido em Plenário - a remuneração da 
hora extra do trabalhador doméstico 
será, no mínimo, 50% superior ao valor 
da hora normal. Se houver um acordo, 
a empregada poderá trabalhar duas 
horas a mais por dia. A hora trabalha-
da a mais pode ser compensada com 
folgas ou redução de jornada, se pa-
trão e empregada concordarem. Esse 
pagamento, contudo, deve acontecer 
em até três meses. Se isso não ocorrer, 
o empregador terá de pagar o valor da 
hora adicional mais 50%.

O senador Eunício Oliveira (PMDB-
CE) defendeu a votação impreterível do 
projeto, para acabar com as idas e vindas 
da matéria entre as duas Casas do Con-
gresso Nacional.

Plenário do Senado deve 
votar regulamentação hoje

DiREitOs DE tRAbAlHADOREs DOMéstiCOs

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) informou que 
vai recorrer da decisão da 
Justiça Federal que absolveu 
três acusados pela responsa-
bilidade do acidente com o 
avião da TAM, acontecido em 
julho de 2007, no Aeroporto 
de Congonhas em São Paulo 
e que provocou a morte de 
199 pessoas.

O MPF ainda não foi no-

tificado oficialmente, mas o 
procurador responsável pelo 
caso, Rodrigo de Grandis, 
adiantou que recorrerá. A 
decisão de absolver os réus 
foi tomada pelo juiz Márcio 
Assad Guardia, da 8ª Vara Fe-
deral Criminal de São Paulo.

“O sentimento, meu e da 
minha esposa, quando rece-
bemos a notícia, foi como se 
ela tivesse morrido pela se-
gunda vez”, disse Dario Scott, 
pai de uma das vítimas do 
acidente. Na época, a filha do 

casal tinha 14 anos. Ele é o 
presidente da Associação dos 
Familiares e Amigos das Víti-
mas do Voo TAM JJ3054 (Afa-
vitam), que busca a Justiça 
para que se possa evitar ou-
tros acidentes no setor aéreo.

“Nossa expectativa era 
que se conseguisse a puni-
ção das pessoas que leva-
ram à morte da nossa filha e 
isso não ocorreu na primeira 
instância, mas continuamos 
acreditando que a justiça vai 
acontecer”, disse Dario.

MPF vai recorrer da absolvição 
de réus por acidente da TAM
Camila Boehm
Da Agência Brasil
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Exposição do artista plástico Luiz Ricardo Sales com desenhos de Jackson do 
Pandeiro entra em cartaz amanhã em Campina Grande e permanece até junho 

FOTO: Divulgação

Dez quadros inéditos - 
todos desenhados em 
nanquim - do artista 
plástico paraibano Luiz 
Ricardo Sales integram a 
mostra intitulada Retratos 
de Jackson do Pandeiro, 
cuja vernissage ocorrerá 

amanhã, a partir das 19h, na Galeria de 
Artes Irene Medeiros, instalada nas de-
pendências do Teatro Municipal Severino 
Cabral, localizado em Campina Grande. 
A individual vai permanecer à visitação 
do público da próxima sexta-feira até o 
dia 4 de junho. “Será a primeira exposi-
ção que realizarei fora da minha cidade 
natal, Areia, e é uma boa oportunidade 
para divulgar o meu trabalho para mais 
pessoas”, confessou ele, durante entrevis-
ta para o jornal A União.

Luiz Ricardo Sales será o primeiro 
dos cinco artistas escolhidos para expor 
na Galeria Irene Ribeiro. Essa relação 
com os nomes dos contemplados foi 
divulgada pela Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, por meio da Secretaria de 
Cultura / Teatro Severino Cabral e Associação 
Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, 
depois de criteriosa avaliação feita por três 
membros da comissão julgadora, compos-
ta por um representante de Artes Plásticas 
do próprio Teatro Severino Cabral e outros 
dois da sociedade civil, ambos envolvidos na 
mesma área. Os demais selecionados foram 
os seguintes: Aida Assis, Arthur Hermógenes, 
Carmem Sheila e Everton e Jardel

“Foi uma surpresa muito boa em ter 
sido escolhido para ser o primeiro a realizar 

a exposição, porque a iniciativa valoriza o 
trabalho dos artistas de Campina Grande e, 
também, da região”, confessou Luiz Ricardo 
Sales, justificando ter optado por produzir 
obras em torno do Rei do Ritmo, o paraiba-
no Jackson do Pandeiro, porque o saudoso 
cantor e compositor teve passagem marcante 
pela cidade de Campina Grande. Ele anteci-
pou que ainda pretende levar esses quadros 
em nanquim para mostrar em Alagoa Grande, 
cidade natal do artista.

A exposição Retratos de Jackson do 
Pandeiro é composta por uma dezena de 
quadros, com tonalidade forte e vibrante, nos 
quais o artista plástico areiense retrata todas 
as fases da vida do músico, desde o início 
até o auge da carreira, no Rio de Janeiro. 
“Comecei esse trabalho de pesquisa no final 
de 2014 e conclui no início deste ano. Tive 
que visitar a casa onde ele nasceu, que hoje 
é um museu, em Alagoa Grande, onde fiz a 
maioria dos esboços das imagens - a exemplo 
de roupas, chapéus, a fisionomia do rosto e 
a parceria com o pandeiro, seu principal ins-
trumento de trabalho - que observei e apri-
morei, quando voltei para casa, desenhando 
em nanquim, técnica com tinta preta e que 
leva lápis e bico de pena”, disse Luiz Ricar-

do Sales, para quem “a proposta é divulgar 
desenhos que retratam a imagem do grande 
músico Jackson do Pandeiro, nome artístico 
de José Gomes Filho, que está presente em 
quase todos os desenhos da série”.

Sobre o artista
Natural de Areia, cidade localizada na 

região do Brejo da Paraíba, Luiz Ricardo 
Sales tem 20 anos de idade, dos quais três 
como artista plástico profissional. Ele con-
fessou para A União que seu foco principal, 
hoje, é usar a arte para divulgar a cultura e 
os artistas paraibanos. “Admiro o trabalho de 
Jackson do Pandeiro, o Rei do Ritmo, por sua 
obra criativa e irreverente, que começou sua 
carreira com humildade”, disse ele, que deci-
diu ser artista inspirado pelo casario histó-
rico e os pontos turísticos existentes em sua 
cidade, que desenhava e vendia aos turistas. 
O incentivo também veio de outro pintor con-
terrâneo. “Estudei a vida de Pedro Américo 
e pretendo fazer caricatura dele e de outras 
personalidades da cidade, como o escritor 
José Américo de Almeida e o historiador 
Horácio de Almeida para realizar exposição”, 
prosseguiu, lembrando que também ministra 
oficinas de arte.

O jovem desenhista é grata revelação
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Li e pesquisei. Durou mais de 
20 anos o terror implantado no 
país pelos golpistas de 1964, numa 
ditadura que condenou cidadãos 
sem direito de defesa, executou, 
sumariamente, nas 
ruas, torturou nos 
porões dos quartéis, 
sustentando, na aparên-
cia, o milagre brasileiro 
e a Copa do Mundo, 
enquanto a Nação mer-
gulhava na mais grave 
crise econômica e polí-
tica de sua história.

O Governo respon-
dia a esses problemas 
com medidas paliativas 
na área de assistência 
social, ignorando o au-
mento da concentração 
de riquezas e os crimes 
contra os direitos hu-
manos praticados no país. De fato. 
Durante esse período, um homem 
fardado tinha mais poder do que 
um juiz de Direito. 

Em 1975, a sociedade civil 

passou a organizar – se em cen-
tros comunitários de bairros, 
clubes de mães e jovens, centros 
de defesa dos direitos humanos 
e comunidades eclesiais de base, 

fundados pela 
Igreja Católica. 
O objetivo era 
o fim das leis 
de exceção e 
a reconquista 
da democracia, 
reunindo brasi-
leiros de todas 
as raças, reli-
giões e ideolo-
gias.

Foi quando 
começaram a 
surgir os pri-
meiros movi-
mentos popula-
res pela anistia 

ampla, geral e irrestrita, reivin-
dicando punição para os tortura-
dores e perdão das penas injustas 
impostas aos presos políticos.

Na época, o presidente da 

República, general Ernesto Geisel, 
acenava com abertura.

Lenta e gradual, enquanto 
desbaratava um reduto de mili-
tantes da linha dura que prepara-
va um novo golpe no país.

Mas foi com o presidente 
general João Batista de Figuei-
redo que a anistia se concreti-
zou aprovada pelo Congresso 
Nacional. Não a anistia ampla, 
geral e irrestrita, mas a anistia 
recíproca indultava as penas dos 
torturados e perdoava os tortu-
radores.

De todo este relato, escrito 
com humildade, ora com emoção, 
(lembrando o meu primo paterno 
professor Durmeval Trigueiro 
Mendes, diretor do Ensino Su-
perior do Brasil, que sofreu na 
própria pele, os efeitos do golpe 
militar de 64), fica registrada 
parte da História do Brasil, que 
nunca deve ser esquecida pelos 
protagonistas, os que ainda vivem, 
e sirva de exemplo às gerações 
futuras.

De fato. 
Durante esse 
período, um 
homem fardado 
tinha mais poder 
do que um juíz 
de Direito

Molina Ribeiro Jornalista e escritora - molina.ribeiro736@gmail.com

Música, maestro, 
again, naturally

É claro que ao usar um título em inglês, estou 
brincando com uma frase musical bastante conheci-
da, que no original diz “Alone, again, naturally”. Este 
título me foi sugerido pelas emoções sentidas ontem, 
durante o concerto da OSPB, na sala Maestro José 
Siqueira, na Funesc. Quinta-feira, 30 de abril foi uma 
noite bem especial. O maestro Luiz Carlos Durier es-
tava num dos seus melhores dias regendo três peças 
muito belas. A primeira, “Bossanovística”, um arranjo 
de Wellington das Mercês, continha uma trilogia 
dentre as mais lindas músicas do maestro Antônio 
Carlos Jobim: “Dindi”, “Falando de amor” e “Insen-
satez”. Os músicos estavam inspirados e deram tudo 
de si. No entanto, senti a falta do contrabaixista Xisto 
Medeiros, que está se recuperando de uma cirurgia.

A segunda peça, uma composição de Maurice 
Ravel, (1875-1937) “Concerto para mão esquerda”, 
foi interpretada com muita maestria e emoção pelo 
pianista Antônio Vaz Lemes. Foi a estreia desta com-
posição na Paraíba. Aliás, o maestro Durier faz ques-
tão de introduzir peças inéditas em seus concertos. 
Ouvir a interpretação do jovem pianista e vê-lo tocar 
foi uma emoção dupla, pois além de dominar bem 
o instrumento, tem o physique de rôle perfeito para 
tanto. Parece saído de um camafeu antigo, de um 
daguerreótipo do século dezenove. Este concerto foi 
encomendado ao compositor pelo pianista austríaco 
Paul Wittgenstein, que perdera mão direita duran-
te a Primeira Guerra, ficando impossibilitado de 
exercer sua arte. Além de ser uma bela composição, 
representa toda a resiliência e amor de Wittgenstein 
pela música. Lemes fez justiça àquele artista, pondo 
toda emoção e virtuosismo na sua interpretação. 
Não só a mão esquerda tocava as teclas: todo o cor-
po, diria até que sua alma, parecia saltar, vibrar, voar 
para o alto. Muito boa a oportunidade que tivemos 
de lembrar que Ravel não se reduz ao seu exausti-
vamente interpretado “Bolero”, tão conhecido na 
Paraíba, que se tornou parceiro do nosso pôr do sol 
na Praia do Jacaré.

A terceira peça, a sinfonia n0 1 do compositor 
russo Vasily Kalinnikov (1866-1901), nos emocio-
nou pelo lírico tema recorrente em toda a peça, mes-
mo nos seus momentos mais dramáticos. Uma peça 
difícil, que exige muito dos músicos e do maestro, e 
(por que não dizer?) do público também, que, a certa 
altura, sente-se exausto. É uma peça longa, com qua-
tro movimentos, de grande força dramática.

Sou apaixonada pela música, mas me confesso 
leiga, totalmente leiga. Sei que há toda uma lógica in-
formando a escolha das composições interpretadas 
e a ordem em que são dispostas no programa, mas 
ouso sugerir uma inversão (me perdoem a ousadia!). 
A primeira peça, contendo temas de Jobim, nos deixa 
leves e líricos. Para mim, deveria encerrar a noite, 
embalar nossos sonhos. Já a terceira, a Sinfonia de 
Kalinnikov, nos exalta e extenua, não sendo talvez 
uma boa berceuse para os que vão se recolher ao 
leito...

Por último, desejo expressar meu contentamen-
to em poder desfrutar de uma orquestra do nível da 
OSPB, tão elogiada por todos que aqui vêm, a exem-
plo do pianista Antônio Vaz Lemos, que retribuiu 
nossos calorosos aplausos com uma interpretação 
extra, fora do programa “de um compositor brasi-
leiro”, que não nomeou. Como a peça era conhecida, 
ele talvez tenha achado que todos reconheceríamos 
sua autoria. Também elogiou a OSPB por ser a única 
orquestra brasileira que sempre inclui compositores 
brasileiros em seu repertório.

Ao sair da sala de concerto, ficamos nos pergun-
tando: qual será a próxima surpresa que nos aguar-
da? Já saímos com vontade de voltar. 

Nunca é demais incluir uma nota de aplauso 
para os funcionários da casa que sempre acolhem 
os idosos, os deficientes, as crianças com carinho e 
cuidados especiais. Ali eu me sinto acolhida todas as 
vezes que lá vou.

A maior parte das informações aqui contidas 
sobre o programa foram retiradas do panfleto distri-
buído à entrada da sala de concertos e da edição de 
30 de abril do jornal A União.

Como convidado da inauguração do Polo Automotivo 
Jeep, viajei cedo de João Pessoa para Goiana. Ao chegar 
no lugar constatei a imensidão da área construída. A Fiat 
Chrysler Automobile (FCA) investiu R$ 7 bilhões, nesta 
primeira fábrica do grupo, desde a fusão entre a Fiat e a 
Chrysler, que ocorreu em outubro de 2014. A solenida-
de contou com a presença da presidente Dilma Rousseff 
e dos governadores de Pernambuco, Paulo Câmara, da 
Paraíba Ricardo Coutinho e do Ceará, Camilo Santana e do 
ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio.

Os anfitriões foram o presidente da Fiat, do Conse-
lho de Administração, John Elkann, o presidente da Fiat 
Mundial, Sérgio Marchionne, o vice-presidente mundial 
de manufatura da FCA (FIat Chrysler) Stefan Ketter, o 
presidente da Fiat Brasil, Cledorvino Belino, e o diretor da 
Jeep da América Latina, Sérgio Ferreira.

Presença ainda da viúva de Eduardo Campos, Rena-
ta Campos, que foi bastante aplaudida. O cerimonial foi 
conduzida pela repórter Glória Maria da Rede Globo de 
Televisão.

A presidente chegou de helicóptero e se dirigiu ime-
diatamente para a área reservada para visitar a fábrica. A 
presidente foi no carrinho estilo de golfe e cumprimentou 
a todos os funcionários. No final entrou num dos primei-
ros carros fabricados pela empresa. Depois a presidente 
foi direto para a cerimônia e não deu entrevistas e nem 
participou da coletiva de imprensa com os dirigentes da 
empresa e que aconteceu logo após a solenidade.

Em seu discurso a presidente Dilma Rousseff afirmou 
que pretende fazer mais parcerias para o desenvolvimen-
to econômico dos Estados de Pernambuco, Paraíba e Cea-
rá e se disse orgulhosa de estar inaugurando a fábrica que 
participou deste o início da gestão como ministra chefe 
da Casa Civil da Presidência da República e de todas as 
tratativas que envolveram o estabelecimento da empresa 
em Pernambuco.

Ainda no discurso natural a preseidente Dilma anun-
ciou que foi concedida licença prévia para trecho do Arco 
Metropolitano do Recife, primeiro passo para lançamento 
do edital de licitação para contratar a empresa que fará 
o projeto executivo e execução das obras, que ainda não 
tem data definida. Estratégica para escoar a produção da 
fábrica, a obra deveria ter sido entregue até a inaugura-
ção, mas não saiu do papel.  O anel viário de 77km que li-
garia a fábrica, no Norte do Estado, ao porto de Suape, no 
Litoral Sul é compromisso do Governo. No ano passado, a 
licitação foi suspensa por problemas com o licenciamento 
ambiental. A obra estava orçada em R$ 1,2 bi.

Na solenidade compareceram da Paraíba além do 
governador Ricardo Coutinho, o prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, o superintendente da TV Master Alex 
Filho, deputado estadual Ricardo Barbosa, entre outros. 
O governador Ricardo Coutinho, cujo nome foi citado 
pela presidente Dilma, destacou que o empreendimento 
tem reflexos importantes na Paraíba, em função de três 
fábricas que já se instalaram no Estado gerando 300 
empregos diretos, adiantando que outras empresas estão 
previstas para serem instaladas em solo paraibano. Sobre 
a inauguração da fábrica Jeep o governador disse que o 
empreendimento tem uma função muito importante, uma 

vez que está instalada em uma das regiões mais pobres do 
Nordeste. Para Ricardo, essa foi a grande ação de Eduar-
do Campos. Ele lembrou que a fábrica estava no Porto 
de Suape e o então governador pernambucano, com sua 
visão de nordestinidade, trouxe a fábrica para a divisa de 
Pernambuco com a Paraíba.

Com 12 edifícios dispostos em layout único, onde o 
centro de comunicações interliga a todos, o Polo Automo-
tivo de Goiana estreia com 16 fornecedores já instalados e 
570 robôs de última geração. Dois terços dos recursos in-
vestidos na fábrica foram concedidos por Bndes e fundos 
constitucionais. O Governo concederá à fábrica incentivos 
tributários até 2020, com créditos de IPI. O Governo Es-
tadual gastou R$ 97 milhões para fazer a terraplanagem 
da área e concedeu crédito presumido de 95% do ICMS à 
empresa. 

 As concessionárias estão vendendo o Renegade 
com opções de quatro cores diferentes em versões de R$ 
69.900 a R$ 116.900. Até o fim deste ano serão fabricados 
entre 50 mil a 60 mil veículos. A partir de 2017, serão até 
250 mil por ano. Hoje são 5,3 mil funcionários, com previ-
são de 9 mil até o fim de 2015.

No final da cerimônia, todos foram convidados para 
uma visita guiada a fábrica, seguido de um jantar. A presi-
dente Dilma participou de almoço reservado com a dire-
ção da Fiat Chrysler e alguns convidados e depois tomou 
o helicóptero rumo ao aeroporto de volta à Brasília.

O Polo Automotivo Jeep pretende empregar 9.000 co-
laboradores até o fim de 2015, sendo 82% deles nordesti-
nos, e uma boa parte de paraibanos. E fomos informados 
que muitos funcionários da empresa estão morando na 
Paraíba, incluindo o presidente Mundial da Fiat, que está 
residindo em João Pessoa. 

Governador Ricardo Coutinho com a presidente Dilma

Foto: Divulgação
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SERvIÇo

Com belas interpretações, artísta é uma grata revelação na cena musical

Um verdadeiro resgate a músi-
ca, o Projeto Quartas Acústicas tem 
sequência hoje, na Sala Paulo Pon-
tes, no Teatro Municipal Severino 
Cabral, com apresentação às 20h 
e apoio da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande. A atração, desta 
vez, será a jovem Lara Sales, que 
se apresenta hoje, na Sala Paulo 
Pontes, no Teatro Severino Cabral, 
a partir das 20h, com ingresso ao 
preço único de R$10.

 O clima aconchegante da Sala 
Paulo Pontes fará com que o públi-
co esteja mais próximo da banda e 
o show será repleto de pequenos 
significados no palco.

No Projeto Quartas Acústi-
cas ela apresentará o show “Lara 
lembrando Lídia”. Lídia Rodrigues 
Arnaud, uma cantora natural de 
Campina Grande que chamava 
atenção por seu talento nas artes 
da música, teatro e no rádio, onde 
cantou diversas vezes. A frente 
do seu tempo, Lídia se destacava 
por seguir um estilo diferente das 
mulheres da época.

No repertório, músicas que a 
cantora costumava apresentar de 
cantores como Lupicínio Rodri-
gues, Ary Barroso, Maysa, entre 
outros.

A artista: Jovem talento
Lara Sales, natural de Cam-

pina Grande, é uma jovem voz no 
cenário campinense. Com interpre-
tações autênticas e muita presença 
de palco, as músicas populares 

Noite Sem Fim
Jimmy Conlon (Liam Neeson) é um atirador da máfia que 

sempre foi leal a Shawn Maguire (Ed Harris), que conhece há 
décadas. Seu passado fez com que se afastasse do filho, Micha-
el (Joel Kinnaman), que vive ao lado de esposa e filha. Michael 
tentou ser lutador de boxe profissional, mas não teve sucesso 
no esporte e hoje trabalha como motorista de limusine. Um 
dia, ao realizar um trabalho, ele leva dois traficantes à casa de 
Danny Maguire (Boyd Holbrook), o filho de Shawn. Danny mata 
ambos e, após perceber que Michael viu uma das mortes, passa 
a persegui-lo. Jimmy consegue matá-lo antes, o que desperta a 
fúria de Shawn, que agora quer que Michael morra para que seu 
antigo parceiro sinta o mesmo que ele.

Longa mescla ação e drama numa movimentada noite

brasileiras ganham uma nova rou-
pagem e alegria em suas apresenta-
ções.

Ela vem construindo a sua 
carreira e destacando-se por seu 
desempenho, sendo destaque no 
Prêmio Revelação do Sesc em 2012, 
Projeto Sete Notas, Samba na Vila do 
Artesão e participa da Cia de Teatro 
Cordel em Canto como cantora e pro-
dutora.

A grande mídia não deu atenção a um Projeto de Lei que foi 
votado e aprovado nos últimos dias na Câmara dos Deputados. 
Ao meu ver o tema merecia uma grande repercussão, mas mal 
ouvimos falar a respeito. Me refiro ao Projeto de Lei 4148/08 que 
acaba com a exigência do símbolo da transgenia nas embalagens-
dos produtos alimentícios com organismos geneticamente modi-
ficados, aquele “T” dentro do triângulo amarelo.O silêncio sobre o 
assunto não veio só da grande mídia, mas da população em geral 
também. Nas redes sociais, por exemplo, vi pouquíssimas posta-
gens a respeito.

O problema é que a maioria das pessoas não costuma ler, 
nem se informar além do que é ofertado pela grande mídia. Por 
isso, é completamente desinformada a respeito dos transgêni-
cos. A grande mídia, por sua vez, assim como os senhores de-
putados, por visarem interesses econômicos, ou não tocam no 
assunto ou defendem.

O fato é que os transgênicos são um grande negócio mun-
dial. É muito dinheiro envolvido na venda de sementes, na 
venda de agrotóxicos e na produção dos alimentos. Segundo os 
defensores da ideia, os transgênicos são completamente segu-
ros. Entretanto, eu, após pesquisar muito a respeito e ouvir es-
pecialistas sobre o assunto, discordo completamente. É simples 
de entender os motivos.

Uma planta com semente transgênica passou por modifica-
ções que fazem com que ela consiga suportar uma carga maior de 
agrotóxicos. Quanto maior a quantidade de agrotóxicos em um 
alimento, pior para a saúde ele é. Não só para a saúde humana, 
mas para o solo, a água e a fauna. E isso é comprovado cientifica-
mente. Por causa da utilização em larga escala de transgênicos no 
Brasil, o país passou a ser líder no uso de agrotóxicos. A situação 
é considerada alarmante. Uma questão diretamente ligada aos 
números crescentes do câncer.

Além da questão dos agrotóxicos, que por si só já é grave, há 
pesquisas científicas que mostram que os transgênicos trazem 
outros riscos à saúde e até mesmo problemas sociais. Incomo-
dados com a situação, em 2014, mais de 800 cientistas de várias 
partes do mundo assinaram uma carta pedindo o fim dos trans-
gênicos e explicando todos os motivos para isso. A carta pode ser 
encontrada em diversos sites na internet.

Eu, particularmente, procuro ingerir o mínimo de transgênicos 
possível. Infelizmente a transgenia está presente não só no alimento 
da planta transgênica, mas também na carne (pois a maioria da soja 
e do milho produzidos no Brasil, base da ração animal, é transgênica) 
e em produtos como pamonha, canjica, cuscuz, entre outros. O que 
eu ainda consumo de transgênico é puramente por falta de opção ou 
informação suficiente nos rótulos.

Voltando a falar sobre o Projeto de Lei, acho que ele mesmo já 
é uma prova de que os transgênicos não são confiáveis. Se fosse tão 
bom como dizem, para quê querer tirar o símbolo da embalagem? 
Era para ser colocado até em tamanho maior para provar que o 
negócio é bom mesmo. Mas não. Querem tirar o símbolo e colocar a 
informação por escrito em algum lugar do rótulo com tamanho de 
1mm. Ou seja, uma forma clara de esconder a informação para difi-
cultar a vida (e muito) de consumidores como eu. Afinal, o negócio 
dos transgênicos é extremamente lucrativo e o poder econômico é 
o que ainda manda em muita coisa no mundo (no Brasil então...). 
Agora é esperar que os senadores barrem o projeto. Será?

Lara Sales é a atração de hoje no projeto musical  
promovido no Teatro Municipal Severino Cabral 

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 

O Projeto de resgate
O Projeto Quartas Acústicas 

é uma realização da Associação 
Amigos do Teatro Municipal 
Severino Cabral/Teatro Munici-
pal Severino Cabral em parce-
ria com a Prefeitura Municipal 
de Campina Grande através da 
Secretaria de Cultura e Agência 
Municipal de Desenvolvimento - 
AMDE.
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Diversidade

Governo divulga resultado do Edital Linduarte Noronha no fim de maio
A Comissão Gestora do Fundo 

de Incentivo à Cultura (FIC) confir-
mou para o dia 29 de maio a divul-
gação dos dois projetos de obras 
audiovisuais de longa-metragem 
que serão contemplados pelo Edital 
Linduarte Noronha. 

De acordo com a Comissão 
Gestora, a prorrogação do prazo 
ocorreu em virtude do processo de 
contratação dos avaliadores técni-
cos externos que não residem na 
Paraíba. “Por ser uma seleção que 
envolve recursos na ordem de R$ 1,5 
milhão, além de uma concorrência de 
dezesseis projetos para apenas duas 

Lucas Duarte
Especial para A União

O público pessoense tem 
uma boa opção para a 
noite, pois acontece hoje 
o show ‘Seu Pereira: 
Café com Canções’. O 
evento será realizado na 
Usina Cultura Energisa, 
localizada na Avenida 

Juarez Távora, no bairro da Torre, em 
João Pessoa, e terá a participação 
de Polyana Resende, Marta Sanchis, 
Paulinho Taz e a atração principal 
Jonathas Falcão (Seu Pereira) que 
mistura poesia e músicas individuais 
inéditas. A festa está marcada para 
começar às 20h. O custo do couvert 
artístico é de R$ 10.

Cineasta dirigiu o documentário Aruanda

Com bom humor, letras 
inteligentes e uma 
verdadeira mistura de 
poesia e música, Jonathas 
Falcão, líder da banda 
‘Seu Pereira e Coletivo 
401’ é um dos grandes 
destaques da cena 
musical paraibana 
na atualidade

Seu Pereira se apresenta hoje, com convidados 
especiais, na Usina Cultural Energisa, na capital

Sons diversos

FotoS: Divulgação

vagas, seguimos a orientação do edital 
que prevê a contratação de um corpo 
avaliador formado por profissionais de 
outros Estados”, esclareceu o secretário 
executivo do FIC, Pedro Santos.

O secretário explicou que os crité-
rios de composição da banca avaliadora 
foram definidos pela Comissão Técnica 
de Análise de Projetos (Cetap), que op-
tou por três nomes entre os 12 currícu-
los apresentados. “Definidos os ava-
liadores, iniciamos um diálogo com os 
mesmos para a sincronização de uma 
agenda comum, processo delicado que 
exige muita articulação e flexibilização. 
Mas, agora já estamos aguardando a 

Sobre o show da noite, Jonathas 
Pereira Falcão, o Seu Pereira, revelou 
estar empolgado. Seu Pereira destacou 
ainda a recepção sempre calorosa que 
ele tem entre o público pessoense e 
que espera poder manter e alcançar 
novos espaços com seu trabalho mu-
sical. Em entrevista o cantor disse “É 
muito gratificante perceber a identi-
ficação das pessoas com as canções. 
Eu me surpreendo a cada show com o 
número de pessoas que cantam comigo 
as canções”, afirmou.

Seu Pereira é uma ode ao cotidiano 
do brasileiro. Trazendo nas canções crô-
nicas musicadas de amores imperfeitos, 
correria urbana, samba rock nordestino, 
funk Paraíba e tempos modernos. Tudo 
isso numa pegada bem Samba-rock 
com sotaque nordestino. A ideia é fazer 

o público dançar com canções descon-
traídas. Na noite terá música e outras 
manifestações artísticas.

Sobre Seu Pereira
Jonathas Pereira Falcão é cantor e 

compositor, atua no cenário musical 
paraibano desde 1996, quando come-
çou a se apresentar nos palcos de João 
Pessoa e a disponibilizar canções para 
intérpretes locais, a exemplo de Gláu-
cia Lima, Sandra Belê e Chico Correa & 
Eletronic Band. Também já foi gravado 
pela banda paulista Axial e o grupo 
Água na Boca da cidade de Nantes, na 
França. Também é integrante da Ban-
da  Seu Pereira e Coletivo 401 que com 
5 anos de formação já se apresentou 
nos principais festivais de música do 
Estado, e circulou por várias cidades 

do país, a exemplo de Natal, Brasília, 
Taguatinga, Goiânia e São Paulo. A 
banda também já se apresentou na 
África e na Europa. O grupo Seu Perei-
ra e Coletivo 401 representa uma nova 
safra de artistas paraibanos. A banda 
apresenta um trabalho pautado na 
originalidade de suas canções autorais 
com uma força poética marcante, ritmo 
híbrido e letras que retratam o cotidia-
no da cidade.

Serviço

conclusão do processo administrati-
vo para a contratação desses pro-
fissionais”, adiantou.

Sobre o edital
Este ano, o edital Linduarte 

Noronha vai disponibilizar recursos 
para a realização de duas obras cine-
matográficas com longa duração. 
Vale ressaltar que será a primeira 
vez na história da produção cinema-
tográfica da Paraíba que dois filmes 
receberão um aporte de R$ 750 mil 
cada. Os recursos são oriundos do 
Fundo Setorial do Audiovisual e do 
FIC Augusto dos Anjos.

n Evento: Show ‘Seu Pereira: Café com 
Canções’
*Data: Hoje
*Hora: 20h
*Local: Usina Cultural Energisa
*Ingressos: R$ 10
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Distonia atinge 65 mil
brasileiros e é confudida 
com tique nervoso

Mães e recém-nascidos
Parteiras podem evitar dois terços das mortes

No Dia Mundial da Par-
teira, lembrado ontem, o Fun-
do de População das Nações 
Unidas (Unfpa) destacou que 
o trabalho das parteiras pode 
evitar cerca de dois terços de 
todas as mortes maternas e 
entre recém-nascidos regis-
tradas no mundo. A estima-
tiva do fundo é que o serviço 
dessas profissionais salve 
300 mil mulheres e 3 milhões 
de bebês todos os anos.

De acordo com a entida-
de, as parteiras também são 
capazes de oferecer 87% de 
todos os serviços relacionados 
à saúde sexual e reprodutiva 
materna e ao desenvolvimento 
do recém-nascido. Ainda assim, 
apenas 42% das pessoas com 
habilidades para serem par-
teiras trabalham nos 73 países 
onde são registradas mais de 
90% das mortes maternas e de 
recém-nascidos.

Desde 2008, o fundo das 
Nações Unidas trabalha em 
parceria com governos e for-
madores de políticas públi-
cas na tentativa de construir 
uma força-tarefa de parteiras 
competentes e bem treinadas 
para atuar em localidades de 
baixa renda.

Alana Pozelli, de 27 anos, 
trabalha como parteira no 
interior de São Paulo desde 

2013. Ela faz parte do grupo 
Parteiras Aurora, formado 
por quatro enfermeiras obs-
tétricas e uma enfermeira 
assistente que atendem ges-
tantes em casa. O acompa-
nhamento começa durante a 
gestação e vai até o pós-parto, 
com auxílio na amamentação 
e nos cuidados com o períneo.

“Atendemos sempre em 
dupla. Desta forma, se acon-
tece alguma complicação 
com a mãe e com o bebê jun-
tos, estando em duas, fica 
mais fácil lidar. Além do mais, 
diante de qualquer situação, 
uma consegue ajudar a outra 
e discutir o caso. Dá mais se-
gurança”, explicou.

Para a profissional, que 
prefere ser chamada de partei-
ra urbana, a atuação das par-
teiras em países como o Brasil 
é fundamental, uma vez que 
ajuda a desvincular a ideia do 
parto centrada no hospital e no 
médico. A ideia, segundo Alana, 
é fazer as mulheres entende-
rem que podem parir e que são 
protagonistas nesse momento.

“Nós, parteiras, vamos 
contra o modelo vigente no 
país, com altas taxas de cesá-
reas. Mas mudar a mente das 
pessoas é muito difícil. A gente 
ainda enfrenta muito precon-
ceito. A informação é um divi-
sor de águas. Hoje, as mulhe-
res têm procurado muito esse 
tipo de serviço”, explicou.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet

A atuação das parteiras é fundamental no Brasil e ajuda a desmistificar a ideia de que o parto deve ser centrada no hospital e no médico

Já estão abertas as inscrições 
para o IV curso de Formação de Dou-
las. O curso é uma ação da Secretaria 
Extraordinária de Políticas Públicas 
para as Mulheres (SEPPM), em par-
ceria com o Instituto Cândida Vargas 
(ICV) – Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), e contribui para o trabalho de 
humanização do parto desenvolvi-
do pela Prefeitura de Municipal de 
João Pessoa (PMJP), além do trabalho 
voluntário do ICV. Doulas é uma pa-
lavra que vem do grego, e significa 
“mulher que serve”. Atualmente as 
Doulas dão suporte físico e emocional 
para outras mulheres, antes, durante 
e após o parto.

As inscrições acontecem entre os 
dias 4 e 29 de maio, e poderão ser 
feitas na SEPPM, localizado no Paço 
Municipal, Centro, das 8h às 17h, ou 
no anexo do ICV, das 9h às 17h. A 
coordenadora de Saúde, Direitos Se-
xuais e Reprodutivos da SEPPM, Aylla 
Milanez, explica que as vagas são limi-
tadas, e é necessário que a mulher in-
teressada tenha mais de 18 anos, seja 
alfabetizada, e antes de tudo, tenha 
“vontade e disponibilidade para aju-
dar outras mulheres”. 

O curso possui uma duração de 
sete meses, sendo que um mês é vol-
tado exclusivamente para as aulas 
teóricas, e nos outros seis meses acon-
tecem as aulas práticas. “É importan-
te que essa mulher tenha flexibilida-
de nos seus horários, pois faz parte do 
curso a necessidade de um plantão se-
manal de 12h na unidade hospitalar”, 
destaca Aylla Milanez. 

Na parte teórica do curso são 
abordados temas como: o trabalho 
de uma Doula; voluntariado; ética 
profissional; dinâmicas do parto; alei-
tamento materno; e práticas integra-
tivas (exercícios preparativos para o 
trabalho de parto). As aulas práticas 
acontecem dentro do Instituto Cândi-
da Vargas, e as alunas, supervisiona-

Curso de Doulas inscreve em JP 
A estudante Olávia Diniz Delga-

do, 23 anos, não teve dúvidas de que 
daria à luz o seu primeiro filho no Ins-
tituto Cândida Vargas (ICV), em João 
Pessoa. Estagiária do setor de serviço 
social da maternidade, ela conhece 
de perto a dedicação dos profissionais 
que atuam no local e por isso sabia 
não haver melhor escolha para a che-
gada do pequeno João Miguel.

Mesmo estagiando dentro de uma 
maternidade e acompanhando nasci-
mentos diariamente, Olávia também 
tinha alguns medos e inseguranças em 
relação à gestação e ao momento do 
parto. Por esse motivo, a dedicação e 
atenção dos profissionais que atuam 
no local foram essenciais para tranqui-
lizá-la durante todo o processo. “Foi 
uma experiência maravilhosa. Os pro-
fissionais aqui são excelentes”, relata. 
Um acolhimento adequado é funda-
mental para quem chega à maternida-

de, já que o medo e a insegurança são 
sentimentos bastante comuns entre 
as parturientes, principalmente entre 
as que estão vivendo a experiência da 
gestação pela primeira vez. “É impor-
tante o acompanhamento”, explica a 
psicóloga da maternidade Daniele Di-
niz Alves Fernandes.

Com o objetivo de evitar que es-
ses fatores dificultem a hora do parto, 
fazer um bom pré-natal é essencial, 
mas o ICV ainda oferece cursos para 
gestantes e casais a espera de um 
bebê. Segundo a psicóloga, as pacien-
tes que participam dessas atividades 
geralmente estão mais tranquilas na 
hora de dar à luz.

 O setor de psicologia e o de fi-
sioterapia tem grupo de apoio para 
gestantes, que se reúnem todas as 
quartas-feiras pela manhã. Nas se-
gundas-feiras à noite, as atividades 
são voltadas para os casais.  

Acolhimento à mãe de 1a viagem
das, trabalham diretamente com as 
mães e com os profissionais da área 
da saúde.  No final do curso é feita 
uma avaliação e só após essa análise 
é entregue o certificado de conclusão 
do curso. 

“A Doula possui um papel es-
pecífico, e em momento algum ela 
substitui, ou deve ser confundida com 
outros profissionais da área de saúde. 
Ela não é treinada para fazer inter-
venções médicas, mas sim, para suprir 
o bem-estar físico e emocional da mãe 
que dará à luz”, enfatiza a coordena-
dora de Saúde da SEPPM. 

O trabalho desenvolvido pelas 
Doulas formadas pela Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) está re-
sultando na humanização dos partos 
realizados no Instituto Cândida Var-
gas, e com isso o aumento dos partos 
normais. Desde a sua implantação, 
mais de 50 mulheres fizeram o cur-
so de formação, e cerca de 600 mães 
receberam o acompanhamento das 
Doulas. A presença das Doulas tam-
bém representa uma redução em 
20% na duração do trabalho de par-
to, diminuição de 60% nos pedidos 
de anestesia, redução de 40% no 
uso de oxitocina e do fórceps.

Profissional ajuda a

reduzir em 20% a

duração do trabalho 

de parto, em 60%

os pedidos de anestesia 

e em 40% o uso

de oxitocina e 

do fórceps

A enfermeira Luizia Marta Gon-
zaga de Souza concorda com a psi-
cóloga ao afirmar que a principal 
diferença da paciente de primeira 
gestação para as demais é realmente 
o medo. “Ela nunca viveu aquilo. Al-
gumas já sabem como funciona, mas 
às vezes chegam com algum trauma, 
por isso elas são bem acolhidas”, 
conta. Ao chegar à maternidade, as 
parturientes passam por uma tria-
gem e vão para o setor de pré-parto.  
“A demanda aqui é muito grande, 
mas a gente acolhe, conversa com 
elas e às vezes, quando necessário, 
chama o setor de psicologia”.

Foi o que aconteceu com An-
gélica Paulino Pereira, de 14 anos, 
mãe de Yasmim. Angélica disse que 
desde o segundo mês de gravidez 
faz o acompanhamento na Mater-

nidade Cândida Vargas e se sentiu 
muito tranquila ao entrar em tra-
balho de parto. O cenário mudou 
quando começarem as dores. Nesse 
momento, o acolhimento dos pro-
fissionais foi de suma importância. 
Ela relata ainda, que através da 
orientação recebida, compreendeu 
que o parto normal seria a melhor 
opção para ela e para o seu bebê. 
“Quando eu fui para sala de parto 
foi tudo bem. Eu agora só desejo 
que a minha filha tenha uma vida 
longa, seja bonita e feliz”.

Atendimento
Só no primeiro trimestre deste 

ano, o local já atendeu mais de 8 
mil pessoas. Nasceram por lá, mais 
de 600 crianças por mês. Desse total, 
54% foram por parto normal.

Medo domina as pacientes 
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Doença atinge cerca de 65 mil no país
Dia NacioNal Da DistoNia 

Síndrome neurológica
é confundida com o
popular tique nervoso

Foto: Divulgação/Festival  de Turismo de João Pessoa

cabedelo abre
inscrição de jogos

A Secretaria de Esporte, Juven-
tude e Lazer (Sejel) abriu inscrições 
para escolas que desejam participar da 
1ª etapa dos Jogos Escolares e Paraes-
colares de Cabedelo 2015 –  categoria 
12 a 17 anos, que vão acontecer a par-
tir  do mês de julho. As solicitações de 
inscrições seguem até o dia 22 e estão 
sendo realizadas no Ginásio de Espor-
tes da cidade, das 8h às 12h e das 
14h às 17h. As inscrições para alunos 
devem ter inicio no mês de junho para 
a categoria Juvenil (15 a 17 anos) e se-
tembro para o Infantil (12 a 14 anos). 
No mês de novembro, uma reunião de 
planejamento deve definir a formata-
ção dos Jogos para a categoria Mirim 
(09 a 11 anos).

‘saúde na Escola” 
em Queimadas

Desde a última segunda-feira, 
os alunos da Rede Municipal de Ensi-
no de Queimadas estão participando 
de atividades relativas à “Semana 
Saúde na Escola”, que acontecerá até 
a próxima sexta-feira (8). A iniciati-
va parte do PSE – Programa Saúde na 
Escola, que é desenvolvido em uma 
parceria entre as Secretarias de Edu-
cação e Saúde do município. 

Durante os cinco dias de even-
to, atividades diversas serão reali-
zadas nas escolas das zonas rural e 
urbana, com o objetivo de incentivar 
a qualidade de vida e a alimentação 
saudável entre os discentes e de-
mais integrantes da comunidade 
escolar.

iFPB convoca 
aprovados

A Pró-Reitoria de Ensino 
(PRE) do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (IFPB) divulgou o edital de 
matrícula para os selecionados no 
período 2015.2 no Processo Sele-
tivo dos Cursos Técnicos (PSCT). Os 
aprovados listados no edital devem 
comparecer ao respectivo campus 
na data de 11 a 13 de maio para 
entregar a documentação exigida, 
sob pena de perder o direito à vaga. 
A convocação envolve os campi de João 
Pessoa, Sousa, Cajazeiras, Campina 
Grande, Picuí, Monteiro, Patos, Cabe-
delo, Princesa Isabel e Guarabira nos 
cursos técnicos subsequentes. 

crianças da lBV 
são destaques

Disciplina, foco e determi-
nação são características funda-
mentais para um bom atleta. E 
os esportistas da Legião da Boa 
Vontade (LBV) colocaram à prova 
esses valores em mais uma etapa 
da Copa Brasil de Karatê Esportivo. 
O resultado: a conquista de meda-
lhas. A competição, realizada nos 
dias 24, 25 e 26 de abril, na capital 
paraibana, reuniu 70 equipes do 
Norte e Nordeste do país, segundo 
a Confederação Nacional Esportiva 
de Karatê Interestilos. A disputa 
foi dividida nas categorias infantil, 
infantojuvenil e adulto. 

BNDEs lança ação
para biomas

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social e o 
Ministério do Meio Ambiente lançaram 
ontem o programa BNDES Restaura-
ção Ecológica, que vai financiar com 
recursos não reembolsáveis, projetos 
de recuperação da vegetação nativa 
em biomas como a Mata Atlântica, os 
Pampas e o Cerrado. A primeira fase 
do programa contará com recursos de 
R$ 20 milhões e começará com foco na 
Mata Atlântica, bioma que era atendi-
do pelo programa BNDES Mata Atlânti-
ca, já encerrado e que contribuiu para 
a formulação do atual programa.

Contrações musculares 
involuntárias e que popular-
mente são confundidas com 
“tique” nervoso, podem mas-
carar os primeiros sinais de 
uma doença incapacitante. 
Trata-se da distonia, uma sín-
drome neurológica que afeta 
cerca 65 mil brasileiros, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde.  No Dia Nacional da Dis-
tonia, que ocorre hoje, ainda é 
frequente encontrar pacientes 
que pouco conhecem sobre 

o distúrbio ou o confundem 
com outras patologias.  O pro-
blema caracteriza-se por mo-
vimentos involuntários, que 
podem levar a movimentos 
de torção ou posturas anor-
mais do indivíduo. De origem 
genética ou associada a outras 
comorbidades, como doença 
de Parkinson, infecções e trau-
mas diversos,  a distonia aco-
mete qualquer faixa etária.

Os espasmos provoca-
dos pela doença podem afe-
tar uma única parte do corpo, 
como os olhos, o pescoço, os 
braços ou as pernas (distonias 
focais), duas partes, como o 
pescoço e tronco (distonias 

segmentares), um lado intei-
ro do corpo (hemidistonia) 
ou praticamente o corpo todo 
(distonia generalizada). Se-
gundo Péricles Tey Otani, mé-
dico fisiatra pela Universidade 
de São Paulo, a distonia ainda 
é alvo de preconceito por par-
te da sociedade. 

“Além de afetar a autoesti-
ma do paciente, ao impossibili-
tá-lo de realizar tarefas  do seu 
dia a dia, muitas pessoas quan-
do presenciam os movimentos 
involuntários podem ter con-
clusões equivocadas sobre o 
paciente e tratá-lo de forma dis-
criminatória.  Sem o tratamento 
correto, a doença pode evoluir 

para formas incapacitantes, 
levando a dificuldades para an-
dar, escrever, comunicar-se e 
enxergar. Além da presença de 
dor crônica, a distonia afasta os 
pacientes do trabalho, do conví-
vio social e até de executar ativi-
dades rotineiras”.

No mundo, a incidência 
da doença  pode chegar a até 7 
mil casos para cada milhão de 
habitantes. Um dos casos mais 
famosos é o do maestro João 
Carlos Martins, portador de 
distonia focal nas mãos - res-
ponsável por tirá-lo da função 
de pianista por alguns anos, 
passando a atuar como regen-
te de um modo muito peculiar.  

 tratamento no sUs
Apesar da gravidade e de 

não haver cura, a distonia tem 
tratamento e está disponível 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Boa parte dos pacientes 
é direcionada para tratamen-
tos como a aplicação de toxina 
botulínica A, feita diretamente 
no músculo e que consegue 
inibir a contração muscular 
involuntária. A aplicação, que 
pode ser refeita de 3 a 5 me-
ses, relaxa o músculo afetado 
e melhora a dor associada,  o 
que possibilita, em alguns 
casos,  que o paciente possa 
realizar tarefas cotidianas 
antes limitadas. 

Com o objetivo de fornecer aos 
participantes recursos para explo-
rar, selecionar, planejar, programar 
e gerenciar as mídias sociais aconte-
cerá em João Pessoa o I Encontro de 
Mídias e Marketing Digital no próxi-
mo sábado (9), a partir das 14h, no 
auditório da Estação Cabo Branco – 
Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano. 
As inscrições estão sendo realizadas 
pelo site do evento (http://2rmar-
keting.com.br/site/) e está sendo 
apoiado pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP).

Participam do Encontro os pa-
lestrantes Rodrigo Lima, Janildo 
Silva e Xhico Raimerson. O evento 
se destina a micro e pequenos em-
presários, profissionais de relações 
públicas, jornalismo, marketing, 
publicidade, e-learning e demais in-

teressados em aproveitar o poten-
cial das mídias digitais, gerencian-
do-as de modo a obter resultados 
concretos na sua área de atividade.

As mídias sociais são atual-
mente o que existe de fundamental 
na formação do cidadão tanto do 
caráter pessoal como profissional, 
sabendo disso, os organizadores le-
vam a informação de forma prática 
e dinâmica.

Palestrantes:
n Rodrigo Lima - Publicitário, 

marqueteiro, com especialização em 
Marketing Digital e Marketing Digi-
tal Político, palestrante, trabalha na 
área de comunicação desde 2002. 
Sócio Proprietário da 2R Consultoria 
em Marketing Digital, trabalha na co-
municação da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia de João Pessoa. Trabalhou 
com site de coberturas de eventos na 
Paraíba e idealizador do projeto de 
Encontro de Mídias e Marketing Di-
gital no Estado.

n Janildo Silva - Formado em 
jornalismo pela UEPB e com quin-
ze anos de carreira, Janildo Silva já 
trabalhou nos principais jornais do 
Estado. Foi editor geral do portal 
ClickPB por 6 anos e é pioneiro na 
produção de videos para internet na 
imprensa local, onde sua marca é o 
bom humor associado a uma crítica 
ácida do cuotidiano.

n Xhico Raimerson - Há 16 anos 
trabalha com internet.  Nesse perío-
do, destacaria as seguintes ações pio-
neiras: primeira transmissão ao vivo, 
via web, da sessão da Assembleia 
Legislativa do Estado da Paraíba em 

1999, sócio fundador do Charges 
PB. coordenou a primeira campanha 
web de Ricardo Coutinho à prefeitura 
de João Pessoa, sendo a pioneira na 
Paraíba a usar Advergame (2004) e 
primeira campanha web com trans-
missão ao vivo de comícios e TV Web, 
na campanha de 2010 para o então 
governador Ricardo Coutinho. geren-
te comercial do provedor TERRA de 
2000 a 2004 Paraíba e Rio Grande do 
Norte, analista web e gerente comer-
cial do Portal Correio (2007 a 2010), 
diretor de Mídias Sociais e Governo 
Eletrônico do Governo do Estado da 
Paraíba (2011 a 2012), coordenador 
da campanha web de Luciano Car-
taxo à prefeitura da capital. Coorde-
nador da campanha web do senador 
Cássio Cunha Lima ao Governo da 
Paraíba.

Estação sedia o I Encontro de Mídias e Marketing Digital

Pnad será divulgada em 
nível regional, diz IBGE

JoÃo PEssoa

PEsQUisa

A Pesquisa Nacional de 
Amostra de Domicílios (Pnad), 
realizada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísiti-
cas (IBGE), a partir de 2015, 
além da divulgação em nível 
nacional, também será feita 
em nível regional. 

A Pnad Contínua até o ano 
passado só fazia divulgações 
em nível nacional e por gran-
des regiões metropolitanas. 
“Esses dados vão ser divulga-
dos em nível regional e nacio-
nal, até então a Pnad Contínua 
divulgava somente os dados 
em nível nacional e por gran-
des regiões. A partir de agora 
a Pnad Contínua vai passar a 
fornecer esses seis indicadores 
de maneira trimestral e em ní-
vel nacional e por unidade da 
federação. Esse é um aspecto 
bastante importante porque os 
dados do IBGE em última ins-
tância servem para a sociedade 
e para próprio governo avaliar 
a eficiência da implantação e 
do planejamento de políticas 
públicas. Quando conseguimos 
fornecer dados indicadores em 
nível regional, podemos avaliar 
se os gestores públicos estão 
com políticas eficientes na-
quele tipo de informação que 
a gente está fornecendo” expli-
cou Roberto Salgado, chefe da 
unidade estadual do IBGE, na 
Paraíba.

A apresentação da Pnad 
Contínua aconteceu na manhã 
de ontem (5), no auditório 
da Superintendência Regio-
nal do Trabalho e Emprego 
(Srte-Pb), no Centro de João 
Pessoa. O seminário explicou 

como funciona a metodologia 
de apuração Pnad Contínua. 
A pesquisa tem como obje-
tivo produzir informações 
contínuas sobre a inserção 
da população no mercado de 
trabalho associada a carac-
terísticas demográficas e de 
educação, além de estudo do 
desenvolvimento socioeconô-
mico do Brasil, agregando a 
produção de resultados anu-
ais sobre temas permanentes 
da pesquisa (trabalho infantil 
e outras formas de trabalho, 
migração, fecundidade etc.) e 
outros aspectos relevantes se-
lecionados de acordo com as 
necessidades de informação.

Os resultados da última 
pesquisa trimestral serão di-
vulgados amanhã (7), no mes-
mo auditório da Srte-Pb. Seis 
dados serão propagados. São 
eles: A taxa de desocupação, 
nível de ocupação, população 
ocupada, população desocupa-
da, empregados com carteira 
de trabalho assinados no setor 
privado e rendimento médio 
real de todos os trabalhos.   

Cada domicílio seleciona-
do para a pesquisa é visitado 
cinco vezes, durante cinco tri-
mestres consecutivos. Assim, 
um domicílio é visitado pela 
segunda vez três meses após 
a primeira visita, pela terceira 
vez três meses após a segunda 
visita, e assim por diante. Isso 
equivale a dizer que a pesqui-
sa segue um esquema de rota-
ção intitulado 1-2(5) onde, de 
um trimestre para o próximo, 
há uma sobreposição de 80% 
dos domicílios e de um trimes-
tre para o mesmo trimestre do 
ano seguinte, de 20%.

Estatísticas da edição passada do 
Festival do Turismo de João Pessoa 
apontam que 87,75% dos visitantes 
eram agentes e operadores de Turismo 
do Nordeste, a maioria das capitais. 

A cada edição esse número vem 
aumentando e este ano o festival esta-
rá investindo também na participação 
dos profissionais das principais cidades 
do interior da região, que serão convi-
dados para estarem no evento.

O intuito desse trabalho é fa-
zer com que os agentes de viagens 
de grandes cidades do interior como 
Arapiraca (AL), Campina Grande (PB), 
Caruaru (PE), Goiana (PE), Juazeiro do 
Norte (CE), Mossoró (RN), Patos (PB), 
Petrolina (PE), Picos (PI) e Porto Seguro 
(BA) visitem o evento para se capacitar 

e conhecer os produtos e serviços dos 
expositores. “Agências de localidades 
como Goiana, que este ano inaugu-
rou a fábrica da JEEP, passaram a se 
destacar no mercado e precisam estar 
presentes. Esses profissionais normal-
mente não visitam outras feiras pela 
dificuldade de deslocamento”, afirma 
Claudio J S Junior, diretor comercial do 
Festival JPA.

 
o Festival
O 5º Festival JPA será realizado 

nos dias 16 e 17 de outubro de 2015, 
no Centro de Convenções de João Pes-
soa. Voltado exclusivamente para pro-
fissionais do turismo, o evento contará 
com feira, rodada de negócios e diver-
sas capacitações.

Festival quer atrair mais 
agentes do interior do NE

iNcENtiVo aos NEGÓcios Do tURisMo

Feira ocorrerá nos dias 16 e 17 de outubro deste ano no Centro de Convenções de João Pessoa

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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O Sistema Nacional do Empre-
go (Sine-CG), através da rede Cen-
tro de Emprego, Trabalho e Renda, 
está realizando até o final da tar-
de de amanhã a primeira feira de 
emprego de Campina Grande, que 
ocorre na Pirâmide do Parque do 
Povo. O evento tem parceria com 
a Prefeitura Municipal e empresas 
privadas e oferece 800 vagas, além 
de estágios, cursos profissionali-
zantes e linhas de crédito para a 
abertura de pequenos empreendi-
mentos. 

Em meio à crise que o país 
está passando, nos primeiros 3 
meses desse ano, mais de  sete mil 
paraibanos foram demitidos. Em 
Campina Grande, no mês de março, 
esse número foi de 29 demissões. 

Os setores que mais têm sofrido 
este impacto são os do comércio, 
serviço e construção civil.  Durante 
a feira, empresas como a Carajás, 
A&C, Orbilall, Faculdade Maurício 
de Nassau, UP Fragrâncias, dentre 
outras, oferecem pontos de atendi-
mento de seus departamentos de 
Recursos Humanos para receber e 
produzir currículo para as pessoas 
que ainda não possuem esse perfil 
profissional. 

De acordo com o coordena-
dor do Sine-CG, Raymundo Asfo-
ra Neto, a “feira, além de oferecer 
emprego, também realizará capa-
citação, por intermédio de cursos 
gratuitos, através das empresas, 
Senai, IEL, Senac, CT Moda, Esco-
la Técnica Redentorista (ETER), 
INSS, A&C, Infogenius, Senac, Es-
cola Senai Stenio Lopes, CIEE e Or-
bilallo. Além destas empresas, ou-

tras também oferecem cursos com 
desconto de até 50%, a exemplo da 
Prepara Cursos e a InforQuallity. 
Em paralelo a feira, o Sine está ofe-
recendo vagas para as seguintes 
áreas: 100 vagas auxiliar de linha 
de produção; 100 vagas operador 
de telemarketing; 10 vagas de ven-
dedor pracista; 5 vagas auxiliar 
de cozinha e 3 vagas atendente de 
lanchonete. 

Interessados devem procurar 
o serviço na Rua Afonso campos, 
143, Centro. De segunda a sexta, 
das 8h às 17h. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(083) 3310 6267. 

Também estão  sendo ofere-
cidas, através de parcerias entre 
o Sebrae-PB e a Agência Munici-
pal de Desenvolvimento (Amde), 
linhas de crédito para abertura de 
pequenos empreendimentos, fato 

destacado pelo prefeito Romero 
Rodrigues, que se fez presente na 
abertura do evento.

 Segundo o prefeito, a feira 
visa, ainda, “procurar parcerias pú-
blicas e  privadas para oferecer aos 
campinenses momentos como es-
tes, onde, além de emprego, bolsas 
de estágio, cursos, treinamentos, 
capacitação, estamos oferecendo 
linhas de crédito para pessoas que 
buscam abrir o próprio negócio, 
seu pequeno empreendimento”, 
ressaltou Romero Rodrigues.

A primeira  feira de empre-
gos é direcionada,  além dos tra-
balhadores em geral, a estudan-
tes da rede pública e privada, a 
partir dos 16 anos; empresas, 
entidades, associações e a órgãos 
parceiros; Imprensa, Agentes de 
Integração (CIEE e IEL) e à socie-
dade em geral.

Apenas no primeiro dia de ins-
crições do concurso para o Quadro 
de Serviços Auxiliares do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), a Fun-
dação Carlos Chagas, responsável 
pelo certame, registrou a geração de 
8.210 boletos bancários em seu site 
(www.concursosfcc.com.br), consi-
derado um número bem acima das 
expectativas, já que não é comum 
um grande número de inscrições 
logo no primeiro dia de inscrições 
de concursos. 

Os concursandos (concursei-
ros) geralmente deixam para fazer 
as inscrições nos últimos dias, antes 

do fim do prazo previsto. “Acredita-
mos que os fatores salários ofereci-
dos e o número de vagas ofertadas 
têm atraído a atenção para o nosso 
concurso. Todavia, a credibilidade 
do Ministério Público perante a so-
ciedade é também um atrativo para 
quem queira ingressar na carreira 
pública”, avalia o promotor de Jus-
tiça João Arlindo Corrêa Neto, pre-
sidente da Comissão Especial do 
Concurso Para Servidores do MPPB, 
analisando as estatísticas apresen-
tadas pela Carlos Chagas no primei-
ro dia de inscrições. As inscrições 
para os interessados em concorrer 

às 105 vagas do Concurso para o 
Quadro de Serviços Auxiliares do 
MPPB tiveram início na segunda-
-feira (4) e se encerram às 14h do 
dia 3 de junho. Elas estão sendo rea-
lizadas exclusivamente por meio da 
internet, no site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.br). 
As provas do concurso estão progra-
madas para o dia 19 de julho.

Para os cargos de analista minis-
terial, de nível superior completo, a 
inscrição tem o valor de R$ 100,00. 
Para os cargos de técnico ministe-
rial, com Ensino Médio completo, a 
inscrição é no valor de R$ 85,00. O 

pagamento do boleto poderá ser efe-
tuado em dinheiro ou cheque do pró-
prio candidato. Em caso de cheque, 
somente será considerado quitado 
após a respectiva compensação.

Com o objetivo de manter os 
candidatos bem informados e fazer 
um acompanhamento do certame, a 
Diretoria de Tecnologia da Informa-
ção (Ditec) do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) está mantendo na 
internet uma página do Concurso 
2015 para o Quadro de Serviços Au-
xiliares do MPPB, que pode ser aces-
sada por meio do endereço www.
mppb.mp.br/concursosmppb.

10 dia de inscrição gerou mais de 8 mil boletos

Pedidos de falências 
atingem maior nível no ano

Indicadores da indústria 
caem no 10 trimestre

Produção de petróleo 
cresce 13,9% em março

Venda de veículo tem 
queda de 6,36%

Agronegócio trava acordos 
no país, diz ministra

Os pedidos de falência apresentaram 
alta de 15% em abril, na comparação com 
março, segundo a empresa de consultoria 
Serasa Experian. Foram registrados 161 
pedidos em todo o país, o maior número 
do ano. Segundo o estudo, este também 
foi o pior resultado para um mês de abril 
nos últimos três anos. Na comparação com 
abril de 2014, a quantidade de pedidos de 
falência cresceu 23,8%. Economistas da 
Serasa Experian dizem que o atual quadro 
conjuntural, com baixo dinamismo da ati-
vidade econômica, elevação contínua do 
custo financeiro das empresas, alta do dólar 
e aumento dos custos com energia elétrica 
e combustíveis têm prejudicado a saúde 
financeira das empresas, levando-as aos 
pedidos de falências.

A indústria brasileira iniciou 2015 em 
queda, segundo a pesquisa Indicadores In-
dustriais, divulgada ontem pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Dados do primeiro 
trimestre mostram retração do faturamento 
real, horas trabalhadas, empregos, massa sala-
rial real e rendimento médio real, na comparação 
com igual período de 2014. As maiores quedas 
foram das horas trabalhadas e do faturamento 
real, com recuo respectivo de 8,5% e 6%, em 
comparação aos três primeiros meses de 2014. 
A massa salarial real caiu 4,1%, e o emprego, 
3,9% no período. O rendimento médio real teve 
variação negativa de 0,2% em comparação ao 
primeiro trimestre do ano passado. 

A produção de óleo equivalente (petróleo 
e gás natural) nos campos brasileiros atingiu, 
em março deste ano, aproximadamente 3 mi-
lhões de barris diários. Na comparação com 
março de 2014, a geração de petróleo cresceu 
13,9%. Comparada à de fevereiro deste ano, a 
produção de óleo fechou em queda de 0,7%. 

A de gás natural subiu 14,6% em relação 
a março de 2014 e 0,3% na comparação com 
fevereiro. Os dados foram divulgados ontem 
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

 Desse total 2,413 milhões de barris/dia 
são relativos à produção de petróleo. A produção 
de gás natural alcançou 95,6 milhões de metros 
cúbicos diários. 

As vendas de automóveis e veículos comer-
ciais leves, como furgões e picapes, registraram 
queda de 6,36% em abril na comparação com 
março, mostra balanço da Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabra-
ve), divulgado hoje (5). Em relação ao mesmo 
período do ano passado, houve recuo de 24,35%. 
De janeiro a abril deste ano, a comercialização de 
veículos novos acumula decréscimo de 18,39% 
em relação aos primeiros quatro meses de 2014.

O levantamento, feito com base nos em-
placamentos, mostra que em abril foram vendidos 
14.367 veículos a menos que em março, quando 
225.972 foram comercializados. No acumulado 
do ano, o déficit é de mais de 193,8 mil veículos, 
tendo em vista que as vendas entre janeiro e abril 
de 2014 ultrapassavam 1,054 milhão.

A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, 
disse ontem, em Brasília, que a resistência de 
setores do agronegócio à abertura de mer-
cados é um entrave para que o Brasil assine 
novos acordos bilaterais de livre comércio. 
Segundo a ministra, o Brasil assinou oito 
acordos bilaterais, enquanto os membros da 
Aliança do Pacífico (Peru, Colômbia, Chile e 
México) firmaram 48. “Em comparação com 
outros blocos econômicos, o Mercosul se en-
contra em uma situação inferiorizada”, disse. 
“Existem no Brasil alguns setores, corpora-
ções, que resistem à abertura dos mercados 
devido ao protecionismo de décadas. Os gru-
pos lutarem para manter suas subvenções é 
legítimo, mas cabe ao Poder Público e à gran-
de parte dos brasileiros reagir”, declarou.

Mais de dois mil produ-
tos da indústria calçadista se-
rão expostos na 4ª edição do 
Gira Calçados, um dos maiores 
eventos calçadistas do Nordes-
te, que começará na próxima 
terça-feira (12) e segue até a 
quinta (14) com Rodada de 
Negócios, palestras e clínicas 
tecnológicas. São esperados 
70 expositores nordestinos e 
350 lojistas de vários Estados 
brasileiros. A previsão de ne-
gócios para este ano é de R$ 
6 milhões em vendas duran-
te os próximos doze meses. O 
evento será realizado na Fede-
ração das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep) em Campina 
Grande. 

O Gira Calçados terá início 
com a palestra “Perfil do vare-
jo brasileiro de calçados”, com 
o diretor do grupo Couromo-
da, Airton Manoel Dias, às 19h, 
na terça-feira (12). Na quarta 
(13) e quinta-feira (14) haverá 
a Oficina de Criação “Apren-

da a desenvolver uma coleção 
planejada”, com Jefferson de 
Assis. O Senai apresentará tam-
bém três palestras voltadas ao 
design e à produção. Todas es-
sas capacitações são gratuitas. 
Interessados devem ligar para 
o fone (83) 2101-0131. 

Os organizadores do Gira 
Calçados esperam um públi-
co de três mil pessoas nos três 
dias de evento. De acordo com 
a gestora do projeto de Calça-
dos do Sebrae Paraíba, Éricka 
Vasconcelos, foram planejadas 
inovações para esta edição do 
evento.  O desfile, por exem-
plo, criado pelo editor de moda 
do evento, Aladim Monteiro, 
terá uma interatividade com 
os participantes das oficinas. O 
Gira Calçados é uma realização 
do Sebrae Paraíba, Governo do 
Estado, Prefeitura de Campi-
na Grande, Instituto de Inova-
ção Senai e Sistema Indústria 
Fiep e Sindicalçados/PB. Com 
espaços exclusivos para gerar 

Evento começa na próxima terça-feira em Campina

CONCURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Foto: Reprodução/internet

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande

Os jovens residentes nas ime-
diações dos Bancários podem se 
dirigir ao Centro de Referência 
da Cidadania (CRC), localizado 
na Rua Esmeralda Gomes Vieira, 
s/n, hoje, para realizar cadastro 
no Sistema Nacional de Emprego 
(Sine-JP) e concorrer a uma opor-
tunidade no mercado de traba-
lho. A ação é parte do programa 
Primeiro Emprego da Juventude, 
em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Sedes). 
O cadastramento será feito das 

8h ao meio-dia. No turno da 
tarde, os jovens terão acesso 
ao curso de iniciação profissio-
nal. “Nosso objetivo é facilitar o 
acesso ao mercado de trabalho. 
Iniciamos no CRC de Mandaca-
ru, onde realizamos mais de 50 
inscrições, e vamos percorrer di-
versos bairros de João Pessoa”, 
afirmou o coordenador do Sine-
JP, Adenio Neto.

O curso de iniciação profis-
sional aborda o comportamento 
do candidato à vaga de empre-

go, o modo de apresentação e 
a linguagem utilizada durante 
a entrevista. A capacitação tam-
bém é realizada no Sine-JP, nas 
sextas-feiras, às 8h, com entrega 
de certificado.

Para concorrer às vagas de 
emprego e participar do curso, 
o interessado deve estar munido 
de RG, CPF, currículo e Carteira 
de Trabalho. O Sine-JP fica loca-
lizado na Rua Cardoso Vieira, 85, 
Varadouro, ao lado da Praça An-
tenor Navarro.

Sine de João Pessoa cadastra jovens no CRC dos Bancários

n 13/05 – CRC Jardim Veneza

n 20/05 – CRC Costa e Silva

n 27/05 – CRC Valentina

n 03/06 – CRC Roger

n 10/06 – CRC Funcionários II

n 17/06 – CRC Cruz das Armas

n 08/07 – CRC Mangabeira

n 15/07 – CRC Cristo

Calendário

novos negócios, a Rodada de 
Negócios do Gira Calçados será 
mais movimentada. O perfil dos 
participantes é de indústrias de 
calçados estabelecidas no Nor-
deste. A capacidade exigida é 

a de desenvolver e lançar novas 
coleções para todas as estações. 
Inscrições com a JB Consultores 
pelo e-mail jbconsultores@jb-
consultores.com.br ou pelo te-
lefone (81) 3231.1033. 

Novidades do setor calçadista serão mostradas durante os três dias do evento

4a eDIçãO DO gIRA CALçADOS

Feira oferece 800 vagas em Campina
OPORTUNIDADe De eMPRegO



Maestro José 
Augusto Maropo, 
humorista Cristovam 
Tadeu, hoteleira Emília 
Barreto, Sra. Fátima 
Catão e Rose Lobo 
Trigueiro, executivo 
Marcelo Jardelino da 
Costa, psicóloga Denise 
Leite Gomes, empresário 
João Guimarães Pereira 
Neto, estudante de Co-
municação Lucas Duarte, 
compositor e cantor Lis 
Albuquerque.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Alunos do Curso de Teatro 
da professora Jandaciara Gíscia 
realizam hoje duas sessões de 
apresentações no Teatro Paulo 
Pontes, no Espaço Cultural José 
LIns do Rego.
  Pela manhã será às 9h 
e à tarde, às 15h com entrada 
gratuita.

Zum Zum Zum
   O estudante de Comunicação  e estagiário no jornal A União, Lucas 
Duarte será festejado hoje pela turma da  redação por conta do seu aniversário 
que transcorre nesta data. Parabéns!
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Bem-estar
O SUMMER Spa 

by Prodieta está 
organizando nova 
turma para aqueles 
que buscam emagre-
cimento com saúde, 
relaxamento e lazer.

Será entre os 
dias 24 a 31 deste 
mês, no Summerville 
que agora passa a se 
chamar Grand Mercu-
re Summerville Re-
sort, que está com 
pacote especial com 
diária e coordenação 
da nutricionista Syl-
via Lobo.

   Os estimados Beth e Fred Ferreira estão comemorando Bodas de Prata 
em Lisboa, Portugal, para onde viajaram na última quinta-feira. 

“O mais importante na 
vida não é saber o que 
dizer na hora certa, mas 
sim saber a hora certa 
de não dizer nada”

“Se o sol e a lua sabem a hora 
de sair de nossas vistas, 
por que algumas pessoas 
desagradáveis não seguem o 
ciclo da natureza?”

ANDRÉ FERNANDES CLARICE LISPECTOR

Decoração

COMEÇA hoje e 
vai até o dia 31 deste 
mês a mostra Design 
& Decor no shopping 
Rio Mar, em Recife-PE.

O evento vai 
constar de 12 ambientes 
projetados por es-
critórios pernambu-
canos de arquitetura, 
abertos ao público que 
passarem por aquele 
shopping na capital 
pernambucana.
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José Farias e Hilda no show de Hugo Leão

Show
O COMPOSITOR 

e cantor Hugo Leão 
reuniu amigos e fãs 
de seu trabalho para 
o show comemorativo 
dos 50 anos de carrei-
ra, iniciados na década 
de 70. 

O evento foi no 
último sábado no 
Chopp Time Street e 
contou com as partici-
pações iluminadas dos 
músicos Renata Arruda, 
Paulo Vinícius, Antônio 
Barros e Cecéu.

Onaldo Mendes, Carlos Lyra, Cecéu Barros, o astro da noite Hugo Leão e Antônio Barros
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Presidente do Botafogo Guilherme Carvalho e Dirce foram conferir o 
show de Hugo Leão no Chopp Time
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Maria Régis Corpola, Hosana Régis, Socorro Brito e Nadilza Miranda no show de Hugo Leão

AS PESSOAS de bem não podem deixar de partici-
par hoje do Chá e Bingo Beneficente que será realizado 
pela diretoria da Amem, a partir das 16h no Sonho Doce 
Recepções, com deliciosos comes e bebes assinados 
por Yonne Pimenta.

O evento está contando com o apoio de amigos da 
Amem como a direção do Shopping Tambiá, da Lotep, 
da Bazaart, da Maison du Chef, da Calzature, da Maison 
Norma Pedrosa, da Baú Chic, do Clube Botafogo, do 
Sinduscon João Pessoa, de Luciano Locadora de Veícu-
los, do decorador André Luiz Santos, da F. Lavor e de 
Giuseppe Lombardi.

Bingo beneficente
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Cristovam Tadeu e sua querida filha Luana Valentim, ele é 
o aniversariante de hoje

Sesquicentenário

A COMISSÃO de 
Notáveis, constituída 
pelo desembargador 
Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque para auxiliar 
oTJPB na programação 
das comemoração dos 
150 anos de nascimento 
do presidente Epitácio 
Pessoa, anunciando duas 
conferências que serão 
realizadas em João Pes-
soa.

A primeira será no 
dia 6 de agosto com 
palestra do ministro do 
STF, Francisco Rezek e a 
segunda, em 6 de novem-
bro, será ministrada pelo 
ministro do STJ, o paraibano 
Herman Benjamin.

O RESTAURANTE Panorâmico, do Esporte Clube Cabo 
Branco vai promover no próximo sábado o Jantar Dançante 
Especial do Dia das Mães.

O evento será a partir das 22h30 com animação mu-
sical da Orquestra Mistura Fina, mais informações com 
José Ruy pelo telefone 9981-1960.

Dia das Mães dançante

Conferência em Cabedelo
ESTÁ sendo realizada, desde ontem em Cabedelo, 

a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, numa promoção do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, das Secretarias de 
Ação e Inclusão Social, Saúde e Educação.

Hoje o encontro será das 8h às 17 no Cabedelo Clube.

Ação social
A ASSOCIAÇÃO das 

Esposas dos Magistra-
dos e das Magistradas 
da Paraíba, presidida por 
Valéria Beltrão, através 
de sua Coordenadoria de 
Atividades Assistenciais 
e Filantrópicas, participou 
de uma ação social da 
Penitenciária Feminina 
“Júlia Maranhão”. 

O trabalho desen-
volvido foi composto 
de leitura da Bíblia, 
distribuição de kits de 
higiene para as reeducan-
das e orientação jurídica.

A SECRETARIA de Estado de Cultura inicia amanhã e 
vai até sábado o cronograma de assinaturas dos contra-
tos dos projetos selecionados pelo Fundo de Incentivo à 
Cultura “Augusto dos Anjos 2015”.

A comissão do FIC vai percorrer as cidades de Cajazei-
ras, Sousa, Patos, Campina Grande, Areia e João Pessoa 
formalizando os documentos junto aos vencedores.

Fundo de Cultura

   A colunista social Messina Palmeira anunciando que amanhã 
comemora aniversário com um almoço de adesão na churrascaria Sal e Brasa.
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PM prende acusado de 
matar subsecretário de 
Educação de Coremas 
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Maioria está nos bairros 
recém inaugurados e 
regiões periféricas 

Ruas sem nome chegam a 3% em JP
ENDEREÇO DESCONHECIDO

Em João Pessoa existem 
aproximadamente sete mil 
logradouros cadastrados na 
prefeitura municipal, des-
ses, 3% não possuem deno-
minação.  Os bairros recém 
inaugurados e regiões peri-
féricas são as áreas que mais 
possuem ruas sem nome. As 
informações são do setor de 
Geoprocessamento da Se-
cretaria de Planejamento do 
Município (Seplan).

Para a dona de casa Ed-
vânia Nunes, moradora do 
sítio Cuía, sempre existiram 
dificuldades para receber as 
correspondências. “Quan-
do a gente precisa receber 
alguma carta sempre tem 
que pedir para os vizinhos 
ou parentes que moram per-
to da pista. Para qualquer 
correspondência, ou se a 
gente fizer algum cadastro, 
sempre colocamos esses 
endereços e referências por-
que eles têm CEP e nome 
de rua. Aqui tem o número 
da casa por causa da conta 
de luz, mas existem outras 
que ainda não têm número. 
Aqui mesmo só chega conta 
de energia e mais nada. Se a 
gente precisar de qualquer 
outra coisa tem que dar o 
endereço dos vizinhos”, re-
latou Edvânia.

Correios e Telégrafos
Com base no arti-

go 2°, inciso I, da Portaria 
567/2011, do Ministério das 
Comunicações, os Correios 
não realizam entrega exter-
na em ruas sem CEP. As cor-
respondências enviadas para 
esses endereços são direcio-
nadas às agências próprias 
mais próximas do destina-
tário, onde aguarda retirada 
em um prazo que varia de 
sete a 20 dias, dependendo 
do tipo de correspondência. 
O Sedex, por exemplo, fica 

na agência por sete dias, en-
quanto a carta simples fica 
disponível para retirada por 
20 dias. Caso não seja retira-
da nesse prazo, a correspon-
dência é devolvida ao reme-
tente como "não procurada". 

Segundo Alyson Dantas, 
diretor de Geoprocessamen-
to da Seplan, são realizados 
diariamente atualização dos 
dados referentes ao cadastro 
de logradouros, informações 
sobre suas denominações 
corretas, código de endere-
çamento postal (CEP), ge-
renciamento das placas com 
estas informações e inserção 
na base de dados das novas 
denominações de logradou-
ros aprovadas pela Câmara 
dos Vereadores.

Projeto na Câmara
Para que se defina o 

nome de uma rua é necessá-
rio que a Câmara Municipal 
aprove o projeto de lei que 
definirá a denominação da 
via pública.  “A Seplan precisa 
de um trabalho conjunto com 
a Câmara Municipal, porque 
os nomes das ruas são todos 
aprovados por uma lei muni-
cipal. Da Câmara recebemos 
a lei com o nome da rua e 
então fazemos o trabalho de 
colocar as placas com as de-
nominações dessas ruas”, ex-
plicou Alyson. 

Os caminhos para a de-
nominação de logradouros 
podem ser feitos da seguinte 
forma: o requerente vai até 
a diretoria de Geoprocessa-
mento e verifica no cadastro 
se realmente a rua não tem 
registro. Caso não tenha, é 
preciso ir ao protocolo geral 
dando entrada ao processo 
de cadastro do nome da rua. 
A Seplan cadastra essa rua 
usando o banco de dados 
enviado pela Câmara Muni-
cipal.  O requerente vai até 
a Câmara e solicita o regis-
tro do nome da rua que ele 
desejar, então esse registro 
é enviado para a prefeitura 
e, por fim, o logradouro é 
registrado com o nome soli-
citado.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União
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Moradores de ruas sem denominação reclamam que não recebem correspondências; na casa de Edvânia Nunes só chega conta de energia

Para dúvidas ou mais informações, o telefone da Seplan  é o 3214-6017.
Para dúvidas ou informações relacionadas a correspondências, o número 
dos Correios e Telégrafos é o 3216-3521.

FIQUE ATENTO

Seis tartarugas são encontradas mortas 
Seis tartarugas mari-

nhas mortas foram locali-
zadas no Litoral paraibano 
nas últimas 48 horas. Cinco 
estavam em João Pessoa e 
uma em Jacumã, no muni-
cípio do Conde. A informa-
ção é da bióloga Rita Mas-
carenhas, coordenadora da 
ONG Guajiru que se dedica 
à preservação desses ani-
mais marinhos. Ontem pela 
manhã, mais uma carcaça 
foi encontrada na Praia do 
Cabo Branco, na capital, 
área em que a Guajiru regis-
trou a maior concentração 
de tartarugas mortas nos 
últimos dias.

A carcaça de ontem apa-
rentava ser de um animal 
jovem, de aproximadamente 

50 quilos, uma tartaruga-
-pente que deve ter sido víti-
ma de sufocamento resultan-
te da ingestão de fragmentos 
de redes de pesca ou do plás-
tico das sacolas que chegam 
ao mar, como acontece na 
maioria das vezes. O reco-
lhimento é feito pela Emlur 
- Autarquia Especial de Lim-
peza Urbana da Prefeitura de 
João Pessoa.

Rita Mascarenhas afir-
ma que tartarugas locali-
zadas no Litoral paraibano 
podem ter sido vítimas de 
asfixia em outro Estado, 
como Alagoas, e trazidas 
por correntes marítimas. 
As que são atingidas pelo 
plástico jogado no mar da 
Paraíba, no trecho do Li-

LITORAL PARAIBANO

toral entre os municípios 
do Conde e Cabedelo, ge-
ralmente aparecem mortas 
em Lucena.

A bióloga argumenta, 
a respeito de ações efetivas 
para proteger as tartarugas, 
que a ação  não é simples e 
requer o envolvimento de 
autoridades públicas, prin-
cipalmente municipais. En-
tidades como a ONG Guajiru 
fazem o monitoramento do 
Litoral para proteger os ni-
nhos, mobilizam ativistas da 
causa ambiental, promovem 
a discussão junto a entidades 
e aos meios de comunicação 
mas, segundo Rita Mascare-
nhas, "existe a necessidade 
de um planejamento ao ní-
vel de um manejo das ba-
cias hidrográficas, para que 
se possa fazer o controle do 
lixo, evitar que seja jogado 
nos rios, e reduzir o impacto 
desse material nas áreas de 
deslocamento e de desova 
dos animais.

Voluntários
A ONG Guajiru, que de-

senvolve o Projeto Tartarugas 
Urbanas, mantém o proces-
so permanente de inscrição 
de voluntários. As pessoas 
interessadas em integrar os 
grupos que atuam no moni-
toramento do Litoral em que 
a entidade atua podem se ins-
crever através do e-mail con-
tato.guajiru@gmail.com ou na 
página que a ONG mantém na 
rede social Facebook. Para en-
contrar é só digitar Facebook 
tartarugas urbanas-Guajiru-
-conservação ambiental.

Os voluntários partici-
pam de um treinamento que 
inclui palestras, visita aos 
locais que devem ser mo-
nitorados e protegidos, são 
informados a respeito da le-
gislação ambiental e também 
sobre as tartarugas mari-
nhas e os procedimentos que 
devem ser tomados para que 
o trabalho de proteção e pre-
servação seja efetivado.  

Coordenadora da ONG Guajiru, bióloga Rita Mascarenhas
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Produtores esperam aumento de 
30% na venda de flores em maio
Dia das Mães e casamentos 
no Mês das Noivas fazem 
procura crescer a cada ano

Produtores de flores da 
Paraíba estão otimistas com 
as vendas neste mês, consi-
derando o aumento que sem-
pre ocorre por conta do Dia 
das Mães e também por ser o 
Mês das Noivas, sendo o mais 
escolhido para a realização 
de casamentos. Para o pro-
dutor do município de Sapé, 
Zeca Araújo, que faz parte da 
Associação de Produtores de 
Flores e Folhagens da Para-
íba, a expectativa é de 30% 
no aumento de vendas em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. 

Ele acredita nesse per-
centual no aumento das 
vendas porque a produção 
de flores foi ampliada. “A 
cada ano que passa ocor-
re um aumento nas vendas 
porque estamos trabalhan-
do com flores tropicais, que 
são muito procuradas para 
eventos, já que elas têm a 
durabilidade em média de 
oito a dez dias, além do que 
a cada dia a área de cultivo 
das plantas vem sendo am-
pliada em diversos municí-
pios paraibanos”, disse. 

O crescimento nas ven-

das neste mês também é 
esperado pelas dezenas de 
famílias que compõem a 
Cooperativa de Floriculto-
res do Estado da Paraíba 
(Cofep), referência nacional 
no cultivo, pela forma de or-
ganização e potencialização 
da força feminina. A coope-
rativa produz 12 tipos de 
flores, desde a rosa verme-
lha, crisântemos, gérberas e 
carinho de mãe, bem como 
as folhagens, a exemplo das 

avencas. 
A comercialização das 

flores gera um faturamen-
to mensal de cerca de R$ 15 
mil, com a produção de apro-
ximadamente 500 pacotes 
de flores por semana, o que 
representa 12,5 mil hastes 
de flores que são fornecidas 
para os municípios paraiba-
nos, abastecendo também, 
os Estados do Rio Grande do 
Norte e Pernambuco. A Co-
fep funciona desde 2000 em 

Pilões, no Brejo paraibano, a 
130 quilômetros de João Pes-
soa.

“Nós nos preparamos 
sempre para as épocas de 
maior pique nas vendas, 
que é no período do Dia das 
Mães, Dia dos Namorados, 
Dia de Finados, ou seja, to-
das as datas comemorativas 
que temos todos os anos”, 
revela Maria Helena Louren-
ço dos Santos, presidente da 
cooperativa. A Associação 

de Desenvolvimento Sus-
tentável de Macacos e Fur-
nas (Adesmarf), localizada 
no Sítio dos Macacos, Zona 
Rural do Município de Areia, 
também deverá redobrar a 
sua produção que é cultiva-
da em vasos.

 Segundo estimativa da 
presidente da Adesmarf, Ma-
ria Marta dos Santos Lima, o 
aumento é de 100% na ven-
da mensal, que fica em torno 
de 2 mil vasos. “Nós comer-

cializamos algo em torno 
de 2 mil vasos de flores no 
mês, porém, quando chega o 
mês de maio nós temos que 
redobrar a nossa produção 
porque as vendas ficam em 
torno de 4 mil vasos nesse 
período”, contou. As flores 
cultivadas são crisântemos, 
rosas, boca de leão, begônia, 
cactos, pimenta ornamental 
e outras, também em minia-
turas cuidadosamente traba-
lhadas em vasos.
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Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Associação de 
Desenvolvimento 
Sustentável de Macacos e 
Furnas (Adesmarf) – Maria 
Marta dos Santos Lima - 
(83) 9930-0747 ou (83) 
8749-3149.

Associação de 
Produtores de Flores e 
Folhagens da Paraíba – 
Zeca Araújo – (83) 9958-
3333.

Cooperativa de 
Floricultores do Estado da 
Paraíba (Cofep) - Maria 
Helena Lourenço dos Santos 
– (83) 9925-8181 (83) 8672-
8483.

SERVIÇO

Cooperativa de Floricultores da Paraíba produz 12 tipos de flores, a exemplo de rosa vermelha e crisântemos, além de folhagens

JP está entre as 
cidades do país 
mais procuradas 
no Dia das Mães

João Pessoa é a 10ª ci-
dade brasileira mais procu-
rada pelos brasileiros que 
vão viajar de avião no pró-
ximo Dia das Mães. Dos dez 
destinos mais buscados, cin-
co são do Nordeste. É o que 
aponta pesquisa da agência 
ViajaNet, que apurou o vo-
lume de procura de passa-
gens aéreas para os dias do 
feriado efetuadas no último 
mês. As outras cidades são 
Salvador, Recife, Fortaleza e 
Natal. São Paulo é o destino 
mais procurado, segundo a 
pesquisa. 

Para a presidente da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), Ruth Aveli-
no, a procura pelo Destino 
João Pessoa tem sido fruto 
do trabalho de capacitação 
promovido pela estatal. So-
mente nos três primeiros 
meses de 2015, em parceria 
com o trade turístico, já fo-
ram realizadas mais de duas 
mil capacitações e treina-
mentos com agentes de via-
gens no país. “Esse trabalho 
tem dado resultado muito 
positivo e podemos confir-
mar que a capital paraibana 
vive um período de alta es-
tação praticamente todos os 
365 dias do ano. Não temos 
mais baixa estação”, enfati-
zou a dirigente da PBTur. 

Dados da Associa-
ção Brasileira dos Hotéis 
(ABIH-PB) indicam que a 
taxa de ocupação nos três 
últimos feriados girou en-
tre 78% e 95%. A ViajaNet 
é uma agência de viagens 
online com capacidade de 
apresentar opções de mais 
de 900 companhias aéreas, 
seguro e pacotes turísticos. 

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Superinten-
dência Executiva de Mobilida-
de Urbana (Semob), iniciou a 
implantação de placas de si-
nalização de trânsito turística 
e de orientação, inclusive bi-
língues, que têm como objeti-
vo orientar os deslocamentos 
dos condutores, sobretudo os 
turistas. 

Entre as localidades que 
receberão as novas placas es-
tão as Avenidas Epitácio Pes-
soa, Rui Carneiro, além das 
principais vias que cortam 
estes dois grandes corredores. 
Os condutores que passam 
por essas áreas já podem ob-
servar os suportes de fixação 
instalados, assim como as 
placas que também tiveram a 
fixação iniciada. A previsão é 
de que todas as placas sejam 
colocadas até junho.

Os suportes foram proje-
tados para, além da alta dura-
bilidade, proporcionar maior 
projeção na via e segurança. 
Já as placas, que foram con-
feccionadas em um material 
moderno, permitirá grande 
durabilidade, maior facilidade 
de visibilidade e alta refletivi-
dade à noite (a partir da ilumi-

nação dos faróis dos veículos). 
Nos pontos turísticos a legenda 
também está na língua inglesa.

De acordo com o superin-
tendente da Semob, Roberto 
Pinto, as novas placas serão 
diferenciadas das instaladas 
na cidade ao longo dos anos. 
“As placas utilizadas ante-
riormente possuem pequena 
dimensão (apenas 2 x 1 me-
tros), não são refletivas (não 
sendo visualizadas à noite) 
e os suportes de fixação não 
projetam a placa para o cen-
tro das avenidas. Com isso, 
várias placas passam desa-
percebidas pelos condutores, 
não atendendo com eficiência 
a sua finalidade. João Pessoa 
receberá materiais diferen-
ciados, utilizados em grandes 
cidades,”.

Para a execução do pro-
jeto está sendo destinado 
investimento na ordem de 
R$ 1 milhão, recurso prove-
niente da sinalização turísti-
ca do Ministério do Turismo 
(MTur). A Semob está reali-
zando os serviços no período 
noturno a fim de evitar inter-
venções no trânsito durante 
os horários de maior fluxo de 
veículos. 

Capital ganha uma nova 
sinalização de trânsito 

PLACAS BILÍNGUES

A primeira etapa da Campanha 
de Vacinação contra a Febre Aftosa 
2015 teve início, em todo território 
nacional, exceto em Santa Catari-
na, no dia 1º de maio. Na Paraíba, 
o Governo do Estado, através da 
Secretaria do Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca (Sedap) e 
da Gerência de Defesa Agropecuá-
ria (Geda), realiza o lançamento 
oficial da primeira etapa da Cam-
panha na próxima sexta-feira (8), às 
8h, na fazenda Serrote Agudo, no 
Município de Catingueira. A cam-
panha é conduzida pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), por meio da Se-
cretaria de Defesa Animal (SDA) e 
das Superintendências Federais de 
Agricultura (SFA), em conjunto com 
os serviços veterinários estaduais. 

A dose da vacina, que custa em 
torno de R$ 2,00, já está disponível 
nas lojas agropecuárias credencia-
das e os produtores já podem rea-
lizar a vacinação do rebanho. Nes-
ta primeira etapa da campanha, 
a Defesa Agropecuária pretende 
alcançar a meta de vacinar acima 
de 90% do rebanho em todos os 
municípios. Na segunda etapa do 
ano passado, que ocorreu em no-
vembro, foram vacinados 95% do 
rebanho de bovinos e bubalinos, 
sendo mais de 90% das proprieda-
des imunizadas. A Paraíba conta 
com um rebanho de aproximada-
mente um milhão e trezentas mil 
cabeças de gado bovino e bubali-
no.

O Estado foi reconhecido in-
ternacionalmente como zona livre 
de febre aftosa com vacinação, 
em maio de 2014, em Paris, du-
rante conferência da Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE). O 

reconhecimento aconteceu após 
auditoria realizada em fevereiro, 
onde foram avaliadas as ações que 
o Estado está desenvolvendo no 
que diz respeito aos programas de 
sanidade animal executadas pela 
Defesa Agropecuária.

O secretário da Sedap, Rômulo 
Montenegro, destacou que o re-
conhecimento internacional como 
zona livre de febre aftosa permite 
ao Estado da Paraíba colocar em 
destaque a sua produção agrope-
cuária. “Com esse reconhecimento 
nós poderemos exportar os nossos 
produtos de origem animal para 
qualquer país da América Latina, 
Europa e Ásia, mas é necessário que 
os produtores continuem vacinan-
do o rebanho”, destacou.

Após a vacinação, o produtor 
tem um prazo de dez dias para 
apresentar a relação dos animais 
imunizados e a nota fiscal da vaci-
na junto a Defesa Agropecuária do 
Estado. Os serviços veterinários es-
taduais têm o prazo de 30 dias para 
encaminhar ao Ministério da Agri-
cultura o relatório das atividades 
da campanha de vacinação contra 
a doença.

O produtor que não vacinar seu 
rebanho, torna-se inadimplente e 
pagará multa no valor de R$ 164 
por animal não vacinado e fica im-
pedido de participar dos progra-
mas de governo, financiamentos 
bancários, além de não tirar a Guia 
de Trânsito Animal (GTA).

Serviço
Lançamento da Campanha de 

Vacinação Contra a Febre Aftosa
Dia 8 de maio (sexta-feira), às 

8h, na Fazenda Serrote Agudo, no 
Município de Catingueira (PB).

Campanha de vacinação tem 
início sexta-feira na Paraíba 

CONTRA FEBRE AFTOSA

Avenidas como Epitácio Pessoa e Rui Carneiro recebem as placas



Polícia Militar prende suspeito 
de matar professor em Coremas
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Luziano Sousa Lucena era 
subsecretário de Educação 
e foi assassinado a tiros 

Chuvas ocasionais 
na faixa litorânea

A Agência Executiva da 
gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa) prevê para hoje nebulosi-
dade variável com possibilidade 
de chuvas ocasionais para toda 
a faixa litorânea. Para as demais 
regiões do Estado, como Agreste, 
Brejo e Sertão, a previsão é de 
nebulosidade variável sem indi-
cativo de chuvas. O Alto Sertão, 
Cariri e Curimataú também devem 
registrar nebulosidade variável. 
A temperatura máxima no Alto 
Sertão deve atingir 34ºC e a mí-
nima 21ºC. O Sertão terá máxima 
de 35ºC e mínima de 22ºC, e o 
Cariri, máxima de 34ºC e mínima 
de 21ºC. Para o Litoral, a Aesa 
prevê máxima de 30ºC e mínima 
de 24ºC. No Brejo, a temperatura 
deve ficar entre 29ºC e 21ºC, e no 
Agreste, entre 30ºC e 21ºC. 

IFPB inscreve 
para Pronatec 

O Instituto Federal de Educa-
ção Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(IFPB) abriu novas inscrições para 
seleção de professores do Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) no 
Campus Princesa Isabel. São três 
disciplinas na área de Música e 
uma para Odontologia. O edital é 
aberto para docentes de fora do 
IFPB. A inscrição pode ser feita de 
5 a 11 de maio e a documentação 
exigida deve ser protocolada no 
Campus Princesa Isabel. A análise 
é curricular e só será submetido 
à prova didático-pedagógica quem 
não comprovar experiência docen-
te mínima na área  ou que não tiver 
título de licenciatura. O pagamento 
é de R$ 50 hora-aula. Os docentes 
vão atuar em cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC). 

Evento de Mídias e 
Marketing Digital

A Estação Cabo Branco – 
Ciência, Cultura e Artes, no Altipla-
no, vai sediar o I Encontro de Mídias 
e Marketing Digital, no sábado (9), 
a partir das 14h. O objetivo é for-
necer aos participantes recursos 
para explorar, selecionar, planejar, 
programar e gerenciar as mídias 
sociais. As inscrições estão sendo 
realizadas pelo site do evento (ht-
tp://2rmarketing.com.br/site/). 
Os palestrantes do encontro são 
Rodrigo Lima, Janildo Silva e Xhico 
Raimerson. O evento se destina 
a micro e pequenos empresários, 
profissionais de relações públicas, 
jornalismo, marketing, publicida-
de, e-learning e demais interessa-
dos em aproveitar o potencial das 
mídias digitais, gerenciando-as de 
modo a obter resultados concretos 
na sua área de atividade. 

Suspeito de matar 
mulher é preso

A Delegacia de Crimes contra 
a Pessoa (Homicídios) de Campina 
Grande prendeu ontem Inázio Gale-
no Bezerra, suspeito de assassinar 
a companheira Rosilma Pereira 
Batista, a facadas, no dia 1o de 
maio, dentro da casa onde os dois 
moravam no bairro da Ramadinha. 
De acordo com a titular da Homicí-
dios, Maíra Roberta, o assassinato 
ocorreu após uma discussão da 
vítima com o companheiro. A Jus-
tiça expediu o mandado de prisão 
preventiva. Após ser preso, Inázio 
Galeno prestou depoimento e foi 
encaminhado para a Penitenciária 
Padrão de Campina Grande. Ele vai 
responder pelo crime de homicídio 
qualificado. Segundo a delegada 
Maíra Roberta, o caso já se enqua-
dra como um feminicídio, de acordo 
com a nova lei. 

A Polícia Militar agiu rá-
pido e prendeu o agricultor 
Damião Pereira da Silva, de 
29 anos, apontado como au-
tor do disparo que matou o 
professor e Luziano Gelisson 
Sousa Lucena, 32 anos, na ci-
dade de Coremas, no Sertão 
paraibano. Uma estudante 
grávida de 24 anos, Camila 
da Silva Alves, também foi 
ferida de leve, sendo socor-
rida para o Hospital Regional 
de Patos. Luziano Lucena era 
professor de História e Ensi-
no Religioso e subsecretário 
de Educação de Coremas. Ele 
estava noivo e residia com a 
mãe no bairro Pombalzinho.

Damião foi detido no Sí-
tio Boa Vista, onde reside e 
foi levado para a Delegacia de 
Coremas. Outro suspeito, de 
nome não revelado, continua 
sendo procurado pela polí-
cia. O major Antônio Guedes, 
que comandou a operação 
para prender o acusado, dis-
se ter sido importante a par-
ticipação da população para 
a prisão.

O assassinato do profes-
sor Luziano Gelisson aconte-
ceu por volta das 20h30 de 
anteontem quando deixava 
o colégio, no bairro Linha 
de Ferro, Zona Oeste de Co-
remas, onde era diretor. De 
acordo com informações re-
passadas para a polícia, dois 
homens apareceram em uma 
moto Bross escura e o carona 
efetuou os disparos contra 
Luziano que morreu no local.

Ex-seminarista, a vítima 
era bastante conhecida na 
região. Logo após o assas-
sinato, familiares, amigos 
e alunos se concentraram 
na frente da escola, na Rua 
Raimundo Bernardo, para 
acompanhar a perícia. Os 
bandidos, segundo testemu-
nhas, estavam de capacetes 
para não serem identifica-
dos.

A motivação – A princi-
pal hipótese analisada pela 
polícia é de que o professor 
Luziano Lucena foi morto 
pelo homem que havia as-
sassinado um primo dele, 
conhecido por Walter, em 
2012, que respondia a pro-
cesso em liberdade por ter 
livrado o flagrante.

O major Antônio Gue-
des disse que o professor, 
usando de sua influência, 
conseguiu dar andamento 
ao processo. Damião sou-
be e passou a fazer amea-
ças. Há cerca de três meses, 
Luziano foi vítima de uma 
emboscada em um sítio da-
quele município, praticada 
pelo suspeito. Damião tam-
bém foi visto horas antes 
do crime nas proximidades 
do colégio. Mesmo negando 
envolvimento com o crime, 
revelou que esteve na cida-
de, à tarde, em uma moto 
vermelha. 

Na Comarca de Coremas 
estava marcada uma audi-
ência para o dia 19 sobre 
o assassinato do primo do 
professor. Luziano Lucena 
havia sido aprovado, recen-
temente, em um concurso 
da Prefeitura Municipal de 
Catingueira, no Sertão pa-
raibano.

Foto: Secom-PB

Cardoso Filho
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Foram apreendidos oito carros que estavam escondidos em um galpão localizado no Distrito Mecânico; um homem foi preso

Desmanche de veículos é desarticulado
A Polícia Civil, por meio 

da Delegacia de Roubos e 
Furtos (DRF) de Campina 
Grande, desarticulou um 
esquema de desmanche de 
veículos na cidade e apreen-
deu oito carros, na noite de 
segunda-feira (4). Os auto-
móveis estavam escondidos 
em um galpão localizado no 
Distrito dos Mecânicos. O 
homem preso e identificado 
por Humberto Vanderlei de 
Paiva, 44, é apontado como o 
líder do grupo.

Os policiais começaram 
a investigar a denúncia há 
cerca de seis meses, após 
receberem a informação de 

que o galpão funcionava du-
rante a madrugada. No de-
correr das investigações, a 
Polícia Civil constatou o es-
quema criminoso e montou 
a operação. No local, havia 
vários motores e peças de 
automóveis, algumas delas já 
pintadas. Os investigadores 
passaram toda a noite dessa 
segunda-feira resguardando 
o galpão e buscando mais in-
formações sobre o caso.

De acordo com o supe-
rintende da Polícia Civil em 
Campina Grande, Luciano 
Soares, há indícios de que 
os veículos eram roubados 
tanto para o comércio de 

peças quanto para uso em 
assaltos. “Vários crimes em 
Campina Grande e região 
são cometidos com carros 
roubados, assim como ocor-
re nas explosões a bancos. 
Estamos aprofundando as 
investigações sobre o funcio-
namento desse desmanche, 
pois sabemos que tem mais 
gente envolvida”, adiantou o 
delegado.

Dos oito veículos apre-
endidos, quatro já estavam 
desmontados. Todos foram 
roubados em Campina Gran-
de e em algumas cidades da 
região. O delegado titular da 
DRF, Henry Fábio, disse que 

os proprietários dos carros 
serão informados sobre as 
apreensões, para que eles 
possam comparecer à dele-
gacia. 

“Inclusive, uma das ví-
timas já foi até a Central de 
Polícia e reconheceu seu ve-
ículo de longe, por causa de 
um adesivo. É importante fri-
sar isso porque, na confecção 
do Boletim de Ocorrência, 
as vítimas devem repassar 
o máximo de detalhes possí-
vel, para que os policiais pos-
sam reconhecer os veículos 
com mais facilidade, durante 
as investigações”, declarou 
Henry.

EM CAMPINA GRANDE

Presos quatro acusados de tráfico de drogas
A Polícia Civil da Paraí-

ba, por meio do Grupo Tático 
Especial (GTE) da 20ª De-
legacia Seccional, com sede 
em Cajazeiras, realizou na 
manhã de ontem a Operação 
Asa Branca, que resultou na 
prisão de quatro pessoas, na 
apreensão de um adolescen-
te e também na apreensão 
de entorpecentes. A ação, 
que contou com mais 20 de 
policiais civis, aconteceu nos 
bairros São Francisco e Cru-
zeiro.

Foram presos Michelle 
Vieira Mendes, Cícero Vieira, 
Francisco Hugo Fernandes 

Barbosa e Maria da Piedade 
da Silva Fernandes. O ado-
lescente apreendido tem 16 
anos. Entre o material encon-
trado com os suspeitos, estão 
78 pedras de crack e 18g do 
mesmo material em barra, 
duas porções de maconha 
(60g), dinheiro, quatro ce-
lulares, carregadores, uma 
lanterna de choque, além de 
acessórios que facilitariam 
a divisão das drogas, como 
sacos plásticos, tesouras e lâ-
minas de barbear. 

Segundo o titular da 
Seccional, delegado George 
Wellington, a operação teve 

como objetivo a repressão 
ao tráfico na região de Caja-
zeiras. “O nome dado à ação 
faz referência ao bairro São 
Francisco, conhecido por 
‘Asa’ e ao tipo de droga trafi-
cada: a cocaína, de cor bran-
ca. Esse trabalho vai conti-
nuar sendo realizado para 
reduzir a comercialização 
de entorpecentes na cida-
de e nos demais municípios 
abrangidos pela Delegacia 
Seccional”, frisou.

No mês de fevereiro 
deste ano, as investigações 
desenvolvidas pela Polícia 
Civil resultaram na prisão de 

12 pessoas e na apreensão 
de um adolescente durante 
a Operação Irene, executada 
de forma integrada com a 
Polícia Militar da Paraíba. Na 
ação, que teve a participa-
ção de 160 integrantes das 
forças de Segurança Públi-
ca, ainda foram apreendidos 
12 quilos de maconha, 20 
pedras de crack, 170 muni-
ções, R$ 4 mil em espécie, 
um revólver calibre 38, uma 
espingarda calibre 12 e ou-
tra de pressão. O helicóptero 
Acauã, da Secretaria da Segu-
rança Pública e Defesa Social, 
deu apoio ao trabalho.

EM CAJAZEIRAS

Justiça manda apreender 
trio elétrico em carreata

PC investiga disparos 
durante funeral em JP

 

O juiz da 6ª Vara da Co-
marca de Sousa, Fabiano Lú-
cio Graça Costa, determinou a 
apreensão de um trio elétrico 
usado durante uma carreata de 
torcedores do Vasco da Gama, 
na noite de segunda-feira (4), 
que comemoravam a conquis-
ta do time no Campeonato 
Carioca de Futebol, no último 
domingo, contra o Botafogo. 
O barulho provocado pelo trio 

elétrico nas principais vias da 
cidade de Sousa incomodou os 
moradores e as pessoas que 
estavam internadas na Casa de 
Saúde Bom Jesus. 

Uma guarnição de agen-
tes do Décimo Quarto Bata-
lhão da Polícia Militar cumpriu 
a ordem judicial e o veículo 
foi conduzido à delegacia do 
bairro Alto Capanema. Com a 
apreensão do trio elétrico, a 
comemoração foi interrompi-
da nas proximidades da Casa 
de Saúde.

EM SOUSA

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

A Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa da Capital (Ho-
micídios) ficará responsável 
por identificar o autor dos dis-
paros em uma central de veló-
rios, na madrugada de ontem, 
no bairro de Jaguaribe, em 
João Pessoa. Os tiros atingiram 
o caixão de Natanael da Silva, 
de 20 anos, vítima de homi-
cídio no último domingo. Ele 
chegou a ser socorrido, mas 
morreu na noite de segunda-
-feira (4) no Hospital de Emer-
gência e Trauma da capital. 

De acordo com o titular 
da Homicídios, Reinaldo Nó-

brega, as investigações serão 
concentradas em identificar a 
pessoa suspeita e entender as 
motivações do ato criminoso 
durante o funeral. “Vamos lo-
calizar essa pessoa que atirou 
no caixão e tumultuou a ceri-
mônia funerária e descobrir 
seu envolvimento com a morte 
de Natanael, que já era inves-
tigado e tinha envolvimento 
com grupos criminosos”. O 
autor dos disparos pode ser 
autuado por crimes contra o 
sentimento religioso e o sen-
timento aos mortos, previstos 
no código penal. 
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CCJ aprova novo nome do Palácio 
ARIANO VILAR SUASSUNA

A UNIÃO

Paranaenses decidem 
manter greve geral 
na Educação do Estado
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A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
(CCJ) da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba deu pa-
receu favorável ao Projeto 
de Lei 67/2015, de autoria 
do deputado Jeová Campos 
(PSB),  que altera a denomi-
nação Palácio da Redenção 
para “Palácio da Redenção 
Ariano Vilar Suassuna”. O 
parecer da CCJ foi publica-
do na edição de ontem do 
Diário do Poder Legislativo 
(DPL). 

Antes de encaminhar 
ao Plenário da Casa para 
votação, o parlamentar 
pretende reunir os setores 
ligados à cultura da Paraí-
ba para apresentar a justi-
ficativa da sua propositura. 
Segundo Jeová Campos, a 
intenção “é valorizar um 
intelectual paraibano reco-
nhecido internacionalmen-
te e que apesar de ter nas-
cido dentro do Palácio da 
Redenção, em 1927, quan-
do seu pai era o presidente 
da Paraíba entre os anos de 
1924 e 1928, não desfrutou 
das benesses do poder”.

O relator do projeto de 
lei, deputado Manuel Lud-
gerio (PSD), que também 
é a favor da alteração da 
denominação para Palácio 
da Redenção Ariano Vilar 
Suassuna, considerou que 
“a propositura não contra-

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de maio de 2015

Frente Parlamentar da Água promove 
debate sobre crise hídrica em Patos

Raimundo Lira preside sessão da 
CAE e prioriza votações urgentes 

Promotor toma 
posse no MPPB

O promotor de Justiça Eny Nó-
brega de Moura Filho tomou posse, 
ontem, como novo promotor-correge-
dor de Justiça da Corregedoria Geral do 
Ministério Público da Paraíba (MPPB). 
A solenidade de assinatura do ato de 
posse foi realizada no gabinete do pro-
curador-geral de Justiça da instituição, 
Bertrand de Araújo Asfora, instalado 
no terceiro andar do edifício-sede do 
MPPB, no Centro de João Pessoa.

“Como uma fotografia, este ato 
revela bem o momento vivenciado pelo 
Ministério Público da Paraíba, um mo-
mento de construção, com o pé no chão 
e com pressa para defender a maior e 
melhor bandeira desta instituição, que 
é a cidadania do seu povo”, discursou 
Bertrand Asfora, saudando o empossa-
do: “Por onde passou, Eny provou sua 
competência e virou referência para os 
demais membros desta instituição.

Pauta do TCE terá
25 processos

O Tribunal de Contas da Paraíba 
reúne-se hoje, a partir das 9h, para 
o exame de 25 processos, entre os 
quais figuram contas oriundas de cinco 
Prefeituras e quatro Câmaras de Verea-
dores. Estarão também sob análise dos 
conselheiros as prestações de contas, 
relativas ao exercício de 2012, da 
Empresa Estadual de Pesquisa Agrope-
cuária da Paraíba, Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços Agrícolas, 
e da Companhia Docas da Paraíba. 

Na pauta, o Pleno do  TCE exa-
minará ainda relatório de inspeção es-
pecial realizada, durante o exercício de 
2011,  no Hospital de Trauma Senador 
Humberto Lucena. Terão as contas exa-
minadas pelo Tribunal as prefeituras de 
Belém, Natuba, Queimadas, Barra de 
São Miguel e Rio Tinto. Já as Câmaras 
Municipais com prestações de contas 
anuais para apreciação são as de Pilões, 
Esperança, Amparo e Rio Tinto.

Vereadores de CG 
visitam a CMJP

O presidente da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP), vereador 
Durval Ferreira (PP), recebeu ontem a 
visita de cortesia dos vereadores de 
Campina Grande, Pimentel Filho (Pros), 
presidente da Câmara Municipal, Olim-
pio Oliveira (PMDB) e Murilo Galdino 
(PSB). O encontro ocorreu na sala de 
reuniões do Gabinete da Presidência e 
contou também com a presença dos ve-
readores Benilton Lucena (PT), Zezinho 
do Botafogo (PSB), Dinho (PR), Lucas 
de Brito (DEM), Renato Martins (PSB), 
Marco Antônio (PPS), Fuba (PT), Chico 
do Sindicato (PP), Eliza Virgínia (PSDB) 
e Santino (PTdoB). Os parlamentares 
campinenses vieram à capital para co-
nhecer o funcionamento da TV Câmara 
João Pessoa e trocar conhecimentos 
na área legislativa. Durante o encontro, 
eles aproveitaram para conversar tam-
bém sobre alguns pontos da Reforma 
Política, que tramitam no Congresso.

Seminário discute 
leis anticorrupção

O Programa Paraibano da Qua-
lidade realiza no dia 7 de maio, no Au-
ditório do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba, o seminário “Aspectos das 
leis anticorrupção e da lavagem de 
dinheiro nas organizações”. O evento 
vai explorar os impactos das leis no 
cotidiano das empresas abordando 
as responsabilidades dos gestores e 
suas possíveis consequências penais 
no caso de ilegalidades. O evento é 
voltado para gestores e servidores de 
organizações públicas, colaboradores 
de empresas privadas, economistas, 
administradores e estudantes. As ins-
crições podem ser realizadas no site do 
programa (www.ppq.com.br/agenda).

Parecer favorável foi 
publicado no Diário do 
Poder Legislativo

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

ria qualquer dispositivo 
constitucional ou infra-
constitucional vigente”.

 Ele compreende como 
justa e merecida a homena-
gem a Ariano Suassuna por 
tudo o que representou. 
“Foi um grande dramatur-
go, romancista, ensaísta e 
poeta brasileiro, um dos 
maiores representantes da 
cultura nordestina e sem-
pre será lembrado como 
um dos maiores nomes da 
literatura nacional”, argu-
mentou.

Ao defender a proposi-

tura do colega de Parlamen-
to, o relator acrescentou 
ainda que “a justificativa do 
projeto relembra os aconte-
cimentos mais importantes 
de sua vida e menciona as 
principais obras do home-
nageado muitas das quais 
são verdadeiras preciosida-
des, e seu legado transcen-
de o tempo e as gerações”. 

O homenageado
Ariano Vilar Suassuna, 

advogado, professor, tea-
trólogo e romancista, des-
de 1990 ocupou a cadeira 

número 32 da Academia 
Brasileira de Letras. Filho 
de João Suassuna e de Rita 
de Cássia Villar, estava com 
pouco mais de três anos 
quando seu pai, que havia 
governado o Estado no pe-
ríodo de 1924 a 1928, foi 
assassinado no Rio de Ja-
neiro, em consequência da 
luta política às vésperas da 
Revolução de 1930.

Ariano estava sempre 
interessado no desenvolvi-
mento e no conhecimento 
das formas de expressão 
populares tradicionais e, no 

dia 18 de outubro de 1970, 
lançou o Movimento Armo-
rial. O escritor também foi 
secretário de Educação e 
Cultura do Recife, de 1975 
a 1978. Doutorou-se em 
História pela Universidade 
Federal de Pernambuco, 
em 1976, e foi professor da 
UFPE por mais de 30. Em 
2013, Ariano Suassuna foi 
homenageado com a mais 
alta honraria da Procurado-
ria-Geral do Estado da Pa-
raíba, a medalha do mérito 
“Procurador José Américo 
de Almeida”.

Com a mudança, o Palácio da Redenção, sede do Poder Executivo, passa a homenagear o criador do Movimento Armorial

O Açude do Jatobá, que 
também abastece a cidade de 
Patos, a exemplo de muitos 
mananciais da Paraíba, encon-
tra-se em situação crítica pela 
falta de chuvas  capazes de ele-
var o nível de água destes re-
servatórios. Com uma capaci-
dade de armazenamento de 17 
milhões de m³ de água,  o Açu-
de de Jatobá está com menos 
de 20% de sua capacidade e a 
cidade, que vive um sistema de 
racionamento em rodízio, pre-
cisa do suporte das barragens 
de Farinha, Capoeira e do siste-
ma adutor de Coremas/Sabugi 
para seu abastecimento. Essa 
situação e as saídas para a crise 
hídrica foram debatidas na noi-
te da segunda-feira, 4, durante 

a audiência pública promovi-
da pela Frente Parlamentar da 
Água, da Assembleia Legislati-
va, na Câmara de Vereadores 
da Cidade.

Com a presença da pre-
feita Francisca Mota e políticos 
da região, a audiência foi coor-
denada pelo deputado Jeová 
Campos (PSB), presidente da 
Frente, e pelo deputado Nabor 
Wanderley (PMDB), que in-
tegra a Frente, e do deputado 
Janduhy Carneiro (PTN). “Já 
estivemos em várias regiões 
do Estado fazendo um trabalho 
de levantamento de dados, co-
nhecendo a realidade e as de-
mandas de cada região, vendo 
in loco as dificuldades, ouvindo 
a população e tudo o que pre-

senciamos será utilizado para 
redigir um documento que tra-
rá não apenas as questões, mas 
sugestões da resolução destes 
problemas identificados por 
nós e que será encaminhado às 
autoridades competentes para 
sua resolutividade”, destacou o 
deputado Jeová Campos, justi-
ficando a importância do tra-
balho da Frente Parlamentar 
da Água da ALPB.

Como demandas da cida-
de de Patos,  a população pre-
sente solicitou a construção 
de um novo braço da Trans-
posição do Rio São Francisco, 
a construção de poços artesia-
nos e a retomada e intensifica-
ção do envio de carros-pipas 
para a região do Vale do Piancó. 

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
aprovou ontem quatro Pro-
jetos de Lei sob a presidência 
do senador Raimundo Lira 
(PMDB-PB). A reunião foi a 
primeira sessão deliberativa 
do colegiado nesta legislatura, 
durante a qual foi inaugurado 
o sistema de votação nominal 
eletrônica.

Lira inverteu a pauta da 
comissão para priorizar as ma-
térias com maior peso social. 
Desta forma, o colegiado pôde 
aprovar, por unanimidade, o 
substitutivo ao PLS Nº 315, de 
2013. O projeto estende aos 

portadores de doenças reumá-
ticas, neuromusculares, osteo-
articulares crônicas ou degene-
rativas a isenção do imposto de 
renda sobre proventos de apo-
sentadoria, reforma e pensão.

“Hoje foi um momen-
to muito importante para a 
comissão. Tive o cuidado de 
inverter a pauta, enquanto tí-
nhamos o quórum alto, para 
colocar em votação este proje-
to (o PLS 3015/2013), que tem 
grande alcance social. Conciliei 
um projeto de muito mérito 
com a primeira votação ele-
trônica de uma comissão”, afir-
mou Lira.

Por ocasião da condução 
dos trabalhos por Raimundo 
Lira, o senador Marcelo Cri-
vela (PRB-RJ) fez questão de 
lembrar que a comissão esta-
va sendo presidida pelo par-
lamentar que teve a iniciativa 
de fundar o colegiado. Em seu 
primeiro mandato, Lira uniu 
diversas comissões temáticas 
que orbitavam assuntos de fi-
nanças e economia na Comis-
são de Assuntos Econômicos.

Na próxima terça-feira, 12, 
a comissão receberá o ministro 
Armando Monteiro, chefe da 
pasta do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior.
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O Plenário da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou 
a manutenção de um 
dos vetos em pauta do 
governador do Estado 
durante a sessão ordiná-
ria de ontem. Por una-
nimidade foi mantido o 
veto 26/2015, de autoria 
do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) que dis-
põe sobre a instituição 
do Programa de Apo-
sentadoria Incentivada 
(Pain) para os servidores 
efetivos do TCE.

O Projeto de núme-
ro 26/2015 veta total-
mente o Projeto de Lei 
de número 11/2015 que 
cria o Pain. A justificativa 
para o veto é por incons-
titucionalidade, inclusive 
partindo de informações 
prestadas pelo próprio 
TCE. A votação foi aber-
ta e os deputados acata-
ram a decisão do próprio 
TCE mantendo o veto 
por unanimidade.

Mais uma frente
Um dos requerimen-

tos aprovados durante a 
sessão foi o de número 
673/2015 de autoria do 
deputado Charles Ca-
maraense (PSL). O pro-
jeto solicita a criação 

da Frente Parlamentar 
do Empreendedorismo.  
Para o autor do projeto, 
o que justifica a criação 
da Frente Parlamentar 
é a necessidade de dis-
cutir questões sobre o 
empreendedorismo na 
Paraíba e os possíveis 
incentivos para quem 
deseja empreender no 
interior do Estado.  

Camaraense afirma 
ainda que um dos papéis 
da Frente será levantar 
dados sobre o interior 
do Estado, onde se en-
contra o maior déficit de 
emprego e renda. “Va-
mos contar com o apoio 
de diversas entidades 
como a Femicro e o Se-
brae para subsidiar e for-
talecer as diversas ações 
que vamos propor”, dis-
se o parlamentar.

Outro requerimen-
to que dispõe sobre o 
apoio às micro e pe-
quenas empresas no 
Estado é o de número 
677/2015, de autoria do 
deputado Buba Germa-
no (PSB), que solicita a 
implantação do rotei-
ro turístico “Nas Trilhas 
dos Potiguaras” que vai 
abarcar os municípios 
de Marcação, Baía da 
Traição e Rio Tinto. 

ALPB mantém veto 
do Tribunal de Contas 

APOSENTADORIA
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Rodrigo Janot, procurador-geral da República, não 
é nenhum Teseu. Jamais estrelou os dramas fabulosos da 
mitologia grega. Mas nesse caso da Operação Lava Jato 
ele precisa de um fio de Ariadne que o conduza à saída 
do labirinto de corrupção a que condenaram a gloriosa 
Petrobras.

Da mesma forma, o doleiro Alberto Youssef não 
pode ser chamado de princesa, pois não é nenhuma filha 
do rei Minos. Mas é um aristocrata da corrupção que está 
fornecendo o fio de que necessita Janot para seguir a rota 
do dinheiro desviado até as mãos lambuzadas de lama 
petrolífera que o recebeu.

O fio de Ariadne Youssef que socorre Rodrigo Teseu 
se enroscou no pescoço do Minotauro que amedronta sob 
o disfarce de parlamentar os corredores e o plenário da 
Câmara dos Deputados, em Brasília.

Senhor da Casa envidraçada do Planalto, 
projetada pelo mitológico Niemeyer, Eduardo Cunha, 
presidente da Câmara, vocifera contra Janot por este 
ter dado continuidade ao inquérito que apura não só a 
participação do presidente da Câmara dos Deputados 
no propinoduto, mas também  dos senadores Antônio 
Anastasia (PSDB-MG) e Valdir Raupp (PMDB-RO).  

Serão investigados no mesmo rolo o ex-ministro 
de Minas e Energia Edison Lobão, a ex-governadora do 
Maranhão Roseana Sarney e até o vice-governador da 
Bahia João Leão.

Até as 15 horas de ontem, enquanto eu redigia 
essas notas, o vice da Bahia estava calado. A maioria deve 
lembrar da declaração que ele fez quando da primeira 
citação: “Estou cagando e andando, em bom português, 
na cabeça desses cornos todos”. Choveram convites 
para que João Leão se integrasse ao Itamaraty dada a 
vocação à diplomacia embutida na referência que fez 
aos que o citaram na Lava Jato. Mas esse é outro capítulo 
da história, em que o leão de Nemeia é esfolado por 
Hércules. Fica pra depois.

Para o Minotauro da Câmara, a acusação do Teseu 
da Procuradoria da República não passa de uma questão 
pessoal. O balanço auditado da Petrobras informa que 
foram R$ 6,5 bilhões o montante bombeado para o 
propinoduto. E que muita gente estava com as mãos nas 
bombas, inclusive Eduardo Cunha. Bom será para ele, 
porque restará do processo o saudável cataplasma da 
honestidade, e também para nós, que ganharemos um 
curativo ético na consciência aturdida, que o presidente 
da Câmara dos Deputados seja totalmente inocente.

Mas quanto a dizer que o desvio de R$ 6,5 bilhões é 
uma coisa pessoal equivale a uma chifrada do Minotauro 
na nuvem prateada em que se transformava Tânatos. Um 
esforço inútil. 

Como funciona
A exemplo de muita gente, gosto de ler manuais. 

Mesmo que o manual seja de uma ferramenta que 
jamais usarei. Mas é sempre bacana testemunhar a 
engenhosidade das pessoas que se aventuram no campo 
da alta tecnologia. 

O manual que estou apreciando atualmente 
tem por título “Como funciona um sistema de bomba 
de lama em uma plataforma petrolífera”. Reproduzo 
trechos importantes a seguir com as devidas adaptações 
que fiz para a nossa conjuntura atual de evolução 
tecnológica:

A bomba de lama é usada quando da perfuração 
de poços de petróleo (ou de cofres públicos) para 
fazer circular o fluido (grana) de perfuração através da 
plataforma, que lubrifica e esfria o bit de corrupção. 

Na perfuração (corrupção) rotativa, um orifício é 
perfurado por meio de uma broca que se move com um 
movimento circular, quebrando rocha (e institutos legais, 
protocolos e princípios) na base do furo. Uma broca 
rotativa típica inclui, na plataforma de perfuração, bomba 
de caneca (para dessedentar doleiros), uma série de 
hastes (para perfurar controles) e uma ferramenta para 
moer pedras e a legalidade.

Existem dois principais tipos de bombas de lama: 
de dois cilindros, de dupla ação e de três cilindros. 
Seus pistões substituíveis permitem perfurar através 
das licitações e forros e são conduzidos por um eixo de 
manivela (um dispositivo que transmite movimento 
rotativo da conta de empresários para gavetas políticas) 
alimentado por um motor do tipo patifaria.

A bomba de lama é uma bomba recíproca, o que 
significa que um êmbolo se move para cima (e chega aos 
mais altos escalões de Brasília) e para baixo (atingindo 
os porões onde a picaretagem é armazenada) num 
cilindro para forçar a saída de fluido (grana). Usando 
um sistema de válvulas, pistões e camisas, a bomba de 
lama circula o fluido para dentro do buraco em que estão 
metidos os corruptos para resfriar as peças de perfuração 
principalmente em estatais. Simples assim.

A eterna lição dos mitos

Da Agência Brasil

Políticos citados na 
Operação Lava Jato 
ainda serão investigados

A Procuradoria-Geral da 
República enviou ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
pareceres a favor da conti-
nuidade de inquéritos con-
tra parlamentares citados na 
Operação Lava Jato.

Segundo a PGR, há indí-
cios para o prosseguimento 
das investigações contra o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), além dos se-
nadores Antônio Anastasia 
(PSDB-MG), Valdir Raupp 
(PMDB-RO), o ex-ministro 
de Minas e Energia, Edison 
Lobão, da ex-governadora do 
Maranhão, Roseana Sarney e 
contra o vice-governador da 
Bahia, João Leão.

O parecer da PGR foi 
motivado por recursos dos 
investigados para arquivar 
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os inquéritos sob a alegação 
de falta de indícios para o 
prosseguimento das ações. 
Para a Procuradoria, é neces-
sário o aprofundamento da 
investigação. “A finalidade do 
inquérito é justamente anga-
riar elementos que forneçam 
justa causa para a ação pe-

nal. Somente se instaura o 
procedimento investigatório 
quando os elementos ainda 
não forem suficientes para o 
oferecimento, desde logo, da 
ação penal. A existência de di-
versas diligências a cumprir 
apenas reforça, pois, o abso-
luto desacerto da pretensão”, 

informa a Procuradoria.
Os inquéritos contra par-

lamentares foram abertos no 
Supremo, no dia 6 de março, 
com base nos depoimentos 
de delação do doleiro Alber-
to Youssef e do ex-diretor de 
Abastecimento da Petrobras, 
Paulo Roberto Costa.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, quer mais clareza; Cunha o acusa de perseguição

O presidente da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha, 
voltou a rechaçar a decisão 
do procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, de 
pedir ao STF que dê conti-
nuidade ao inquérito sobre 
sua participação no esquema 
investigado pela Operação 
Lava Jato. Cunha afirmou que 
Janot tem uma “querela” com 
ele desde que o parlamentar 
contestou o procurador.

“Ele escolheu a mim e 
está insistindo na querela 
pessoal, porque eu o contes-
tei. Virou um problema pes-
soal dele comigo”, afirmou. 
Segundo Cunha, no docu-
mento enviado ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), ele 
provou que as contribuições 
citadas foram feitas direta-
mente. “[Janot] insiste e me 
escolheu para investigar. Ele 
coloca as situações que não 

fazem parte do objeto inicial 
do Ministério Público basea-
do em matérias jornalísticas 
para criar qualquer tipo de 
constrangimento. Não vai me 
constranger. Estou absoluta-
mente tranquilo”, garantiu.

Cunha explicou que con-
testou as investigações na 
primeira etapa pelo fato de 
outros envolvidos terem tido 
os inquéritos arquivados. 
“Eu provei nos fundamentos 

do meu agravo regimental 
que outras pessoas que de-
veriam estar sendo inves-
tigadas não estão”, afirmou 
ao citar o nome do senador 
Delcídio Amaral [PT-MS], 
que teve o nome citado na 
operação, mas cujo inqué-
rito foi arquivado por Janot. 
O pedido para arquivamento 
do inquérito contra o presi-
dente da Câmara ainda será 
analisado pelo STF.

“Virou problema pessoal”, diz Cunha

O ex-diretor de Abastecimento 
da Petrobras, Paulo Roberto Costa, 
confirmou à CPI da Petrobras teor 
de depoimento que havia prestado 
à Justiça Federal, em que acusa o 
deputado Eduardo da Fonte (PP-PE) 
e o ex-presidente do PSDB, Sérgio 
Guerra, já falecido, de cobrança de 
propina para evitar investigações 
de uma comissão parlamentar de 
inquérito no Congresso.

Ele disse não saber se era uma 
CPI da Câmara ou CPI Mista – com 
participação de senadores – mas 
afirmou que o pagamento foi fei-
to. Costa não mencionou a quantia, 
nem a maneira como esse dinheiro 
teria sido pago, mas garantiu ter 
sido informado do pagamento pela 
empresa Queiroz Galvão.

Segundo ele, o encontro com 
Sérgio Guerra foi intermediado por 
Eduardo da Fonte e teria ocorrido 
em um hotel no Rio de Janeiro. 
“Recebi um pedido do deputado 
Eduardo da Fonte, do PP de Per-
nambuco, que pediu para se encon-
trar comigo e, chegando lá, estava 
também o senador Sérgio Guerra. 
Eles me disseram que estava ocor-
rendo uma CPI sobre a Petrobras e 
que isso poderia ser minorado ou 
postergado, mas que precisava ter 
um ganho, um ajuste financeiro”, 
afirmou. Eduardo da Fonte disse 
que não iria falar agora para não 
prejudicar sua defesa.

Maus políticos
Paulo Roberto Costa começou 

seu depoimento se dizendo arre-

Ex-diretor afirma ter pago propina
PP e PSDB eNVOLVIDOS
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Paulo Roberto Costa disse estar arrependido dos atos ilícitos que cometeu na empresa

pendido pelos atos ilícitos que co-
meteu na empresa e isentando a 
estatal de responsabilidade pelo 
esquema de desvio de dinheiro e 
pagamento de propina.

“Nada disso teria acontecido se 
não fossem alguns maus poíticos. A 
origem do que aconteceu na Petro-
bras foram maus políticos, que fize-
ram tudo isso acontecer”, disse. Ele 
afirmou que os deputados têm ago-
ra a oportunidade de romper com 
o que chamou de “sistema podre”.

Segundo o ex-diretor da esta-
tal, dos 35 anos em que trabalhou 
na Petrobras, apenas nos últimos 
sete ele teve contatos e envolvimen-
to com políticos, o que fez com que 
ele fosse nomeado diretor. “Não se 
chega à diretoria da Petrobras sem 
apoio político. Tive a infelicidade 
de aceitar apoio político para che-

gar lá e me arrependo”, disse.

Defasagem
Paulo Roberto Costa disse, ain-

da, que o maior problema financei-
ro da estatal nos últimos anos não 
foram os R$ 6 bilhões desviados em 
esquema de corrupção e admitidos 
no balanço financeiro da empresa. 
Ele garantiu que o maior problema 
é o rombo de mais de R$ 60 bilhões 
provocado pela defasagem dos pre-
ços de combustíveis vendidos pela 
Petrobras e definidos pelo governo.

“O maior problema, que arre-
bentou a Petrobras, foi o preço dos 
combustíveis, que o governo segu-
rou. O rombo detectado na Lava 
Jato é apenas 10% desse valor. O 
governo manteve os preços conge-
lados e arrebentou com a empre-
sa”, afirmou.
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Executivo André Brandão
foi ouvido na CPI do
Senado sobre o assunto

Presidente do HSBC desconhece 
contas de brasileiros na Suíça

O presidente do HSBC 
no Brasil, André Guilherme 
Brandão, foi ouvido ontem 
pelos membros da comissão 
parlamentar de inquérito 
(CPI) do Senado que inves-
tiga denúncias de irregulari-
dades na abertura de contas 
do banco, na Suíça, por brasi-
leiros, mas não acrescentou 
fatos novos à CPI.

Brandão disse que des-
conhece dados das contas 
do HSBC na Suíça, mesmo 
no caso dos clientes brasilei-
ros. Ele explicou que “apesar 
de pertencer ao grupo eco-
nômico, o HSBC Brasil não 
tem acesso à base de clien-
tes de bancos pertencentes 
ao Grupo HSBC. Ou seja, o 
HSBC Brasil não tem acesso 
às informações da base de 
clientes e operações do Pri-
vate Bank na Suíça, nem em 
nenhum outro país”.

Ele acrescentou que por 
determinação das leis que 
regem a atividade bancária 
suíça, informações sobre 
identidade dos clientes e 
detalhes de suas transações 
não podem ser divididos 
com instituições de outros 
países, ainda que pertençam 
ao mesmo grupo econômi-
co. “Da mesma forma, as leis 
brasileiras proíbem qual-
quer instituição financeira 
brasileira de compartilhar 
informações de clientes no 
país, sem autorização prévia 

Mariana Jungmann
Da Agência  Brasil

Presidente André Brandão  disse que o HSBC Brasil não tem acesso às informações da base de clientes e operações do Private Bank na Suíça
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do cliente”, explicou.
O presidente do HSBC no 

Brasil ressaltou que quando 
um cliente brasileiro procu-
ra o banco com interesse em 
abrir uma conta na Suíça, os 
executivos no Brasil fazem 
apenas a indicação dele para 
os agentes no exterior, e a 
eles compete a responsabi-
lidade por indicações de in-
vestimentos e triagem para 
a abertura da conta. Ele disse 
que o escritório do banco no 

Brasil tem a lista das pessoas 
indicadas, mas não tem infor-
mação de quais indicações se 
converteram em contas.

Questionado se pode-
ria indicar alguém do banco 
para colaborar com a CPI 
no fornecimento de infor-
mações, Brandão assegurou 
que não há ninguém apto a 
colaborar no Brasil. Ele ale-
gou que “somente alguém 
do HSBC da Suíça poderia, 
eventualmente, fazer algum 

comentário que pudesse es-
clarecer à comissão. Porém, 
indivíduos responsáveis 
pelo HSBC na Suíça, inclusi-
ve seu presidente, tampouco 
podem falar sobre contas 
de indivíduos no HSBC, na 
Suíça. Ele próprio não pode, 
abertamente, debater contas 
de indivíduos que têm, pela 
lei suíça, direito ao sigilo 
bancário”.

Brandão garantiu, no 
entanto, que pessoas acusa-

das pelo Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras 
(Coaf), por terem feito algu-
ma movimentação financei-
ra suspeita, não são aceitas 
como correntistas do HSBC 
em outros países. “Como 
responsável no processo de 
prevenção de lavagem de di-
nheiro, a principal atuação 
de um banco no Brasil é que, 
a partir de uma transação 
suspeita, somos obrigados a 
reportar. Então, sim, o HSBC 

Brasil tem um contato muito 
próximo com o Coaf. Nós re-
portamos uma quantidade 
mensal de clientes ao Coaf”, 
acrescentou.

Segundo ele, o banco 
gera cerca de 13 mil alertas 
por mês, que são analisados 
e podem ser reportados ao 
Coaf, e 99% deles são aceitos 
pelo Coaf. Mas, segundo ele, 
“quem tem a decisão sobre a 
abertura da conta é a Suíça, 
nesse caso. Porém, assumin-
do que um cliente do HSBC 
Brasil passou por processo 
que gerou uma indicação ao 
Coaf, e essa indicação gerou 
alerta de suspeita, o HSBC 
automaticamente fechará a 
conta do cliente. Um cliente 
com reporte ao Coaf não terá 
conta no HSBC do Brasil e, 
consequentemente, não será 
referenciado para a abertura 
de conta na Suíça”, explicou.

Ele voltou a alegar, no 
entanto, que não tem conhe-
cimento sobre as movimen-
tações de clientes indicados 
para a abertura de contas na 
Suíça e sobre a lista de bra-
sileiros, divulgada pela im-
prensa, no caso conhecido 
como SuissLeaks. Essa lista 
inclui pessoas que tinham 
contas na Suíça, desconheci-
das das autoridades brasilei-
ras, e podem ter sido usadas 
para evasão de divisas, lava-
gem de dinheiro e ocultação 
de recursos provenientes de 
atividades ilícitas. Ao todo, 
mais de 8 mil clientes brasi-
leiros tinham conta no HSBC 
suíço, em 2006 – época a que 
se referem os dados vazados 
na imprensa. Não há infor-
mações, porém, sobre sus-
peitas de irregularidades.

O Código Brasi-
leiro Aeronáutico e o 
Código do Desporto 
serão os próximos a 
passar por reforma. O 
anúncio foi feito on-
tem pelo presidente 
do Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL).

A exemplo do que 
ocorreu com as pro-
postas de moderni-
zação dos códigos de 
Processo Civil, Penal e 
de Arbitragem, duas 
comissões de juristas 
trabalharão em um an-
teprojeto para ser dis-
cutido posteriormente 
pelos parlamentares.

As indicações dos 
nomes dos integrantes 
desses grupos serão 
feitas pelo secretário-
geral da Mesa, Luiz 
Fernando Bandeira de 
Mello Filho.

Ao anunciar a no-
vidade, o presiden-
te do Senado cobrou 
aprovação do projeto 
de reforma do Código 
Penal (PLS 236/2012), 
que está em análise na 

Comissão de Constitui-
ção, Justiça (CCJ).

O senador José 
Maranhão (PMDB-PB), 
que preside a comis-
são, informou que 
indicará novo relator 
para o projeto e mar-
cará a votação para 
breve. Em 2014, o en-
tão senador Vital do 
Rêgo, relator da pro-
posta, chegou a apre-
sentar um substituti-
vo, mas a votação foi 
transferida para este 
ano. Vital renunciou 
ao mandato de sena-
dor para tomar posse 
como ministro do Tri-
bunal de Contas da 
União (TCU).

Senado vai reformar 
códigos da Aeronáutica

MODERNIZAÇÃO

Karine Melo
Da Agência  Brasil

Comissões de 
juristas vão 
elaborar um 
anteprojeto 
para ser 
discutido pelos 
parlamentares

STF absolve o
senador Raupp 
de crime contra o
sistema financeiro

A Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) absolveu ontem o se-
nador Valdir Raupp (PMDB
-RO) da acusação de crime 
contra o sistema financeiro 
nacional.

Por unanimidade, os mi-
nistros entenderam que não 
há indícios do envolvimento 
do parlamentar no desvio 
de recursos de um convênio 
entre o Estado de Rondônia e 
o Banco Mundial, no período 
em que ele foi governador do 
Estado, entre 1995 e 1998.

De acordo com acusa-
ção do Ministério Público 
Federal (MPF), Raupp auto-
rizou a transferência de R$ 
21 milhões para o Tesouro 
Estadual, sendo que o va-
lor, oriundo de um contrato 
entre o Ministério do Pla-
nejamento e o Banco Mun-
dial, era destinado ao plano 
agropecuário e florestal do 
Estado.

A acusação teve origem 
na primeira instância do 
Minsitério Público, porém, 
nas alegações finais, a Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR) mudou o posiciona-
mento e pediu a absolvição 
de Raupp.

Os professores e traba-
lhadores na educação do Pa-
raná decidiram ontem, por 
unanimidade, manter a greve 
iniciada no dia 25 de abril em 
todo o Estado. Pela manhã, a 
categoria protestou contra a 
violência policial na manifes-
tação ocorrida na última quar-
ta-feira (29), quando ficaram 
feridas mais de 200 pessoas, 
segundo a Prefeitura de Curi-
tiba.

Sob os gritos de “a greve 

continua”, a categoria – que re-
presenta 70% do funcionalis-
mo público do Estado – optou 
pela continuidade do movi-
mento, especialmente contra 
o projeto de lei que alterou 
o regime previdenciário dos 
servidores públicos estaduais. 
Cerca de 10 mil educadores de 
todo o Estado, de acordo com 
o Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação Pública, partici-
param da assembleia de hoje, 
no início da tarde, no Estádio 
Durival Britto e Silva (Vila Ca-
panema).

Eles também decidiram 

pedir a anulação da sessão 
da Assembleia Legislativa 
que aprovou o projeto de lei 
que modifica o sistema de 
Previdência Social dos servi-
dores estaduais. Na próxima 
semana, os professores pro-
metem nova reunião entre o 
comando de greve e repre-
sentantes do Governo do Es-
tado para tratar da pauta de 
reivindicações.

Os professores reivindi-
cam reajuste de 13,1% retroa-
tivo à data-base, a realização 
de concurso público e melho-
res condições de trabalho.

Professores e trabalhadores 
decidem continuar em greve

NO PARANÁ

Luciano Nascimento
Da Agência  Brasil

Em assembleia, os professores criticaram a violência de policiais durante as manifestações

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

André Richter
Da Agência  Brasil



Sobreviventes fazem relato
dramático sobre a tragédia 
que aconteceu no mar

Naufrágio no canal da Sicília
deixa 40 imigrantes mortos

Cerca de 40 imigrantes 
morreram no canal da Sicí-
lia devido ao acidente com 
a embarcação em que via-
javam, disseram ontem so-
breviventes que chegaram à 
cidade de Catânia, na Sicília. 
“Eles disseram que 137 pes-
soas estavam em um bote 
que esvaziou ou explodiu – 
não está claro – e uma par-
te das pessoas caiu no mar”, 
disse Giovanna di Benedetto, 
da organização não governa-
mental (ONG) Save The Chil-
dren, na chegada dos sobre-
viventes à Catânia.

Os sobreviventes inte-
gram um grupo de quase 
200 imigrantes, que esta-
vam em duas embarcações 
e foram socorridos nos últi-
mos dias, nas águas ao longo 
da costa da Sicília. Eles che-
garam ontem à Catânia, na 

costa leste da ilha italiana, 
a bordo do cargueiro Zeran, 
que também transportava 
cinco corpos.

De acordo com os sobre-
viventes, o acidente ocorreu 
pouco antes das operações 
de socorro do fim de semana, 
durante as quais a Marinha 
e a Guarda Costeira italianas 
salvaram perto de 6 mil pes-
soas, com a ajuda de vários 
navios da Marinha Mercante.

Na última segunda-fei-
ra, mais de 3 mil imigrantes 
chegaram aos portos do Sul 
da Itália, incluindo uma bebê 
nascida a bordo do navio de 
patrulha italiano Bettica. A 
mãe entrou em trabalho de 
parto ao deixar à Líbia, já 
a bordo de uma das quatro 
embarcações socorridas pelo 
Bettica.

Este aumento do núme-
ro de embarcações que saí-
ram da Líbia no fim de sema-
na deveu-se ao bom tempo e 
ao mar calmo. Mais de 1,75 
mil pessoas morreram nas 
águas entre a Líbia e a Itália 
desde o início deste ano.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de maio de 2015
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Pelo menos 17 talibãs 
foram mortos depois de um 
bombardeio de drone nor-
te-americano no Leste do 
Afeganistão, disse ontem o 
porta-voz da polícia regional, 
Hazrat Husain Mashriqiwal. 
O bombardeio ocorreu na 
província de Nangarhar, na 
tarde de segunda-feira (4), 
quando os rebeldes estavam 
reunidos para preparar um 
ataque contra as forças de 
segurança afegãs, afirmou o 
porta-voz da polícia regional.

“Os 17 insurgentes, in-
cluindo o comandante, de nome 
Daud, morreram no bombar-
deio”, disse Mashriqiwal.

O ataque ocorre depois 
que os talibãs pediram, no 
fim de semana, uma reunião 
no Catar com representan-
tes do governo afegão, a saí-
da das forças estrangeiras e 
a retirada dos seus líderes 
da lista de sanções da Orga-

nização das Nações Unidas 
(ONU) como condições pré-
vias no quadro das negocia-
ções de paz.

A eleição em 2014 do 
novo presidente afegão, 
Ashraf Ghani, que se com-
prometeu a fazer das conver-
sas de paz uma prioridade, 
aumentou as esperanças de 
diálogo.

Em abril, os talibãs lan-
çaram a ofensiva da prima-
vera no Afeganistão, inten-
sificando os ataques contra 
alvos do governo e estrangei-
ros, com forte impacto nos 
civis e nas forças de seguran-
ça afegãs.

A missão de combate da 
Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan) ter-
minou formalmente em de-
zembro, tendo permanecido 
no Afeganistão uma força es-
trangeira com cerca de 12,5 
mil homens para treinar e 
apoiar os membros das for-
ças de segurança locais.

17 talibãs são mortos 
em ataques de drone

AFEGAnISTÃo

Da Agência Lusa

O Ministério da Saúde nepa-
lês lançou uma campanha de va-
cinação infantil para evitar uma 
epidemia de sarampo, que pode 
ser muito perigosa, dadas as pre-
cárias condições por que passa-
ram a viver muitas crianças após 
o terremoto.

O objetivo da iniciativa é le-
var a vacinação a 500 mil crianças, 
sendo que, na última segunda-
feira, dia do lançamento da cam-
panha, foram vacinados centenas 
de menores, segundo Rose Foley, 
representante no Nepal do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef).

A campanha, que conta com 
o apoio do Unicef, começou com 
a vacinação de crianças menores 
de 5 anos dos distritos de Bhak-
tapur, Katmandu e Lalitpur, disse 
Rose Foley.

“A campanha continuará du-
rante as próximas semanas nos 12 

distritos afetados pelo terramo-
to”, informou a representante do 
Unicef. O organismo estima que, 
no Nepal, uma em cada dez crian-
ças não esteja vacinada contra o 
sarampo.

A falta de habitação e as más 
condições sanitárias são fatores 
que propiciam a rápida propaga-
ção da doença entre as crianças, 
que estão alojadas perto das casas 
destruídas em abrigos temporá-
rios providenciados pelo governo.

“O sarampo é muito conta-
gioso e pode ser mortal. Tememos 
que possa propagar nos lotados 
acampamentos onde vivem mui-
tas crianças”, afirmou, em comu-
nicado, outro representante do 
Unicef, Tomoo Hozumi.

As organizações internacionais 
estão há “décadas tentando elimi-
nar o sarampo do Nepal e, se não 
atuar imediatamente, existe o risco 
de se tornar a maior ameaça para 
as crianças “, advertiu Hozumi.

O terremoto, que há dez dias 

atingiu o país, fez mais de 7,5 mil 
mortos e 14,4 mil feridos, segundo 
números divulgados pelo governo 
nepalês.

O sismo de 7,8 na escala 
Richter foi o de maior magnitude 
registrado no Nepal nos últimos 
80 anos e o pior da região desde o 
abolo de Caxemira que, em 2005, 
fez mais de 84 mil mortos.

Nepal quer evitar epidemia de sarampo
CAMPAnHA dE VACInAÇÃo

Da Agência Lusa

A campanha tem o 
apoio do Unicef e 
começou com a 
vacinação de crianças 
menores de 5 anos 
dos distritos de 
Bhaktapur, Katmandu 
e Lalitpur

FOTO: Reprodução/Internet

O Ministério da Saúde do Nepal pretende vacinar 500 mil crianças contra o sarampo e evitar uma epidemia após o terremoto

Da BBC Brasil

O governo da Grã-Bretanha gas-
ta, atualmente, cerca de 29% do orça-
mento (cerca de 214 bilhões de libras, 
o equivalente a R$ 1 trilhão) com be-
nefícios sociais.

Para muitos, o corte desses bene-
fícios poderia ajudar a reduzir o de-
ficit público britânico, uma proposta 
polêmica e divisiva. Muitos acham que 
o programa de benefícios está sujeito 
a abusos e deveria sofrer cortes; mas 
outros o veem como uma garantia de 

um padrão de vida mínimo aos mais 
necessitados, e temem que a redução 
dos cortes esteja aumentando o nível 
de pobreza dos britânicos.

Em 2013, o governo Conservador 
da Grã-Bretanha criou um teto para 
benefícios - cada família pode rece-
ber no máximo 500 libras por semana 
(R$ 2,3 mil).

Além disso, receber benefícios fi-
cou mais difícil: testes para saber se 
pessoas com deficiência podem traba-
lhar, por exemplo, se tornaram mais 
rígidos - ou injustos, segundo críticos.

Programas sociais causam
polêmica na Grã-Bretanha 

BEnEFÍCIoS

O grupo extremista Es-
tado Islâmico reivindicou 
ontem o primeiro ataque nos 
Estados Unidos, no últrimo 
domingo, contra uma organi-
zação islamofóbica do Texas 
e ameaçou promover outros 
atentados.

“Dois soldados do cali-
fado realizaram um ataque 
contra uma exposição de 
caricaturas contra o profeta 
em Garland, Texas, América”, 
afirmou o movimento jiha-
dista que proclamou um ca-
lifado no Iraque e na Síria, no 

boletim diário de rádio.
O ataque ocorreu na pe-

riferia de Dallas, onde ocorria 
um concurso de caricaturas 
do profeta Maomé, organiza-
do pela associação American 
Freedom Defense Initiative, 
considerada islamofóbica.

Um policial matou os 
dois homens fortemente ar-
mados que tentavam atacar 
o local. Um segurança ficou 
levemente ferido.

“Os dois irmãos dispara-
ram contra a exposição e fe-
riram um policial encarrega-
do de proteger a exposição, 
antes de morrerem no tiro-

teio”, acrescentou o Estado 
Islâmico, antes de ameaçar 
os Estados Unidos.

“Dizemos à América: 
o que estamos preparando 
será mais importante e mais 
amargo. Vereis coisas horrí-
veis feitas pelos soldados do 
Estado Islâmico”, ameaçaram 
os jihadistas.

De acordo com a im-
prensa norte-americana, os 
autores do ataque são Elton 
Simpson, de 31 anos, e Nadir 
Soofi, de 34 anos, que divi-
diam – segundo o Los Ange-
les Times – um apartamento 
em Phoenix, Arizona.

Estado Islâmico reivindica a 
autoria de atentado no Texas

ESTAdoS unIdoS

Da Agência Lusa
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BOTAFOGO NA SÉRIE C

Estreia será no Amigão
Belo cumpre punição do 
STJD e joga diante do
Salgueiro em Campina

Página 24

Dunga divulga a lista 
dos convocados para a 
Copa América no Chile

Depois de analisar todas 
as possibilidades, a diretoria 
do Botafogo resolveu que o 
clube vai mesmo estrear no 
Campeonato Brasileiro da 
Série C, no Estádio Amigão, 
conforme já tinha adiantado 
A União, em reportagem di-
vulgada na semana passada, 
revelando qual deveria ser 
a posição do clube em rela-
ção ao assunto. O Botafogo 
vai enfrentar o Salgueiro de 
Pernambuco, e por causa de 
uma punição do STJD, terá de 
jogar a uma distância de no 
mínimo 110 quilômetros de 
João Pessoa. O dia exato, se 
17 deste mês, um domingo, 
ou no sábado 16, bem como 
o horário da partida, vão de-
pender de uma decisão da 
CBF em parceria com a TV 
que vai transmitir a compe-
tição.

A punição sofrida pelo 
clube foi por causa do en-
volvimento de torcedores do 
Belo em brigas e tumultos no 
Estádio Coaracy da Mata, em 
Arapiraca, no jogo contra o 
ASA, válido pelo Campeona-
to Brasileiro da Série C do 
ano passado. A partida foi 
realizada no dia 20 de julho e 
terminou empatada em 1 a 1. 
André Lima marcou contra, 
para o time alagoano, e Doda 
empatou para bicampeão pa-
raibano. 

A diretoria resolveu 
marcar o jogo para o Amigão, 
porque é um estádio seme-
lhante ao Almeidão, onde o 
Botafogo sedia seus jogos, e 
também por ficar na Paraíba, 
o que facilita para a aplicação 
do Projeto Gol de Placa, com 
a troca de cupões fiscais por 
ingressos. 

A princípio, a ideia não 
foi bem recebida por parte 
da torcida, que teme con-

frontos com os torcedores 
rivais de Treze e Campinen-
se, em Campina Grande. Mas 
ontem, o presidente Guilher-
me Novinho garantiu que já 
conversou com o governador 
Ricardo Coutinho, e ele  ga-
rantiu total segurança para 
a realização da partida, no 
Amigão.

Além do pedido feito ao 
Governo do Estado, a dire-
toria do Belo pretende cons-
cientizar os torcedores bota-
foguenses da importância de 
um bom comportamento no 
estádio, não só nesta partida 
de estreia, mas também nas 
demais, para que o clube não 
venha a ser punido de novo, 
por causa de violência. "Nós 
vamos pedir ao nosso torce-
dor paz absoluta nos nossos 
jogos, porque o grande pre-
judicado com isso é o Botafo-
go, que acaba sendo punido, 
sem ter culpa", disse o diri-
gente.

Desfalques
Enquanto a diretoria já 

trabalha pensando na estreia 
do clube na Série C, o técni-
co Marcelo Vilar começa a 
armar o time para o jogo da 
próxima sexta-feira, contra 
o CSP, encerrando a fase de 
classificação do Campeonato 
Paraibano. O Belo é o atual 
líder, com 38 pontos, mas 
precisa vencer para garantir 
esta primeira colocação, sem 
depender do resultado de 
outros jogos. 

Para esta partida contra 
o Tigre, o Belo terá seis des-
falques: o goleiro Genivaldo, 
os zagueiros Carlinhos Rech e 
Roberto Dias, o volante Hércu-
les e os meias Bismarck e Tú-
lio Sousa. Todos estes jogado-
res levaram o terceiro cartão 
amarelo e terão de cumprir 
suspensão.

De acordo com a tabela 
a ser divulgada pelo Depar-
tamento Técnico da FPF, o 
Botafogo deve fazer o seu 
primeiro jogo no quadran-
gular sem ser o mandante e a 
última partida em casa.

Foto: Ascom/Botafogo
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O cearense Guto Jonatha Me-
deiros de Sousa, de 28 anos, mais 
conhecido como Guto, é referên-
cia de seriedade, determinação e 
garra no meio de campo do Bota-
fogo. Desde que chegou ao clu-
be como um dos reforços para a 
temporada o volante conquistou 
a vaga e o carisma do torcedor 
Alvinegro com seu jeito de não 
brincar em serviço e seguir o slo-
gan "bola pra fora que o jogo é 
de campeonato".

Ao lado de Zaquel, formando 
a proteção da zaga o "cabeça cha-
ta" que passou pelo Fortaleza-CE, 
Icasa-CE, Mogi Mirim-SP, ABC-RN, 
Red Bull Brasil-SP, Guarani-SP, São 
Bernardo-SP e Ferroviário-CE, es-
pera fazer história no bicampeão 
Estadual. "Onde chego desejo fa-
zer o melhor e buscar o objetivo. 
No Botafogo não será diferente, 

onde o torcedor verá um operário 
em campo lutando pelas vitórias 
e façanhas", disse. Ano passado 
enfrentou o Alvinegro paraibano 
pela Série C do Campeonato Bra-
sileiro atuando pelo Fortaleza-CE, 
despertando interesse dos diri-
gentes na sua contratação.

Adaptado a cidade, time e 
a torcida, o atleta botafoguense 
está feliz e confiante que a equi-
pe tem totais condições de brigar 
pelo acesso a Série B do ano que 
vem. Ele reconhece que o grupo 
necessita de reforços, mas aposta 
no trabalho que vem sendo feito 
pela diretoria na formação de um 
grupo capaz de realizar o sonho 
dos botafoguenses. "Acredito 
que teremos um grupo capaz de 
ficar entre os quatro que estarão 
na Série B/2016. Esforço não fal-
tará de quem faz o que gosta, 
sempre apostando nos dirigentes 
que vem fortalecendo o grupo a 
cada competição", disse.

Guto, um dos jogadores mais regulares da equipe

Treze vai lançar Nonato contra o Lucena
O atacante Nonato de-

verá ser a grande novidade 
do Treze para o jogo contra o 
Lucena, programado para a 
próxima sexta-feira às 20h30, 
no Estádio Presidente Vargas, 
em Campina Grande. O ata-
cante não jogou contra o Auto 
Esporte, no último sábado, 
porque ainda não estava regu-
larizado junto à CBF. Com 30 
pontos e na terceira posição, o 
Galo já não tem mais chances 
de alcançar o primeiro ou se-
gundo lugar da fase de classi-
ficação, porque o Campinense 
já atingiu 34 pontos e o Bota-
fogo 38. Sendo assim, o Alvi-
negro não terá a vantagem de 
disputar a última partida do 
quadrangular jogando dentro 
de casa.

NA ÚLTIMA RODADA

Para o meio campo Zotti, 
o fato de disputar o quadran-
gular sem nenhuma vantagem 
não muda muita coisa. "Nós 
nunca jogamos no Amigão, e 
os jogos do quadrangular se-

rão no Amigão, então não mu-
daria muita coisa para a gente. 
Nós temos é que entrar moti-
vados e vencer os adversários, 
independentemente de onde 
for o jogo, para conseguir ser 

campeão ou no mínimo vice, 
o que nos daria uma vaga na 
Copa Nordeste e na Copa do 
Brasil do próximo ano", disse 
o meia.

O treinador do Treze, 
Everton Goiano, continua ba-
tendo na tecla de que o mo-
mento é de fazer testes para 
entrar com tudo no quadran-
gular final. Segundo ele, este 
jogo contra o Lucena, o últi-
mo da fase de classificação, é 
ideal para ver em ação alguns 
jogadores que não estão sen-
do muito aproveitados, bem 
como por em prática algumas 
variações de esquema, duran-
te o jogo. Além de Nonato, ou-
tras duas novidades deverão 
ser os volantes Júnior Gaúcho 
e Rodrigo Celeste. 

Nonato vem treinando normalmente e está pronto para jogar

Jogadores do Botafogo 
seguem treinando forte 
para as disputas do 
quadrangular, embora 
tenha um jogo a cumprir na 
´próxima sexta-feira



Jogos da Juventude serão 
em Fortaleza e Londrina

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 6 de maio de 2015

COB oficializa disputas 
que vão acontecer em
setembro e novembro

O Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) anunciou as cida-
des que irão receber as fases 
finais dos Jogos Escolares da 
Juventude 2015. O Centro de 
Formação Olímpica do Nor-
deste (CFO) receberá, em For-
taleza, a etapa para os alunos 
de 12 a 14 anos, entre os dias 
3 e 12 de setembro. Já a fase de 
15 a 17 anos será disputada 
em Londrina, no Paraná, entre 
os dias 12 e 21 de novembro. 
Cada etapa reunirá mais de 6 
mil pessoas, entre elas cerca 
de 4 mil jovens de todo o Bra-
sil, para a maior competição 
esportiva escolar do país.

Os Jogos Escolares da 
Juventude são organizados e 
realizados pelo Comitê Olím-
pico do Brasil, em parceria 
com o Ministério do Esporte 
e Organizações Globo, com 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza e da Prefeitura 
Municipal de Londrina e pa-
trocínio master da Coca-Cola.

Sede do evento em 

2010, Fortaleza volta a re-
ceber uma edição dos Jogos 
Escolares da Juventude. “A ci-
dade de Fortaleza preencheu 
todos os requisitos exigidos 
pelo COB para organizar o 
evento. A vontade política 
e a capacidade hoteleira fo-
ram fundamentais para esta 
escolha. Será uma grande fe-
licidade realizar o evento no-
vamente na capital cearense. 
Estamos muito confiantes de 
que será um evento muito 
bem organizado e que todos 
os participantes terão as me-
lhores condições a seu dis-
por”, explicou Edgar Hubner.

A base das provas indi-
viduais será disputada no 
CFO. A infraestrutura é uma 
parceria do governo do Cea-
rá com o Governo Federal e 
faz parte do Plano Brasil Me-
dalhas, com financiamento 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2). O 
complexo vai integrar a Rede 
Nacional de Treinamento, 
principal projeto de legado 
dos Jogos Olímpicos de 2016 
para a infraestrutura do es-
porte brasileiro.

Diversas modalidades 
nas disputas dos Jogos 

da Juventude que  vão 
acontecer no Nordeste 

e no Sul do país

Com muita disciplina, foco 
e determinação, características 
fundamentais para um bom 
atleta, os garotos da Legião da 
Boa Vontade (LBV) se destaca-
ram na Copa Brasil de Karatê 
Esportivo, disputada em João 
Pessoa. A competição, realiza-
da nos dias 24, 25 e 26 de abril, 
na capital paraibana, reuniu 70 
equipes do Norte e Nordeste 
do país, segundo a Confedera-
ção Nacional Esportiva de Ka-
ratê Interestilos. A disputa foi 
dividida nas categorias infantil, 
infantojuvenil e adulto. Entre 
os vencedores, estavam três 
crianças atendidas pela LBV: 
Alecsandro, de 9 anos; Richard, 
11 anos; e Bruno, 16 anos.

Idealizador do projeto de 
caratê desenvolvido pela insti-
tuição em João Pessoa, o profes-

sor Elisson Cardoso ficou satis-
feito com os resultados obtidos. 
Para ele, contudo, a verdadeira 
vitória é verificada fora dos ta-
tames. 

“Isso é fruto de um traba-
lho que vem sendo realizado 
há algum tempo, com base no 
respeito, disciplina e determi-
nação, pilares importantes para 
qualquer atleta”, ressaltou o 
instrutor de caratê.

As ações esportivas realiza-
das pela LBV têm como base a 
linha educacional criada pelo 
educador Paiva Netto. A inova-
dora proposta, formada pelas 
Pedagogias do Afeto e do Ci-
dadão Ecumênico, é aplicada, 
com sucesso, nas Escolas e Cen-
tros Comunitários de Assistência 
Social da Entidade. Ela busca o 
desenvolvimento integral dos 

atendidos, formando “Cérebro 
e Coração.”

O desempenho dos atletas 
da LBV foi elogiado pelos de-
mais participantes da competi-
ção, a exemplo do presidente 
da Federação Paraibana de Ka-
ratê Interestilos (FPBKI), Jocimar 
de Lucena Freitas. “O apoio a 
esses atletas, fornecendo os re-
cursos necessários, é de extrema 
importância. A instituição está 
resgatando crianças da rua, das 
drogas, e estão tendo a opor-
tunidade de praticar esporte”, 
pontuou.

Em João Pessoa, PB, o Cen-
tro Comunitário de Assistência 
Social, da Legião da Boa Vonta-
de, está localizado na Rua das 
Trincheiras, 703 — Centro. Para 
outras informações, ligue: (83) 
3198-1500. 

Crianças da LBV são destaques na Copa do Brasil realizada na capital
KARATÊ

Garotos da LBV foram bastante elogiados pela organização do evento

FOTO: Montagem/COB
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Na edição de 12 a 14 anos 
estarão em disputa medalhas 
em 13 modalidades: atletismo, 
badminton, basquete, ciclis-
mo, futsal, ginástica rítmica, 
handebol, judô, luta olímpica, 
natação, tênis de mesa, vôlei 
e xadrez. O evento de 15 a 17 
também terá 13 modalidades, 
sendo que o vôlei de praia en-
tra no programa no lugar do 
badminton.

Além das competições, 
os jovens atletas têm à sua 
disposição uma ampla gama 
de eventos paralelos às com-
petições. O programa socio-
educativo e cultural abrange 
diversas atividades extras 
com o intuito de aproximar os 
jovens de todo o país aos Va-
lores Olímpicos e ao exemplo 
positivo da prática esportiva.

Essa é a terceira vez que 
Londrina sediará o evento, já 
que foi sede da etapa de 12 a 
14 anos em 2014, e de 15 a 17 
em 2009. “O sucesso da edição 
do ano passado foi determi-
nante para levarmos os Jogos 
Escolares para Londrina nova-
mente. O evento foi muito bem 

organizado e será uma grande 
felicidade realizá-lo novamen-
te na cidade. Os Jogos Escola-
res da Juventude visam contri-
buir para a inserção social dos 
jovens através do esporte e 
estamos muito satisfeitos com 
os resultados que estamos 
alcançando. A cada edição 
avançamos e estabelecemos 
novos padrões na organiza-
ção. Nosso grande desejo é ver 
dentro do ambiente escolar a 
formação de base que já está 
revelando representantes em 
nível internacional”, afirmou 
Edgar Hubner, gerente geral 
de Juventude e Infraestrutura 
do COB.

Anualmente, os Jogos Es-
colares da Juventude contem-
plam mais de 2 milhões de jo-
vens nas seletivas municipais 
e estaduais, organizadas pelos 
estados e municípios, repre-
sentando 40.000 escolas de 
quase 4 mil cidades do Brasil. A 
fase nacional, organizada pelo 
COB desde 2005, reúne em 
cada faixa etária cerca de 4 mil 
atletas dos 26 estados da Fede-
ração mais o Distrito Federal.

Disputas serão em 13 modalidades



Duelo de campeões na Libertadores
atlético-mg x internacional-rs
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Após levantar títulos 
em seus Estados, clubes 
têm agora novo desafio

Campeões estaduais, 
Atlético-MG e Internacional 
chegam embalados para co-
meçar a decidir uma vaga 
na Libertadores. Mineiros e 
gaúchos se enfrentam hoje, 
às 22h (de Brasília), no Inde-
pendência, duelo válido pelas 
oitavas de final da competi-
ção continental. Por ter feito 
melhor campanha na fase de 
grupos, o Colorado vai decidir 
a classificação no Beira Rio.

A situação será novida-
de para o Atlético-MG, que 
quando faturou o título em 
2013 decidiu sempre dentro 
do Horto, revertendo vanta-
gens teoricamente compli-
cadas. O zagueiro e capitão 
Leonardo Silva afirma que 
prefere decidir em casa, mas 
acredita que o Galo tem con-
dições de superar os gaú-
chos, precisando, porém, de 
conquistar um bom resulta-
do em Belo Horizonte.

“Decidir em casa sem-
pre é bom. Mas depende 
muito do resultado do pri-
meiro jogo. Decidir fora de 

A equipe mineira se sagrou campeã estadual e vai agora em busca de novo título Após comemorar título com muita festa, o Internacional já volta aos gramados

casa, na minha opinião, você 
não pode de maneira algu-
ma perder em casa. Ou pelo 
menos não sofrer gols. Eu 
prefiro decidir em casa. Mas 
não tem problema em deci-
dir fora. O importante é fazer 
nosso papel. Vamos tentar 
vencer sem sofrer gols, que 
fica melhor ainda”, declarou.

Sobre o time que vai 

entrar em campo, o técni-
co Levir Culpi pode contar 
com praticamente todo o 
elenco à disposição. A úni-
ca baixa do treinador será 
o meia-atacante Guilherme, 
que com uma lesão na coxa 
está fora de combate por 
tempo indeterminado. Com 
isso, a tendência é o trei-
nador atleticano repetir o 

time que ficou com o título 
mineiro.

Assim como o Galo, o 
Inter chega para as oitavas 
de final embalado pela con-
quista do título estadual. O 
pentacampeonato gaúcho 
consagrou as ideias do téc-
nico uruguaio Diego Aguirre, 
que usou o numeroso elenco 
colorado através de um reve-

zamento que tornou possível 
encontrar uma equipe titular 
em meio às tantas formações 
que o plantel oferece.

A mecânica de jogo obti-
da por Aguirre neste período 
parece ter chegado ao ápice no 
primeiro tempo da vitória por 
2 a 1 no Gre-Nal deste final de 
semana. O uruguaio elogiou o 
desempenho de seus coman-

dados: “Na primeira parte, o 
Inter foi espetacular no meu 
ponto de vista. Imprimiu um 
ritmo de jogo que passou por 
cima do adversário. Podíamos 
ter feito até mais um gol. Estou 
muito feliz por hoje: ganha-
mos o título merecidamente, 
e contra uma grande equipe”, 
comemorou o técnico do In-
ternacional.

Juventus vence 
Real Madrid e 
leva vantagem 
no jogo da volta

A Juventus saiu na fren-
te ontem, ao vencer o Real 
Madrid (2 a 1), pelas semi-
finais da Liga dos Campe-
ões da Europa/2015, no Ju-
ventus Stadium, em Turim, 
na Itália. Marcaram para os 
italianos Morata e Tevez, 
descontando Cristiano Ro-
naldo para os espanhóis. Na 
partida de volta, que acon-
tecerá no próximo dia 13, às 
15h45 (horário de Brasília), 
no Santiago Bernabéu, na 
Espanha, a Juventus pode 
até empatar para conquistar 
a vaga na final. 

Quem vencer terá pela 
frente Barcelona ou Bayern 
de Munique, que jogam hoje, 
no mesmo horário, em Camp 
Nou, na Espanha. Vista como 
surpresa por muitos na fase 
decisiva o representante ita-
liano vestiu o rótulo de zebra 
apenas no uniforme listrado 
em preto e branco, quando 
abriu o placar por intermédio 
de Morata. O gol surpreen-
deu o grande favorito à vaga 
que foi em busca do empate, 
mas encontrava uma forte 
marcação do adversário. 

Mas quem tem o melhor 
jogador do mundo jamais 
pode desistir de uma bela 
jogada ou até um golaço de 
craque. E não deu outra no 
segundo tempo, com o por-
tuguês Cristiano Ronaldo 
deixando tudo igual, sendo 
considerado o maior arti-
lheiro da história da Liga 
dos Campeões, com 76 gols.

  Em 114 partidas o por-
tuguês ultrapassou Lionel 
Messi, que tem 75 em 96 
partidas. Desses, 61 foram 
marcados pelos merengues 
e outros 15 com a camisa do 
Manchester United. O ata-
cante argentino Tevez fez a 
festa dos italianos, marcando 
o gol da vitória e deixando a 
Juventus mais perto da vaga 
na final da disputa interna-
cional.  “Foi a vitória de Davi 
contra Golias que dedico à  
torcida’, disse Tevez . 

Copa do Brasil 
conhece hoje 
mais seis equipes 
nas oitavas

Seis jogos marcam hoje 
a rodada de volta da Copa do 
Brasil 2015, quando, serão 
conhecidos os últimos classi-
ficados às oitavas de finais da 
competição. Destaques para 
os confrontos entre Fortaleza 
x Coritiba, às 19h30, e Bota-
fogo x Capivariano, às 22h. 
Ainda serão realizados as par-
tidas entre Atletico-PR x Tupi; 
Avaí x Figueirense; Maringá x 
Santos e Chapecoense x Spor-
t-PE.

Vice-campeão Carioca, o 
Botafogo não tem tempo para 
lamentar o segundo lugar. O 
Glorioso volta a campo hoje, 
contra o Capivariano, no jogo 
de volta da segunda fase da 
Copa do Brasil. No próximo 
sábado, o Alvinegro estreia no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie B, contra o Paysandu.

O técnico René Simões 
diz que ainda não pensou no 
time que vai escalar para o 
jogo de hoje, mas destacou 
que o curto intervalo entre os 
jogos é um adversário que terá 
de ser vencido pelo Botafogo.

 “A tabela é dura. Saímos 
da partida de domingo para 
jogar na quarta. Depois, via-
jamos na quinta e jogamos no 
sábado. Temos que esperar a 
reapresentação dos jogadores 
para saber qual time joga nes-
ta quarta-feira”, explicou.

Perguntado se o Glorio-
so está pronto para a disputa 
da Segundona, o técnico René 
Simões não pensou duas ve-
zes para responder. “Estamos 
prontos, sim. Alguns joga-
dores virão para o Botafogo, 
estão sendo contactados”, co-
mentou.

São Paulo e Cruzeiro sem favoritismo
São Paulo e Cruzeiro 

se enfrentam hoje, às 22h 
(horário de Brasília), no 
Morumbi, pelo jogo de ida 
das oitavas de final da Copa 
Libertadores da América. 
Para o meia Paulo Henrique 
Ganso, não existe favorito no 
duelo.

“Não tem favorito para 
um jogo como esse. São duas 
grandes equipes e vão ser 
dois grandes jogos também”, 
declarou o camisa 10 duran-
te evento de lançamento dos 
novos uniformes do Tricolor.

Ganso também disse 
que o time precisa impor o 
seu ritmo diante do atual 
bicampeão brasileiro e mos-
trar o mesmo espírito que 
teve no confronto contra o 
Corinthians pela última ro-
dada da fase de grupos da 
competição sul-americana.

“Trata-se de um time 
muito forte, como no passa-
do. Pode não ser tão entro-
sado pelos jogadores novos 

TAÇA LIBERTADORES

Watteau já traça planos para novo mandato

Após vencer a eleição 
na última segunda-feira os 
novos dirigentes do Auto Es-
porte - Watteau Rodrigues 
(presidente) e José Caetano 
(vice) - colocam os planos de 
trabalho em ação para o man-
dato de um ano. Os objetivos 
são tentar classificar o time 
no quadrangular final do Es-
tadual,  manter os salários 
em dia, realizar uma reforma 
estatutária, tornar o clube 
empresa, aumentar o quadro 
de sócio torcedor e investir 
ainda mais nas divisões de 
base para revelar atletas. De 
acordo com o vice-presiden-
te José Caetano, os planos 
mostram que os autênticos 
automobilistas querem fazer 
o melhor pelo Clube do Povo 

fora e dentro de campo. 
Na avaliação do dirigen-

te as decisões passarão por 
todos que integram o Alvir-
rubro para que haja trans-
parência e seriedade de um 
grupo que deseja ser forte 
no futebol paraibano. “Que-
remos trazer os automobi-
listas para dentro do clube 
e trabalhar de forma aberta 
para que possamos fazer uma 
administração democrática. 
Iremos esquecer o passado e 
focar para o presente e um fu-
turo próspero para o time de 
Mangabeira”, frisou. 

Com relação ao julga-
mento no Pleno do Tribunal 
de Justiça Desportiva da Pa-
raíba (TJDPB), que aconte-
cerá amanhã, para reverter 
os três pontos que perdeu 
por escalar o atacante Junior 
Mandacaru de forma irregu-

ELEIÇÃO NO AUTO ESPORTE

que chegaram na equipe do 
Cruzeiro, mas tem suas qua-
lidades. Temos que impor 
nosso ritmo aqui no Morum-
bi”, afirmou.

“O time já vem mostran-
do esse espírito de guerreiro 
desde o jogo contra o Corin-
thians. Temos que manter e 
até melhorar ainda mais esse 

espírito”, completou.
Para o confronto de hoje, 

o Morumbi deverá estar lota-
do. Mais de 55 mil ingressos 
já foram vendidos. O número 
anima Paulo Henrique Gan-
so, que espera ver o estádio 
barulhento.

“Dá confiança a mais 
saber que o torcedor está 

do seu lado. O Morumbi vai 
estar cheio e com o torcedor 
nos apoiando. Tem que fazer 
barulho mesmo, para a gente 
vencer e dar uma vitória bo-
nita para eles”, finalizou.

Cruzeiro
O Cruzeiro divulgou na 

manhã de ontem a lista de 
relacionados para a partida 
contra o São Paulo e a novi-
dade entre os convocados é 
a presença do volante Bru-
no Edgar. Ele foi inscrito na 
competição internacional no 
lugar de Judivan, que servirá 
à Seleção Brasileira no Mun-
dial Sub-20. 

Marcelo Oliveira ainda 
não revelou a equipe que en-
trará em campo no Morumbi. 
A tendência é que a Rapo-
sa seja escalada com Fábio; 
Mayke, Leo, Manoel e Mena; 
Willians e Henrique; Maqui-
nhos, De Arrascaeta, Willian 
(Gabriel Xavier) e Leandro 
Damião.

Paulo Henrique Ganso prevê jogo muito dificil contra azulinos

lar, Caetano, espera sair vito-
rioso. Segundo ele, caso perca 
novamente recorrerá para o 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) e até na 
Justiça Comum. “Nossos ar-

gumentos são bons e estamos 
otimistas para vencer e trazer 
os três pontos que tiraram do 
Auto. Vamos brigar até as úl-
timas pelos nossos direitos”, 
observou. 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

José Caetano e Watteau Rodrigues foram eleitos em chapa única

Jogos de hoje

Copa do Brasil 
19h30 Atlético-PR x Tupi
 Fortaleza x Coritiba
22h Avaí x Figueirense
 Maringá x Santos
 Chapecoense x Sport
 Botafogo x Capivariano

FOTOS: Divulgação
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Casemiro é a única 
novidade. Machucado, o 
meia Oscar ficou de fora

Dunga anuncia a lista dos 23
COPA AMÉRICA
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Confira os convocados

Jefferson 
(Botafogo)
Diego Alves 
(Valencia)
Marcelo Grohe 
(Grêmio)

Danilo 
(Porto)
Fabinho 
(Monaco)
Filipe Luís 
(Chelsea)
Marcelo 
(Real Madrid)

Za
gu

ei
ro

s Thiago Silva 
(PSG)
Miranda 
(Atlético de Madrid)
David Luiz 
(PSG)
Marquinhos 
(PSG)

Vo
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Luiz Gustavo 
(Wolfsburg)
Fernandinho 
(Manchester City)
Elias 
(Corinthians)
Casemiro 
(Porto)

Willian 
(Chelsea)
Éverton Ribeiro 
(Al Ahly)
Douglas Costa 
(Shakhtar Donetsk)
Coutinho 
(Liverpool)

At
ac

an
te

s Neymar 
(Barcelona)
Robinho 
(Santos)
Roberto Firmino 
(Hoffenheim)
Diego Tardelli 
(Shandong Luneng)

Como esperado, a convo-
cação de Dunga para a Copa 
América, feita ontem pela ma-
nhã, não teve muitas “caras 
novas”. Ele já tinha afirmado 
que não causaria grandes sur-
presas na Seleção Brasileira e 
cumpriu a palavra. De acordo 
com o técnico, as oito vitórias 
nos oito amistosos justificam 
essa atitude.

Dunga até disse que 
pode testar novos atletas fu-
turamente, mas não poderia 
fazer isso neste momento: 
“o grupo da Seleção Brasilei-
ra não está fechado. Quando 
um jogador tem destaque, 
vai ter oportunidade. Mas 
logicamente tem jogadores 
que estão vindo frequente-
mente, com um aproveita-
mento que satisfaz, então 
não se faz necessário mu-

dança. Quando tiver neces-
sidade, vamos chamar, como 
temos feito”.

A única surpresa da lista 
foi Casemiro, mas o jogador 
do Porto já tinha sido con-
vocado pelo técnico para os 
amistosos contra Turquia e 
Áustria, no ano passado. Além 
disso, não havia outro volante 
firmado no elenco para su-
perá-lo na disputa. Fernan-
dinho, Ramires, Souza e Fred 
eram outras opções possíveis.

A ausência de Oscar, por 
lesão, também não causou 
muita surpresa. Entre os con-
vocados por Dunga até ago-
ra, o meia Everton Ribeiro é 
quem tinha características 
mais parecidas com o jogador 
do Chelsea.

Outra dúvida de Dunga 
era no ataque. Em vez de levar 
um centroavante fixo, como 
Luiz Adriano, Dunga preferiu 
chamar Robinho, que sempre 
foi seu jogador de confiança: 

“hoje Robinho é um jogador 
muito mais experiente e que 
sabe do papel que tem den-
tro da Seleção Brasileira. Ele 
vive um grande momento no 
Santos. Em outra época ele 
era a referência e chamou a 
responsabilidade na Copa 
América, foi um dos artilhei-
ros. Agora vem em um papel 
um pouco diferente. Vem pela 
capacidade técnica, mas com 
responsabilidade maior de 
passar essas experiências aos 
mais jovens”.

A delegação se apresenta 
no dia 1 de junho, na Granja 
Comary, em Teresópolis. No 
dia 7, a seleção vai enfrentar 
o México, em São Paulo. No 
dia 10, em Porto Alegre, o ad-
versário será Honduras. Uma 
lista de 30 jogadores será en-
tregue à Conmebol no dia 11 
de maio.

Os jogadores dos clubes 
brasileiros convocados des-
falcarão os times por sete 

rodadas da Série A e seis da 
Série B.

O Brasil está no Grupo C 
da Copa América, ao lado de 
Peru, Colômbia e Venezuela. 
A estreia será dia 14 de ju-
nho, contra os peruanos, em 
Temuco. Os dois jogos seguin-
tes vão acontecer em Santia-
go, cidade na qual a delegação 
brasileira ficará sediada.

O ex-volante Clodoal-
do será auxiliar pontual até 
o dia 11 de junho. Depois, a 
função será executada por 
Mauro Silva. A preparação 
para a Copa América do Chi-
le 2015 já tem seu primeiro 
amistoso confirmado. No dia 
7 de junho, a Seleção Brasi-
leira enfrentará o México no 
Allianz Parque, o modernís-
simo Estádio do Palmeiras, 
às 17h. O duelo marcará a 
primeira apresentação da 
equipe em solo brasileiro 
após o retorno de Dunga ao 
comando do time. 

Barcelona x Bayern, o confronto mais esperado no Camp Nou hoje
LIGA DOS CAMPEÕES

O técnico Dunga 
anunciou os 

convocados e apenas 
quatro jogadores 

atuam no Brasil

Foto: Reprodução
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condições de entrar em campo. O zaguei-
ro é o único desfalque do elenco para o 
jogo no Camp Nou. Com a ausência de 
Mathieu, o treinador Luís Enrique deve 
formar o setor defensivo do Barça com 
Daniel Alves, Piqué, Mascherano e Jordi 
Alba. Munir, atacante do Barcelona B, 
participou da atividade realizada hoje.

No Bayern, o técnico Pep Guardiola 
terá mais um desfalque para o confronto 
com os espanhóis. Desta vez, o problema 
é Sebastian Rode. O volante sofreu uma 
distensão muscular nas nádegas durante 
durante o treino de sexta-feira passada e 
ainda não se recuperou. O jogador nem 
viajou à Espanha.

Além de dele, o Bayern de Muni-
que precisará ir a campo sem Frank 
Ribery, Arjen Robben, Badstuber e 

Alaba. O atacante Robert Lewan-
dowski disse que espera poder jo-
gar com uma máscara no rosto na 
primeira partida da semifinal da 
Uefa Champions League contra 
o Barcelona, após ser relacio-
nado para o jogo, apesar das 
sérias lesões no rosto sofridas 
na semana passada.

Guardiola tem muitas dúvidas do que 
vamos fazer. Ele conhece nossos joga-
dores e me conhece como jogador. Só 
há uma bola e os dois a querem. Vamos 
ver quem está mais ajeitado e respon-
dendo bem as opções de jogo”, disse.

Por fim, Luís Enrique ainda fez ques-
tão de destacar não temer o Bayern. O 
treinador se preocupou em valorizar a 
força do Barcelona na atual tempora-
da. O time catalão busca a tríplice coroa 
sendo o líder do Campeonato Espanhol 
e estando na final da Copa do Rei, dian-
te do Athletic de Bilbao.

 “Eu sempre pensei se era melhor 
enfrentar o Bayern em um ou dois con-
frontos. Mas a verdade é que encarar o 
Barcelona seja como for é que é ruim. 
Não há nada de medo pelo adversário. 
Respeito profissional, sim. Mas medo 
não”, avisou Luís Enrique.

O Barcelona terá uma baixa para a 
partida. Lesionado, o zagueiro Jérémy 
Mathieu está fora do jogo de ida das se-
mifinais da Liga dos Campeões. O fran-
cês está com um problema no 
tendão calcâneo da perna 

direita e não terá 

O treinador do Barcelona, Luís En-
rique, está eufórico com o jogo contra 
o Bayern de Munique pela semifinal da 
Liga dos Campeões. Na opinião do téc-
nico, o confronto é o melhor do futebol 
europeu atualmente. A partida de ida é 
hoje, às 15h45 (de Brasília) no Camp Nou.

“Eu particularmente acho os dois 
confrontos o mais atrativo da Europa. É 
o tipo de jogo que mais gosto de ver e 
eu jamais perderia isso como amante do 
futebol”, disse Luís Enrique logo após o 
treinamento do time nessa terça-feira.

“É o melhor que se tem no futebol 
atualmente aqui na Europa. É evidente 
que temos muita qualidade indivi-
dual tanto no ataque quanto 
na defesa. E o adversário tam-
bém. É um confronto magnífi-
co”, complementou o técnico.

Luís Enrique sempre dis-
se considerar o treinador do 
Bayern de Munique, José 
Guardiola, ex-treinador do 
Barcelona, o melhor que já 
viu. Elogios ao adversário 
da semifinal não faltaram.

“Não acho que o 



CPF/CNPJ: 005914609/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.021,82
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025497
Responsavel.: MARIANA GUERRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 951272674-20
Titulo: CED CRE BAN IND  R$1.026,08
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo: 2015 - 025985
Responsavel.: MILENA VIEIRA ALVES ME
CPF/CNPJ: 021514755/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.266,67
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025585
Responsavel.: MINISTERIO DEUS CRIADOR
CPF/CNPJ: 019292395/0001-71
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.056,25
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026294
Responsavel.: MISLENE MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 031988904-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.301,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026109
Responsavel.: NOSSA SENHORA FATIMA COM MOV 
ELET E
CPF/CNPJ: 020704564/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  496,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026060
Responsavel.: ORTOPEDIA MS COMERCIO E SER-
VICO LTD
CPF/CNPJ: 017802566/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  456,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026054
Responsavel.: OTAVIO NICOLAU VALE
CPF/CNPJ: 838592764-68
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  295,43
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 027029
Responsavel.: RAQUEL DE LOURDES DE MIRANDA 
E SILV
CPF/CNPJ: 466968064-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  693,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024394
Responsavel.: ROBERTO PIRES FERREIRA 0008302
CPF/CNPJ: 019580709/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  783,34
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025913
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  681,70
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026176
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  572,48
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026178
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA.
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.196,10
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026206
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA-ME  ***
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  783,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026641
Responsavel.: SUFRAMED COMERCIO DE MATE-
RIAL MED H
CPF/CNPJ: 003246587/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  900,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025858
Responsavel.: VALDIRA DE SOUSA CARVALHO - ME
CPF/CNPJ: 035425016/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  995,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026097
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,  06/05/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ABC DESENVOLVIMENTO JP
CPF/CNPJ: 011040439/0001-64
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.134,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025969
Responsavel.: ABC DESENVOLVIMENTO JP
CPF/CNPJ: 011040439/0001-64
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$1.134,00
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025970
Responsavel.: AROLDO ALMEIDA DA ROCHA
CPF/CNPJ: 826141564-34
Titulo: C. A. MERCANTIL  R$5.469,21
Apresentante: NELSON PASCHOALOTTO ADVOGA-
DOS ASSOC
Protocolo: 2015 - 021446
Responsavel.: BABYS COOL BERCARIO INFANTIL 
LTDA -
CPF/CNPJ: 012990930/0001-19
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  652,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026081
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRIBUI AO
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  451,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026053
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRIBUI AO
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  854,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026089
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.658,59
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026207
Responsavel.: CONFIAN A TECNOLOGIA E SERVO 
OS LTD
CPF/CNPJ: 010633938/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.018,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025578
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ: 020242751/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  545,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 027024
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  165,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025962
Responsavel.: FRANCISCO NETO BRAGA
CPF/CNPJ: 011628703/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  874,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 024408
Responsavel.: JOSE J DOUETTES VASCONCELOS ME
CPF/CNPJ: 012007896/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  150,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026953
Responsavel.: JUAREZ RAIMUNDO DA SILVA
CPF/CNPJ: 014866252/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  405,75
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026957
Responsavel.: LABORATORIO VALDEVINO LTDA
CPF/CNPJ: 008544140/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$12.390,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026144
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 005914609/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.130,69
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025483
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 005914609/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.018,93
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 025496
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL

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

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 6 de maio de 2015

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 MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Engenheiro Civil, para a execução dos serviços de Assessoria Técnica, 
pelo período de 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 08.00 - 15.452.1002.2041 - 3.3.90.36.01 -3.3.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT 
Nº 00030/2015 - 10.04.15 - ANTONIO CAVALCANTE MOURA - R$ 26.400,00.

Mulungu, 10 de Abril de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL, até 
dezembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / MDE / FUS / CRAS / FUNDEB / CAPS / QSE / PETI / CONVÊNIOS E 
PROGRAMAS: 01.00 - 04.122.1002.2003 - 02.00 - 04.122.1002.2004 - 03.00 - 04.123.1002.2008 - 
04.00 - 20.122.2009.2009 - 05.00 - 12.361.2008.2014 - 06.00 - 10.302.2020.2029 - 10.304.2020.2052 
- 07.00 - 08.243.2003.2034 - 08.00 - 15.452.1002.2041 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00031/2015 - 10.04.15 - SEVERINO MANOEL DA SILVA - 
HORTIFRUTIGRANJEIRO - ME - R$ 115.519,85.

 Mulungu, 10 de Abril de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa “Física ou Jurídica” cujo objetivo é a execução de elabo-
ração de dados cadastrais e outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 04.122.0003.2003 - 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 00138/2015 - 13.04.15 - 
LENILDA DA SILVA COSME - R$ 26.400,00.

Alagoinha, 13 de Abril de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00012/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUNDEB / MDE / FMS 
/ QSE: 04.00 - 20.122.2009.2009 - 08.00 - 15.452.1002.2041 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00033/2015 - 13.04.15 - 
RISOMAR ONOFRE DE PAIVA - R$ 240.308,50.

Mulungu, 13 de Abril 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parcelas de Materiais Odontológicos destinados ao atendimento da 
população municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / FUS / SAUDE BUCAL / PAB FIXO / PROGRAMAS E CONVÊNIOS: 06.00 
- 10.301.2005.2025 - 10.301.2005.2046 - 10.301.2020.2028 - 10.301.2020.2050 - 10.302.2020.2029 
- 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00034/2015 - 
15.04.15 - JUED COMÉRCIO E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 38.543,10 
- CT Nº 00035/2015 - 15.04.15 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 
23.439,90 - CT Nº 00036/2015 - 15.04.15 - ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 18.735,20 - CT 
Nº 00037/2015 - 15.04.15 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E 
MEDIC. LTDA - R$ 26.956,25 - CT Nº 00038/2015 - 15.04.15 - CIRÚRGICA NORDESTINA DIST. 
DE MAT. MÉDICO CIRÚRGICO LTDA - R$ 5.174,80 - CT Nº 00039/2015 - 15.04.15 - W. FELIPE 
DA SILVA - R$ 6.800,00.

Mulungu, 15 de Abril de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de condicionadores de ar para diversos setores da Administração Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ CAPS / PSF / PAB / FUNDEB 40% / QUALIFA SUS / FUS / QSE: 01.00 - 04.122.1002.2003 - 
02.00 - 04.122.1002.2004 - 05.00 - 12.361.2008.2013 - 12.361.2008.2014 - 12.366.2006.2022 
- 06.00 - 10.301.2005.1027 - 10.301.2020.2050 - 10.301.2020.2053 - 10.304.2020.2052 - 07.00 
- 08.244.2003.2059 - 08.244.2004.2036 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00040/2015 - 15.04.15 - CELIA FRANCISCO 
CARVALHO - ME - R$ 16.000,00 - CT Nº 00041/2015 - 15.04.15 - RC COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME - R$ 14.750,00.

Mulungu, 15 de Abril de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de REFEIÇÕES e COFFE BREAK, até dezembro de 2015. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015. DOTAÇÃO: RECUROS PRÓPRIOS / 
PETI / PROJOVEM / CRAS / QSE / CAPS / IDOSO / PAB. 04.122.1002.2004 - 04.123.1002.2008 - 
20.122.2009.2009 - 12.361.2008.2013 - 12.361.2008.2014 - 12.361.2008.2015 - 12.366.2006.2022 
- 13.392.2013.2023 - 10.301.2005.2025 - 10.301.2005.2026. - 10.301.2020.2053 - 10.302.2020.2029 
- 08.241.2004.2031 - 08.243.2003.2034 - 08.244.2003.2059 - 08.244.2044.2037 - 08.244.2004.2039 
- 08.244.2004.2040 - 15.452.1002.2041 - 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MULUNGU e: CT Nº 00042/2015 - 15.04.15 - CINTIA DE KASSIA GOMES REGIS - R$ 33.835,62.

Mulungu, 15 de Abril de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Confecções parceladas de MATERIAIS 
GRÁFICOS, até dezembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015. 
DOTAÇÃO: PRÓPRIOS, FUS, PAB, VIG E SAUDE, MAC, MDE, QSE e FUNDEB 40%: 02.00 - 
04.122.1002.2004 - 03.00 - 04.123.1002.2008 - 05.00 - 12.361.2008.2013 - 12.361.2008.2014 
- 12.361.2008.2015 - 12.361.2008.2060 - 12.366.2006.2022 -06.00 - 10.301.2005.2025 - 
10.301.2005.2046 - 10.301.2020.2051 - 10.301.2020.2053 - 10.302.2020.2029 - 10.302.2020.2047 
- 10.305.2017.2030 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00043/2015 - 22.04.15 - GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E 
COMÉRCIO LTDA - ME - R$ 152.835,00.

Mulungu, 22 de Abril de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locações/contratações eventuais de Veículos diversos para o transporte de alunos 
/ outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / MDE / FAB FIXO / PNATE / OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS: 01.00 - 
04.122.1002.2003 - 02.00 - 04.122.1002.2004 - 03.00 - 04.123.1002.2008 - 05.00 - 12.361.2008.2014 
- 12.361.2021.2018 - 06.00 - 10.302.2020.2029 - 10.301.2005.2025 - 07.00 - 08.244.2037 - 08.00 
- 15.452.1002.2041 - 3.3.90.36.01 - 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
FÍSICA/JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00045/2015 - 22.04.15 - ALUÍZIO 
SEVERINO DA SILVA - R$ 14.800,00 - CT Nº 00046/2015 - 22.04.15 - NOÉ FELIPE DA SILVA 
NETO - R$ 10.200,00 - CT Nº 00047/2015 - 22.04.15 - ESDRAS DRUMMOND PONTES SILVA - R$ 
10.200,00 - CT Nº 00048/2015 - 22.04.15 - RAIMUNDO BEZERRA DE AZEVEDO - R$ 45.900,00 - CT 
Nº 00049/2015 - 22.04.15 - ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA - R$ 27.000,00 - CT Nº 00050/2015 - 
22.04.15 - LUZINALDO BELO DA SILVA - R$ 46.800,00 - CT Nº 00051/2015 - 22.04.15 - MANOEL 
DE SOUZA OLIVEIRA - R$ 50.400,00 - CT Nº 00052/2015 - 22.04.15 - JOSÉLIO LAURENTINO 
- R$ 13.500,00 - CT Nº 00053/2015 - 22.04.15 - LUIS EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS - R$ 
57.600,00 - CT Nº 00054/2015 - 22.04.15 - JOSÉ SOARES DE SOUZA - R$ 12.600,00 - CT Nº 
00055/2015 - 22.04.15 - ANDRESSA LEITÃO SALES COSTA - R$ 20.700,00.

Mulungu, 22 de Abril de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para Instalações, configurações e manutenções 
de redes sem fios (Wireless). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS: PRÓPRIOS / FUS E MDE: 02.00 - 04.122.1002.2004 / 05.00 - 12.361.2008.2014 / 
06.00 - 10.302.2020.2029 / 07.00 - 08.244.2004.2037 - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 15 (quinze) meses, considerado da data de sua assinatura, PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU e: CT Nº 00058/2015 - 05.05.15 - 
LEMOS E MORAIS LTDA - R$ 22.800,00.

Mulungu, 05 de Maio de 2015.
JOANA D’ARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais permanentes como eletrodomésticos e eletrônicos 
diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00046/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDE-
RAIS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2015 - 4.4.90.52.01 - Equipamentos 
e Material Permanente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00251/2015 - 22.04.15 - EQUIPAÇO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - R$ 83.875,00; 
CT Nº 00252/2015 - 22.04.15 – CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 140.690,00; CT Nº 
00253/2015 - 22.04.15 – THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 8.160,00; 
CT Nº 00254/2015 - 22.04.15 – BETA SOLUTION COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA 
- R$ 28.300,00; CT Nº 00255/2015 - 22.04.15 – GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
52.435,00; CT Nº 00256/2015 - 22.04.15 – VENDE TUDO MAGAZINE LTDA - R$ 115.600,00

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento 
e atender as necessidades da Adm. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00050/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consigna-
da no orçamento 2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 
00242/2015 - 22.04.15 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E MED. 
LTDA - R$ 13.130,60; CT Nº 00243/2015 - 22.04.15 - DABI ATLANTES S/A INDÚSTRIA MÉDIICO 
ODONTOLÓGICAS - R$ 15.750,00; CT Nº 00244/2015 - 22.04.15 - DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 28.486,00; CT Nº 00245/2015 - 22.04.15 - DENTALMED COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 31.490,34; CT Nº 00246/2015 - 22.04.15 - EDILANE DA COSTA 
CARVALHO - R$ 17.474,00; CT Nº 00247/2015 - 22.04.15 - JUED COM. E ASSIST. DE EQUIP. 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 66.803,10; CT Nº 00248/2015 - 22.04.15 - ORTOSHOP COMÉRCIO 
LTDA - R$ 227.480,77; CT Nº 00249/2015 - 22.04.15 - R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDA - R$ 17.150,30; CT Nº 00250/2015 - 22.04.15 - W FELIPE DA SILVA - R$ 12.157,50.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com Sistema de 
Alarme, Monitoramento e Outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00057/2015. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2015 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00263/2015 - 29.04.15 - KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO - R$ 112.830,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURAMUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0106.0022/2015 - TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2015
A PREFEITURA DE CABACEIRAS PB, através da CPL, nomeada pela portaria n° 093 de 

26/11/2014, torna público para conhecimento de quem possa interessar que no dia 22 de maio de 
2015, às 09h00min, (horário local) na sede do município, na sala de reuniões da CPL, localizada na 
Rua Cel. Manoel Maracajá n° 07, - Cabaceiras PB, fará realizar licitação na modalidade TP - TIPO 
MENOR PREÇO POR VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: Contratação de empresa 
de construção civil, visando à pavimentação e drenagem em diversas Ruas na Zona Urbana do 
município de Cabaceiras PB, conforme detalhamento no Anexo I do Edital. De acordo com as 
condições estabelecidas no Edital. Os interessados poderão adquirir cópias do mesmo mediante o 
recolhimento de uma taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais), na Secretária de Finanças, maiores 
informações pelo fone - 3356.1117/9922.6776, no horário de 08h30min as 12h00min nos dias úteis. 
Cabaceiras PB, 05 de maio de 2015. - JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS - Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE REAGENTES, MATERIAL LABORATORIAL DE USO PERMANENTE E MATERIAL 
LABORATORIAL DE USO CONTÍNUO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: BIOSYSTEMS NE COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA - R$ 9.118,00; JOSÉ NERGINO 
SOBREIRA - R$ 60.497,70.

Cachoeira dos Indios - PB, 04 de Maio de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE REAGENTES, MATERIAL LABORATORIAL DE USO 
PERMANENTE E MATERIAL LABORATORIAL DE USO CONTÍNUO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2015.
DOTAÇÃO: 08.00 - Fundo Municipal de Saúde 110101 Recursos Ordinários 33.90.30.01 - Material 

de Consumo 44.90.52.01 - Equipamentos e material permanente 10.122.2002.2090 - Manutenção 
das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00055/2015 - 04.05.15 - BIOSYSTEMS NE COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA - R$ 

9.118,00
CT Nº 00056/2015 - 04.05.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 60.497,70
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos e material médico hospitalar destinados ao Hospital e as Unidades Básicas de 
Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DIST. DE 
MED. E EQUIP. LTDA - R$ 94.263,60; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 27.919,60; ORTOSHOP 
COMÉRCIO LTDA - R$ 114.569,65.

Cachoeirados Indios - PB, 04 de Maio de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos e material médico hospitalar destinados ao 
Hospital e as Unidades Básicas de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2015.
DOTAÇÃO: 08.00 - Fundo Municipal de Saúde 110101 Recursos Ordinários 33.90.30.01 - Material 

de Consumo 44.90.52.01 - Equipamentos e material permanente 10.122.2002.2090 - Manutenção 
das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00052/2015 - 04.05.15 - DIMEDONT DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA - R$ 94.263,60
CT Nº 00053/2015 - 04.05.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 27.919,60
CT Nº 00054/2015 - 04.05.15 - ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 114.569,65 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato  Nº 2.05.018/2015. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social e 
Maria José Silva. OBJETO: Locação de Imóvel situado a Rua João Samuel Simões, 393 – Jeremias, 
destinado ao funcionamento do CRAS - Jeremias, até dezembro de 2015. VALOR: R$: 7.200,00 
(Sete mil e duzentos reais).  LICITAÇÃO: Dispensa Nº 2.05.014/2015. FUNDAMENTAÇÃO: Lei 
Federal Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:08.244.1019.2204 ELEMENTO DE DESPESA: 
339036 FONTE DE RECURSOS:016 SIGNATÁRIOS: Eva Gouveia e Maria José Silva . DATA DA 
ASSINATURA: 01 de Abril de 2015. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social 

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.023/2015/SEMAS/PMCG.
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.023/2015/SEMAS/PMCG PARTES:  SECRE-

TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS/PMCG E GEILZA LIMA CAVALCANTE-ME. OBJETO 
CONTRATUAL: “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔ-
NICOS, ELETRODOMÉSTICOS E DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO DOS CRAS DO 
MUTIRÃO E PEDREGAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB, Lote I. PRAZO: 12 MESES. 
FUNDAMENTAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº  2.05.016/2014, LEI Nº 10.520/02. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.244.1019.2204.ELEMENTO DE DESPESA: 449052. FONTE DE RECUR-
SOS: 016 RESERVA ORÇAMENTARIA: 226. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA E GEILZA LIMA 
CAVALCANTE. VALOR GLOBAL: R$ 32.610,00 (Trinta e dois mil, seiscentos e dez reais).Data de 
assinatura: 02 de abril de 2015.

__________________________________________
EVA GOUVEIA

SECRETÁRIO MUNICIPAL – SEMAS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
 EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.030/2015/CPL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
SEMAS/PMCG E SUPRIMAIS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA- ME. OBJETO CONTRA-
TUAL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB.  
PRAZO: ATÉ OFINAL DOEXERCICIO DE 2015. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 2.05.024/2015/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8666/93, ALTERADA. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 04 122 2001 2214 E OUTROS. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE 
DE RECURSOS: 060/016. RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº: 232. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA 
E EDUARDO LOUREIRO CABRAL DE MELO, VALOR GLOBAL:  R$ 7.541,50. DATA DE ASSINA-
TURA: 15 DE ABRIL DE 2015. 

EVA GOUVEIA
Secretária de Assistência  Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

VISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Concorrência Pública nº 04/2015

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8.666/93, que após analisar a documentação das licitantes, a luz 
das exigências editalícias e da legislação vigente, DECIDIU:

A. INABILITAR a Empresa VL TECNOLÓGICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.226.372/0001-29, por não atender ao item 6.1.12.1, do Edital.

B. INABILITAR a Empresa M & M CONSTRUÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18. 
218.614/0001-00, por não atender aos itens 6.1.12.3.3; 6.1.15; 6.1.15.1; 6.1.17; 6.4.2, do Edital.

Outrossim, informamos ainda, que a Comissão de Licitação, tomando por base a supremacia 
do interesse público e fundamentada no Art. 48, § 3°, fixou aos licitantes presentes o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de nova documentação e visando a celeridade processual abre-se 
o prazo de recurso concomitantemente, a contar da publicação do referido julgamento.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 04 de maio de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA
NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 041/2010 -
OBRA: MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS

O Município de Bernardino Batista NOTIFICA a empresa SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA, com sede na Rua Antônia Maria de Jesus, 309 – Bairro Santo Antonio – São José de 
Piranhas-PB, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, iniciar a regularização dos serviços glosados 
e não executados constantes do Relatório de Visita Técnica nº 70/15, datado de 02/04/2015, pela 
FUNASA-PB, tendo como objeto Obra Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas, 
referente Tomada de Preços nº 05/2010 e Contrato nº 41/2010, sob pena de aplicação de penalidades:  

a) multa contratual 
b) rescisão contratual, e
c)02 (dois) anos de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de con-

tratação com a Prefeitura de Bernardino Batista.
 Comunica ainda que a Procuradoria Jurídica do Município tomará às medidas judiciais nas áreas 

civil e criminal para responsabilizar a empresa e seus representantes legais.
 Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, querendo, apresentar defesa escrita, em obediência 

ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, nos termos da Constituição Federal.
 Bernardino Batista, 04 de maio de 2015.

 Gervázio Gomes dos Santos.
Prefeito de Bernardino Batista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resulta-
dos do julgamento da proposta apresentada na Licitação sob a modalidade Tomada de Preços 
n.º TP001/2015, objetivando à Prestar serviço de engenharia na Construção de uma Unidade de 
Saúde - Padrão 1, na Rua José Alexandre Bezerra, no Bairro do Cruzeiro, localizado na sede do 
municipio de Desterro/PB, conforme proposta PAC Nº 10493355000110006 e projeto executivo, 
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$ 
386.634,03 (trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e três centavos). Fica 
notificado o Sr. Edilio de Lira Brito CPF nº 056.584.474-10, a comparecer na sede da Prefeitura no 
dia 11/05/2015, das 08h:00mn as 12h:00mn, para assinatura do referido contrato de prestação de 
serviços. Publique-se e cumpra-se.

Desterro/PB, 05 de maio de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDOTERMO ADITIVO
REF: TOMADA DE PREÇOS 003/2014.
OBJETO: Prorrogação por 120 (cento e vinte) dias, contados do término do prazo de vigência 

do Termo de Contrato de nº 0090/2014, datado de 02/07/2014 e Primeiro Termo Aditivo datado 
de18/12/2014, objetivando a execução de construção deCONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA 
COM VESTIARIO (MODELO FNDE), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 04, CENTRO, ZONA 
URBANA DA CIDADE DE MULUNGU-PB.CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUN-
GU – JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZCONTRATADA: ALB ENGENHARIA E SER-
VIRÇOS EIRELLI-(EPP) – CNPJ: 04.268.324/0001-66- ALBA LÚCIA DE LACERDA BRASILEIRO. 
JUSTIFICATIVA:Atraso da execução da obra devido ao atraso no repasse do recurso para o Municí-
pio.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.DATA TERMO ADITIVO: 27/04/2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOANA DARC RODRIGUES BANDEIRA FERRAZ - Prefeita

GALDINO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 13.462.135/0001-10 Torna 
público que requereu àSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação, para a atividade de: EXTENSÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL URBANOVALE 
VERDE COM 04 QUADRAS E 110 LOTES Na(o) – Rodovia PB 393 - Bairro: PERÍMETRO URBANO 
Município: SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – UF: PB.Processo: Nº 2015-002619/TEC/LI-4042.

POLYSORTE SORTE MÚLTIPLA LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.912.998/0001-54 Torna público que 
requereu àSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Ope-
ração, para a atividade de: LOTEAMENTO RESIDENCIAL URBANO ALPHACOM 09 QUADRAS E 
70 LOTES Na(o) – Rodovia BR 230 - Bairro: PERÍMETRO URBANO Município: CAJAZEIRAS – UF: 
PB.Processo: Nº 2015-002620/TEC/LO-9805.

JOÃO BATISTA MAIA SILVINO = CNPJ/CPF Nº 03.119.756/0001-42, Torna público que  a  SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO.  Para  atividades de: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO. Na(o) Rua 
José Jerônimo - 261 –  Município: MATURÉIA/PB  Ref. ao Processo: 2015-002641/TEC/LO/9809

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA CPF/CNPJ Nº 08.868.937/0001-95, Torna públi-
co que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Renovação 
da Licença de Instalação referente ao projeto de construção de um CRAS. Processo Nº 2015-001989.

ALBRAS GOLD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.810.572/0001-
15, torna público que requereu junto a  SEMAM - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
do Estado da Paraiba, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para construir um edifício multi familiar, tipo 
apart hotel, situado a Rua Juvenal Mário da Silva, s/n - bairro Manaira, João Pessoa - Paraiba.

BRISAS DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CNPJ/CPF 
21.606.859/0001-19, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, renovação de Licença Prévia para a atividade de: LOTEAMENTO URBANO 
COM ÁREA TOTAL DE  5,7651ha COM 06 QUADRAS E 170 LOTES RESIDENCIAIS, situado no 
RUA ROLDÃO GUEDES, S/N, CENTRO, ALHANDRA/PB. Processo nº 2015-001932/TEC/LP-2405.

PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO, CNPJ/CPF 075.369.254-68, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, renovação de Licença de 
Instalação para a atividade de: LOTEAMENTO CIDADE SUL IV, COM ÁREA TOTAL DE 9,397 ha, 
COM 08 QUADRAS E 271 LOTES, situado no LOTEAMENTO CIDADE SUL IV, GRAMAME, JOÃO 
PESSOA/PB. Processo nº 2015-002462/TEC/LI-4023.

Quenio Eros Toledo Cerqueira torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambien-
te - a  Licença Prévia e de Instalação para  construção de residencial multifamiliar situado a Rua 
Justiniano dos Santos s/n LT 132 QD 95 Loteamento ‘Nosso Sonho’ em Paratibe, João Pessoa PB”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO:
REF: TOMADA DE PREÇOS 005/2013.

OBJETO: Prorrogação por 120 (cento e vinte) dias, contados do término do prazo de vigência 
do Termo de Contrato de nº 0018/2014, datado de 18/02/2014, e Primeiro Termo Aditivodatado 
de 07/11/2014, objetivando a execução de COSTRUÇÃO DE TRÊS UNIDADES BASICAS DE 
SAÚDE (UBS)-PORTE I, NAS LOCALIDADES DE GRAVATÁ, LEAL-LÂNDIA E CONJUNTO JOSE 
ADILIO DE MOURA.CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU – ELISEUDA 
CORREIA DA SILVA CONTRATADA: ALB ENGENHARIA E SERVIRÇOS EIRELLI-(EPP) – CNPJ: 
04.268.324/0001-66- ALBA LÚCIA DE LACERDA BRASILEIRO. JUSTIFICATIVA: Atraso da execução 
da UBS (Unidade Básica de Saúde ) da localidade de Gravatá, devido a dificuldades de drenagem 
e escoamento de águas pluviais do terreno da referida unidade.REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.DATA TERMO ADITIVO: 06/03/2015.OBS: Publicado para atendimento do 
disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ELISEUDA CORREIA DA SILVA - Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 014/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial, sediada na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas 
Brandão/PB, às 10:00 horas do dia 19 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial 
SRP, do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equi-
parados, para: Sistema de registro de preços para contratação de empresa do ramo para eventual 
Fornecimento de material de uso comum. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e suas alterações poste-
riores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Caldas Brandão, 04 de Maio de 2015
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 015/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 
do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 19 de Maio de 2015 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS , 
PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 05 de Maio de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 016/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 
do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME 
e EPP no dia 19 de Maio de 2015 as 15:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 05 de Maio de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 017/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 
do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 19 de Maio de 2015 as 13:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS ELÉTRICOS COM VISTA A ATENDER A DEMANDA DA ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E 
ENERGIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 05 de Maio de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 
Auditório Central do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha à Rua Dr. João Pequeno, 
39 - Centro – Alagoinha – PB, às 09h00min, do dia 21.05.2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para contratação(ões) de empresa(s) Físicas e/ou Jurídicas do(s) 
ramo(s) pertinente(s) para prestações de serviços especializados Médicos plantonistas, como: (GI-
NECOLOGISTA, PEDIATRA, CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, 
REUMATOLOGISTA, DERMATOLOGISTA e UROLOGISTA), junto ao Fundo Municipal de Saúde de 
Alagoinha/PB, até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha, 05 de Maio de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 14h00min, do dia 21.05.2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parceladas de Materiais de 
Construção diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 036/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Alagoinha - PB, 05 de Maio de 2015.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS - Pregoeiro Oficial

Convocação de Assembléia Constituinte
Convocamos a quem interessar possa,para participar da Assembléia Geral da  aprovação do 

estatuto, criação e homologação da diretoria da APBCIG ( Associação Paraibana de Criadores 
de Aves Índio Gigante) , a realizar-se no dia 18 de Maio de 2015 as 20hs , endereço AV. Epitácio 
Pessoa nº 4095 , Bairro Miramar, João Pessoa - PB  Responsável  :  Ricardo José Brindeiro de 
Araújo – João Pessoa, 05 de maio de 2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.012/2015
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 08:00 horas do dia 25 de maio de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.012/2015, tipo “MENOR PREÇO”,  exclusivo para Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE UM POLIGUIN-
DASTE SIMPLES OKM, PARA TRANSPORTE DE CAIXAS METÁLICAS COM 5 M3 PARA USO 
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO 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, 05 de maio 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 2.10.002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 22 de maio de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.10.001/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
exclusivo para Microempresa – ME. ou Empresa de Pequeno Porte – EPP., tendo como por OB-
JETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA 
E INTERNET NO PARQUE DA CRIANÇA DA SECRETARIA DE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, con-
forme 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, 05 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: A PRESENTE 
LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE MATERIAS DE PAPELARIA E ESCRITO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME - R$ 139.900,00.
Cabedelo - PB, 24 de Abril de 2015LUCAS SANTINO DA SILVA - Presidente da Câmara

  
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PAPELARIA E ESCRITO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cabedelo: 10.1 Câmara Municipal 

01.031.0001.2002 Gestão Administrativa do Legislativo 017 3390.39.00 000 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica 014 3390.30 00 000 Material de Consumo

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Cabedelo e:
CT Nº PP002/2015 - 27.04.15 - MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 

- ME - R$ 139.900,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO
PORTARIA N° 037/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso da 
competência que lhe confere o art. 29, XIII, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 19, § 
1°, inciso III, alínea “d” do Regimento Interno da Casa (Resolução n° 158/2006) e o art. 22, da Lei 
n° 523/1989 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Cabedelo do Estado da Paraíba), resolve:

Art. 1º Nomear TERENCY MONT-MORENCY PINHEIRO, portador do RG nº 1.456.683 - SSP-PB, 
CPF 840.943.030-72, em caráter efetivo, para o Cargo de Agente Legislativo, Símbolo PL-NB-3.1, 
do Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal, de que trata os Anexos I e II, do art. 
2º, da Lei n° 1.519, de 07 de Janeiro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 18 de 
Janeiro de 2011, em face de sua aprovação e classificação para o cargo, no Concurso Público nº 
001/2007, realizado pela Câmara Municipal de Cabedelo, objeto do Edital publicado no Diário Oficial 
do Estado do dia 15 de dezembro de 2007, com o resultado homologado pelo Ato do Presidente nº 
21, de 13 de março de 2008, publicado no Quinzenário Oficial de Cabedelo de 01 a 15 de março 
de 2008, com lotação na Secretaria da Câmara Municipal.

Art. 2º A posse, assim como o respectivo exercício, ocorrerá no prazo imediato, na Secretaria 
Administrativa da Câmara Municipal, localizada na Rua, João Machado nº 29 Centro, Cabedelo-PB.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO, ESTADO DA PARAÍBA, “Casa Luiz de Oliveira Lima”, 

em 01 de Maio de 2015.
Ver. LUCAS SANTINO DA SILVA

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 028/2015

O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 18 
de maio de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de 
Serra Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema 
de Registro de Preço, Objeto: Aquisição de roçadeira agricola para atender as necessidades do 
município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail 
andrejaf240@hotmail.com,  tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expediente de segunda a sexta 
das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 029/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 19 

de maio de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de 
Serra Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema 
de Registro de Preço, Objeto: Locação de equipamento de estrutura para os eventos festivos no 
decorrer do ano no município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia 
do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com,  tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expediente 
de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 030/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 20 

de maio de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de 
Serra Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema 
de Registro de Preço, Objeto: Contratação de empresa para realização de serviços gráficos para 
atender as necessidades do município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar 
copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com,  tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expe-
diente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado

Serra Grande-PB, 04 de maio de 2015.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA 

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: SÃO 
JOSÉ; VICTOR GUIMARÃES E MARCONDES WILKER E DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM 
URBANA NA CIDADE DE AREIAL/PB. LICITANTE HABILITADO: SOCONSTROI CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP; LICITANTES INABILITADOS: ESTRUCTURAL ENGENHARIA 
LTDA - ME; ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME; CONCRENOR 
CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA - ME; P.J. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME; 
DADA CONSTRUCAO LTDA ME; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 
– ME e DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura do 
envelope Proposta de Preços será realizada no dia 14/05/2015, às 16:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 30 de Abril de 2015 
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

 Presidente da Comissão

 PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARABIRA
12ª VARA

*00400001200001272015*
EDITAL DE CITAÇÃO

EDT.0012.000012-7/2015/SC
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
(ARTIGO 232, IV, CPC)
O Doutor TÉRCIUS GONDIM MAIA, JUIZ FEDERAL DA 12ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIARIA 

DE GUARABIRA/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que 

foi determinada a expedição do presente edital para CITAR os réus Álvaro Alves da Silva (CPF: 
094.829.894-49) e Phoenix Investimentos e Construções LTDA (CNPJ: 09.043.253/0001-17)  que 
se encontram em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da ação AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nº 0000267-65.2013.4.05.8204, movida por MINISTERIO 
PUBLICO FEDERAL em face de Álvaro Alves da Silva e Outros, para, querendo, apresentar con-
testação, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92, na redação 
dada pela MP nº 2.225-45/2001,  a ação supracitada ficando ciente os réus de que, não contestada 
a ação no prazo citado, presumir-se-ão por eles aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor e será decretada sua revelia, em se tratando de direitos disponíveis, nos termos dos artigos 
285 e 319 do Código de Processo Civil. Ciente que este juízo funciona na Rua Augusto de Almeida, 
258, Bairro Novo, Guarabira/PB, com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de segunda a 
sexta-feira. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar 
ignorância ou erro, é expedido o presente edital que será afixado no local de costume e publicado 
uma vez no órgão oficial, em face do que preceitua o artigo 232, III, do Código de Processo Civil. 
Dado e passado pela Secretaria da 12ª Vara Federal, aos 17 de março de 2015, na cidade de 
Guarabira, Estado da Paraíba17 de março de 2015. Eu, __________, THIAGO DE OLIVEIRA LIMA 
SOBREIRA, Técnico Judiciário, o digitei. E eu________, ANTONIO RODRIGUES NETO, Diretor 
de Secretaria da 12ª Vara, o conferi e subscrevo.

TÉRCIUS GONDIM MAIA
Juiz Federal Titular da 12ª Vara/SJPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00007/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial 
e CT Nº 00014/2015 - 03.03.15 - ANDRÉ ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$ 26.021,20 e CT 
Nº 00027/2015 - 13.04.15 - ANDRÉ ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$ 26.021,20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015. DOTAÇÃO: ORÇA-
MENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00028/2015 - 23.04.15 
- ANDRÉ ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$ 20.000,00

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Areial e CT Nº 00029/2015 - 28.04.15 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 26.605,00; 
CT Nº 00030/2015 - 28.04.15 - FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME - R$ 19.900,00; CT Nº 
00031/2015 - 28.04.15 - KALCULU´S COM. DE MÓVEIS DE MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA-
-EPP - R$ 14.470,00

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT 
Nº 00032/2015 - 29.04.15 - ANDRÉ ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$ 28.518,00; CT Nº 
00033/2015 - 29.04.15 - AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 5.595,00; 

CT Nº 00034/2015 - 29.04.15 - GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 12.467,00 e CT Nº 
00035/2015 - 29.04.15 - MVA COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME - R$ 
579,90

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DESTI-
NADAS À ARAÇÃO DE TERRAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS) VIGÊNCIA: 
3 (três) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00036/2015 
- 29.04.15 - ALAN MATIAS DO NASCIMENTO - R$ 10.625,00; CT Nº 00037/2015 - 29.04.15 - 
ANTONIO JOSE DE LIMA - R$ 10.625,00; CT Nº 00038/2015 - 29.04.15 - MANUEL JOSÉ DE 
LIMA - R$ 10.625,00; CT Nº 00039/2015 - 29.04.15 - ROBSON DINIZ DOS SANTOS - R$ 10.625,00

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RE-
CURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00040/2015 - 30.04.15 - AN-
TONIO SEBASTIÃO NICÁCIO - R$ 10.500,00; CT Nº 00041/2015 - 30.04.15 - BRAZ GUILHERME 
DE OLIVEIRA - R$ 12.862,50; CT Nº 00042/2015 - 30.04.15 - HELENO LIBERATO DA SILVA - R$ 
15.480,00; CT Nº 00043/2015 - 30.04.15 - JOSEMAR IBIAPINO DE SOUZA - R$ 6.900,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDRÉ ALDO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA - R$ 20.000,00.

Areial - PB, 22 de Abril de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

 Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL 
- PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO 
DE CARVALHO - ME - R$ 26.605,00; FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME - R$ 19.900,00; 
KALCULU´S COM. DE MÓVEIS DE MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA-EPP - R$ 14.470,00.

Areial - PB, 27 de Abril de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
EDILIDADE. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDRÉ ALDO 
FRANCISCO DE OLIVEIRA - R$ 28.518,00; AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 5.595,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME - R$ 12.467,00; MVA COMÉRCIO 
VAREGISTA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME - R$ 579,90.

Areial - PB, 28 de Abril de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

 Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE HORAS DE SERVIÇO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DESTINADAS À ARAÇÃO DE TERRAS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALAN MATIAS DO NASCI-
MENTO - R$ 10.625,00; ANTONIO JOSE DE LIMA - R$ 10.625,00; MANUEL JOSÉ DE LIMA - R$ 
10.625,00; ROBSON DINIZ DOS SANTOS - R$ 10.625,00.

Areial - PB, 29 de Abril de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTONIO SEBASTIÃO NICÁCIO - R$ 10.500,00; BRAZ GUI-
LHERME DE OLIVEIRA - R$ 12.862,50; HELENO LIBERATO DA SILVA - R$ 15.480,00; JOSEMAR 
IBIAPINO DE SOUZA - R$ 6.900,00.

Areial - PB, 30 de Abril de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito
 

Município de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2015
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Terezinha/PB, através do Presidente 

da CPL torna público para conhecimento dos interessados, que fica CANCELADO o procedimento 
licitatório TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2015, que tem como objeto a contratação de empresa es-
pecializada para implantação de 03 sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de 
água para consumo humano, em comunidade rurais do Município de Santa Terezinha/PB, no âmbito 
do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água – Água para Todos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. O cancelamento se fez tendo em vista a inexistência de empresas 
habilitadas no presente certame e em respeito aos princípios da eficiência e da economicidade. 

Santa Terezinha/PB, 05 de maio de 2015.
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015

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 26 de maio de 2015, lici-
tação modalidade Tomada de Preços 00006/2015, do tipo menor preço global, para: contratação de 
empresa especializada para execução de obras de construção do mercado de artesanato, localizado 
no centro do Município de Santa Terezinha/PB, conforme convênio. 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, 05 de maio de 2015.
JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão
 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Nunes, nº. 11 - Centro - Santa Terezinha/PB, às 14:00 horas do dia 26 de maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços 00007/2015, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de coleta e transporte de lixo e entulhos, e ma-
nutenção das vias públicas no Município de Santa Terezinha/PB, conforme Planilha Orçamentária, 
especificações técnicas, projetos e anexos do edital. 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, 05 de maio de 2015.
JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA – CPF Nº 331.337.604-59, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE. AC=120M²-IT= 30.000,00-NE=01. LOC/ATV: AV. EPITÁCIO 
PESSOA Nº 171 – CENTRO – AREIA/PB. =NURECG= Processo: 2015-001428/TEC/LO-9538.

PRISCILLA SANTOS DO NASCIMENTO-ME (MINERAÇÃO PRISCILLA) – CNPJ/CPF Nº 
15.371.882/0001-79, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa nº 768/2015 em João Pessoa, 30 de abril 
de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA E ARGILA, 
ATRAVÉS DE RETROESCAVADEIRA, NUMA ÁREA DE 26,5 HECTARES, PROCESSO DNPM Nº 
846.040/2012. Na(o) – FAZENDA DOIS RIACHOS, ZONA RURAL, Município:  SANTA RITA – UF: 
PB. Processo: 2014-008374/TEC/LOP-0219.

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 16.624.611/0128-23, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 1988/2013, 
PROC. Nº 4266/2012 = GARAGEM DE TRANSP. COLETIVO, MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE 
ONIBUS = IT. 316MIL = AC: 540M²=NE:11 = L/ATV: AV. LIMA CAMPOS, Nº 857, SÃO SEBASTIÃO, 
PATOS – PB. Processo: 2015-002635/TEC/LO-9807.

IDEALIZE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 19.825.209/0001-12, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 728/2015 em João Pessoa, 27 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) -  RUA PROJETADA, QD. 03 LT. 04-C – LOT. SHALON Município: 
SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-000942/TEC/LO-9462.

CAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 17.005.291/0001-03, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 763/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR C/12 UNIDADES HABITACIONAIS, DOTADO DE 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO). Na(o) -  RUA 
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA QD. 83 LT. 410 – ALTO DO CÉU Município: JOÃO PESSOA – 
UF: PB. Processo: 2015-001074/TEC/LO-9486.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 20 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de equipamentos, 
suprimentos e assessórios de informática diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 30 de Abril de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 16:00 horas do dia 20 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gás GPL - botijões 
de 13 kg e vasilhame de 13 kg, conforme necessidade das Escolas e Secretarias deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 
17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 30 de Abril de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

A Pregoeira Oficial torna público, para conhecimento dos interessados o ADIAMENTO doPREGÃO 
PRESENCIAL nº 00023/2015, que objetiva:Aquisição parcelada de materiais elétricos diversos,do 
dia 14 de Maio de 2015, às 09:00 horas para o dia 20 de Maio 2015 às 09:00, no mesmo local 
divulgado anteriormente.Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 29 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de materiais elétricos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 29 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais de construções diversos, conforme solicitação das Secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 29 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
ERRATA AO EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 05(cinco)Bebedouros para as unidades Escolares ligadas ao Sistema 
Municipal de Ensino de Cajazeiras

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2015.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
ONDE- LÊ 
CT Nº 00059/2014 - 08.04.15 - W MATIAS ROLIM - R$ 17.965,00
LÊ- SE CORRETAMENTE
CT Nº 10059/2015 - 08.04.15 - W MATIAS ROLIM - R$ 17.965,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80025/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento parcelado de Gás GLP e Água Mineral 20 L, destinado ao Fundo Municipal 
de Ação Social . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU - Pregoeiro Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80026/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNAS), 
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS
 Tomada de Preços nº 0001/2014

A Comissão Permanente de Licitação, juntamente com o setor jurídico e técnicos
Constatou irregularidade na planilha vencedora da empresa: SERVICON CONSTRUÇÕES 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – RUA SABINO COELHO GUIMARÃES, 287 – SANTA CECILIA 
– CAJAZEIRAS –PB, CNPJ: 10.997.953/0001/20, da tomada de preços nº 0001/2014, objeto: 
Contratação de Empresa para Construção do Centro de Referencia Especializado de Assistência 
Social no Município e Cajazeiras/PB, não havendo outra medida a comissão resolve CANCELAR o 
certame.  Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cajazeiras-PB, 20 de Março de 2015
Joselito Feitosa de Lima 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DE ACORDO

Francisca Denise Albuquerque de Oliveira 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 017/2015
OBJETIVO: Contratação de serviços de locação de motos, com documento atualizado, destinado 

as atividades diversas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente do município, 
conforme especificações constantes no termo de Referencia Anexo I do Edital de ABERTURA: dia 
20 de Maio de 2015 as 08:30. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua 
Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado 
da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 
as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 05 de Maio de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 018/2015
OBJETIVO: Contratação de serviços tipo passeio, utilitários destinados às atividades do muni-

cípio, itens não cotados no processo anterior, conforme Edital e seus anexos, ABERTURA: dia 20 
de Maio de 2015 ás 10:00 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua 
Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado 
da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 
as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 05 de Maio de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D’ÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 019/2015
OBJETIVO: Contratação do serviços de técnico de operações do programa bolsa família do 

Município de Mãe D’água, ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital, ABERTURA: 20 
de Maio de 2015 ás 13:30 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua 
Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado 
da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 
as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 05 de Maio de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMMD
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Execução de serviços 
mecânicos de consertos /reparos da frota oficial de veículos do Município de Duas Estradas-
-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Manoel Pessoa Filho 
56811993472 - R$ 12.600,00.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 

o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Concorrência nº. 001/2015, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 
DE GURJÃO – PB, como segue: EMPRESAS INABILITADAS:COENCO CONSTRUÇÕES EM-
PREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 00.431.864/0001-68 por não atender ao disposto 
dos itens: 4.6.3.1; 4.6.3.2; 4.6.3.4; CONSERV -CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
05.219.643/0001-44por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4, SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME,CNPJ: 14.031.903/0001-44 por não atender ao disposto 
dos itens: 4.6.2, Alínea B; 4.6.3.1, 4.6.3.2,4.6.3.3,4.6.3.4, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4., 4.6.8, 4.6.13, 
ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 05.881.170/0001-46por não atender ao disposto dos 
itens:4.6.3.4,4.6.4.3,4.6.4.4, LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA – ME, CNPJ: 
17.278.993/0001-60  por não atender ao disposto dos itens: 4.6.2, Alínea B4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 
4.6.3.4, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4, 4.6.7, JMR CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 08.686.945/0001-
10 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.12, SSL 
LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 17.224.268/0001-00, por não 
atender ao disposto dos itens: 4.6.4.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4, RANGEL E 
SOUSA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 17.150.310/00001-95  por não atender 
ao disposto dos itens: 4.6.2, alínea B, 4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.3, 4.6.3.4, 4.6.4.3, 4.6.4.3, 
4.6.4.4, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.13, ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME, 
CNPJ: 08.711.170/0001-96 por não atender aos disposto dos itens: 4.6.3.2, 4.6.3.3, 4.6.3.4, 4.6.4.2, 
4.6.4.3, 4.6.4.4, MACIEL LOCAÇÕES, CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 
13.519.825/0001-69, por não atender ao disposto dos itens: 4.6.1, Alínea B, 4.6.3.1, 4.6.3.2, 4.6.3.3, 
4.6.3.4, 4.6.4.2, 4.6.4.3, 4.6.4.4, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8,4.6.12, 4.6.13, PLANCON PLANEJAMENTO, 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 17.268.623/0001-42 por não atender aos dis-
posto dos itens: 4.6.2, Alínea B, 4.6.3.2, 4.6.3.4, 4.6.4.3, 4.6.4.4 EMPRESAS HABILITADAS:RAVY 
CONSTRÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA – ME, VIGA ENGENHARIA EIRELI. Caso não 
haja interposição de recurso, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o 
dia 14 de maio de 2015, as 11h30 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subse-
quente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba.Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Gurjão- PB, 05 de maio de 2015. 
Higor Pereira Morais – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAIBA
MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO  Nº 003/2015

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Área de Engenharia civil para 
prestar Serviços de Fiscalização e Acompanhamentos das obras de engenharia do Município ante 
as condições estabelecidas no anexo I e Edital, e lei 8.666/93,

O  MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, através da sua Pregoeira, torna publico que o processo 
acima foi revogado pelo Exmo. Senhor Prefeito, nos termos do art. art. 49, da Lei 8.666/93 atualizada, 
por razões de interesse publico.

VISTA SERRANA - PB, 05 DE MAIO DE 2015
JURANDY ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015
RESULTADO DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO

Objeto: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Área de Engenharia civil para 
prestar Serviços de Fiscalização e Acompanhamentos das obras de engenharia do Município ante 
as condições estabelecidas no anexo I e Edital, e lei 8.666/93

Inabilitada:
ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA CPF Nº 066.704.124-95  por não atender ao item 6.2.6 Prova 

de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da interessada. As licitantes 
não sediadas no Município de VISTA SERRANA deverão obter junto a Secretaria de Finanças do 
Município de VISTA SERRANA a declaração e/ou Certidão Negativa de Tributos Municipais com 
este município

Os autos do processo encontra-se a disposição dos interessados em todos os dias úteis das 
08:00 ás 12:00 horas no prédio da prefeitura.

Vista serrana –Pb 30 de abril de 2015
EDUILSON ARAUJO SILVA

PRESIDENTE CPL/MVS

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 
PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE CONES EMBORRACHADO COM 75CM 
REFLETIVO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 3176/2004. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (83) 33411278.Email: licitacaosttpcg@gmail.com

Campina Grande - PB, 05 de Maio de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de  Empresa Es-
pecializada em Construção Civil para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola 
M.E.I.F Angelita Bezerra de Assis, localizado na Aldeia Silva de Belém neste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 04 de Maio de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

Titulo: DUP VEN MER IND  R$510,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026770
Responsavel.: JOAO OTAVIO MELO DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 081335974-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 64,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026689
Responsavel.: MARCELO RIBEIRO LIMA
CPF/CNPJ: 323843878-63
Titulo: DUP VEN MER IND  R$271,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026756
Responsavel.: MARCIO MOURA LACERDA
CPF/CNPJ: 012797261/0002-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.018,18
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025819
Responsavel.: P&B COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 020590404/0001-90
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 64,22
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026168
Responsavel.: SILVANEIDE PIRES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 001202893/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.599,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026169
Responsavel.: SFJEVI COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMEN
CPF/CNPJ: 021606999/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.102,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026787
Responsavel.: VE IND COM PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ: 006353662/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.000,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026308
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,  06/05/2015
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.: ALEXANDRE ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 017418461/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$237,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025989
Responsavel.: AVELINO JULIO ZEGRE MARTELO
CPF/CNPJ: 011982595/0001-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026710
Responsavel.: ALEXANDRO CONSTANCIO DA COSTA
CPF/CNPJ: 017189373/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$566,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026885
Responsavel.: DIORGINE CEZAR ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 013093526/0001-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$700,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026147
Responsavel.: ERIVALDO MARTINS DE FARIAS ME
CPF/CNPJ: 018134549/0001-34
Titulo: DUP VEN MER IND  R$220,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 018293
Responsavel.: EDNA VICENTE DE S REST E PIZZ IRELI
CPF/CNPJ: 020405097/0001-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$441,53
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025778
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ: 014685774/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$266,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026027
Responsavel.: FRANCISCA ADELAIDE TIMOTEO 012
CPF/CNPJ: 013432359/0001-80
Titulo: DUP VEN MER IND  R$517,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 021576
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO - ME
CPF/CNPJ: 017259746/0001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  D E  R E A B E R T U R A  D E  L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 21.350/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.021/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES LABORATORIAIS 

DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do seu Pregoeiro Oficial, Sr. Chrys-

tiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação 
acima referenciada, na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global, 
em face da primeira sessão ter sido deserta. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na sala da Comissão Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia 
Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Consultas ao Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁ-
RIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 05 de Maio de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro 

Pregoeiro / Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.007/2015
A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
10:00 horas do dia 25 de maio de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.11.007/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP,  tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE 
TRABALHO PARA EQUIPE DE CAMPO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 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 2.11.008/2015
A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
08:00 horas do dia 26 de maio de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.11.008/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP,  tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO SIS-
TEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL(SIM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 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 2.11.009/2015
A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
10:00 horas do dia 26 de maio de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.11.009/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP,  tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA VACINAÇÃO 
PARA USO DA EQUIPE DO PROINSA  DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 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 2.11.010/2015
A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
09:00 horas do dia 19 de maio de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.11.010/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP,  tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA AFTOSA  PARA SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 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 ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: 
no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS n° 002/2015
O município de São Bentinho/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna 

público para o conhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Contratação 
de Empresa Especializada para o Serviço de Conclusão da Construção de Unidade Básica de Saúde 
na sede do Município de São Bentinho/PB, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, de conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes habilitação e 
propostas de preços será no dia 21 de maio de 2015, às 08:45h (oito e quarenta e cinco horas), na 
sala da Comissão Permanente Licitação, situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro 
de São Bentinho/PB. Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 05 de maio de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Presidente da C.P.L

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, baterias, extintores, rodas e macacos diversos desti-

nados aos veículos da frota municipal.
ABERTURA: 30/04/2015 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Razões de interesse público.
DATA: 05/04/2015.

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 020/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015
CONTRATO Nº 020/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DESTINADOS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: ANTONIO SOUZA DA SILVA
CPF/MMF: 039.533.414-48
PRAZO: 30/03/2016
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração. 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças. 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Agricultura. 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política. 0206 Secretaria de Educação e 
Cultura - 12 361 0407 2.023 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar. 02.07 – Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0125.2.039 – Manutenção 
das atividades da Secretaria de Ação Social. 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 
– Manutenção das atividades da Secretaria de Turismo. 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 
18.541.0535.2.047 – Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente. 02.12 – Secretaria 
da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades da secretaria da juventude. 02.13 
– Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da 
secretaria de habitação e defesa civil. 02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 
– Manutenção das atividades da secretaria de planejamento. 02.15 – Secretaria de Transportes 
Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades da secretaria de transportes urbanos. 
02.016 – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção 
das atividades da superintendência municipal de transporte e trânsito. 02.20 – Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer – 27.812.0125.2.059 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física - 3.3.90.39.00 
- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 01 de abril de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 021/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015
CONTRATO Nº 021/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DESTINADOS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: EDILEUZA ALVES DA SILVA
CPF/MMF: 893.290.904-00
PRAZO: 30/03/2016
VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração. 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças. 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Agricultura. 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política. 0206 Secretaria de Educação e 
Cultura - 12 361 0407 2.023 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar. 02.07 – Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0125.2.039 – Manutenção 
das atividades da Secretaria de Ação Social. 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 
– Manutenção das atividades da Secretaria de Turismo. 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 
18.541.0535.2.047 – Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente. 02.12 – Secretaria 
da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades da secretaria da juventude. 02.13 
– Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da 
secretaria de habitação e defesa civil. 02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 
– Manutenção das atividades da secretaria de planejamento. 02.15 – Secretaria de Transportes 
Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades da secretaria de transportes urbanos. 
02.016 – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção 
das atividades da superintendência municipal de transporte e trânsito. 02.20 – Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer – 27.812.0125.2.059 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física - 3.3.90.39.00 
- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 01 de abril de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE 

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 019/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015
CONTRATO Nº 019/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DESTINADOS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: GEOVANI RODRIGUES DE AZEVEDO
CPF/MMF: 083.995.634-71
PRAZO: 30/03/2016
VALOR TOTAL: R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração. 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças. 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Agricultura. 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política. 0206 Secretaria de Educação e 
Cultura - 12 361 0407 2.023 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar. 02.07 – Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0125.2.039 – Manutenção 
das atividades da Secretaria de Ação Social. 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 
– Manutenção das atividades da Secretaria de Turismo. 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 
18.541.0535.2.047 – Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente. 02.12 – Secretaria 
da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades da secretaria da juventude. 02.13 
– Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da 
secretaria de habitação e defesa civil. 02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 
– Manutenção das atividades da secretaria de planejamento. 02.15 – Secretaria de Transportes 
Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades da secretaria de transportes urbanos. 
02.016 – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção 
das atividades da superintendência municipal de transporte e trânsito. 02.20 – Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer – 27.812.0125.2.059 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física - 3.3.90.39.00 
- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 01 de abril de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 015/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2015
CONTRATO Nº 015/2015
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: JÂNIO CESAR DOS SANTOS SILVA
CPF/MMF: 019.096.204-67
PRAZO: 30/03/2016
VALOR TOTAL: R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 Secretaria de Educação e Cultura - 12 

361 0403 2.021 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 12 361 0403 2.080 – Manut. 
FUNDEB Outras - 40% - 12 361 0403 2.089 – Manut. Outras Transferências do FNDE - 12 361 0407 
2.023 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros 
Pessoa Física - 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 01 de abril de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 018/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2015
CONTRATO Nº 018/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS DESTINADOS AS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: JOÃO RODRIGUES DA SILVA
CPF/MMF: 472.502.164-49
PRAZO: 30/03/2016
VALOR TOTAL: R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito. 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração. 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças. 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Agricultura. 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política. 0206 Secretaria de Educação e 
Cultura - 12 361 0407 2.023 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar. 02.07 – Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0125.2.039 – Manutenção 
das atividades da Secretaria de Ação Social. 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 
– Manutenção das atividades da Secretaria de Turismo. 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 
18.541.0535.2.047 – Manutenção das atividades da secretaria do meio ambiente. 02.12 – Secretaria 
da Juventude – 27.812.0536.2.048 – Manutenção das atividades da secretaria da juventude. 02.13 
– Secretaria de Habitação e Defesa Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da 
secretaria de habitação e defesa civil. 02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 
– Manutenção das atividades da secretaria de planejamento. 02.15 – Secretaria de Transportes 
Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das atividades da secretaria de transportes urbanos. 
02.016 – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção 
das atividades da superintendência municipal de transporte e trânsito. 02.20 – Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer – 27.812.0125.2.059 - Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física - 3.3.90.39.00 
- Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 01 de abril de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 016/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2015
CONTRATO Nº 016/2015
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: LAÉRCIO FERNANDES DA COSTA
CPF/MMF: 351.026.164-04
PRAZO: 30/03/2016
VALOR TOTAL: R$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 Secretaria de Educação e Cultura - 12 

361 0403 2.021 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 12 361 0403 2.080 – Manut. 
FUNDEB Outras - 40% - 12 361 0403 2.089 – Manut. Outras Transferências do FNDE - 12 361 0407 
2.023 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros 
Pessoa Física - 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 01 de abril de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 017/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2015
CONTRATO Nº 017/2015
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS 

NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADO: NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA
CPF/MMF: 096.494.574-61
PRAZO: 30/03/2016
VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 Secretaria de Educação e Cultura - 12 

361 0403 2.021 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - 12 361 0403 2.080 – Manut. 
FUNDEB Outras - 40% - 12 361 0403 2.089 – Manut. Outras Transferências do FNDE - 12 361 0407 
2.023 - Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar - 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros 
Pessoa Física - 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.

Mamanguape, 01 de abril de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO ADESÃO SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ADESSÃO A SRP Nº 201505054374/PMS   
“OBJETO: O REGISTRO NACIONAL DE PREÇOS DOS MATERIAIS PERMANENTES ABAIXO 

LISTADOS, NA FORMA, QUANTITAVIVO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL”, SENDO 
ESTAS CONDIÇÕES ARGUIDAS NAS INFORMAÇÕES SUPRAMENCIONADAS. FAZ-SE RESAL-
TAR QUE SÓ SERÁ ADERIDO O ITEM 7 (SETE) DESCRITO DE FORMA CLARA NO ESCOPO DO 
EDITAL, CUJA DESTINAÇÃO SERÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA (UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO), DO MUNICIPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA.

CONTRATADO: MAGNAMED TENOLOGIA MEDICA S/A SITUADA RUA SÃO PAULINO, Nº 221 
BAIRRO Vila Maria, CEP: 04.019.040 SÃO PAULO-SP, CNPJ: 01.298.443./0001-73.

VALOR: R$ 88.050,00 (Oitenta e Oito Mil e Cinquenta Reais).
DATA RATIFICAÇÃO: 04 de Maio de 2015

EXTRATO CONTRATO ADESÃO SRP
CONTRATO N.º 00112/2015 
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SOUSA
CONTRATADO: MAGNAMED TENOLOGIA MEDICA S/A SITUADA RUA SÃO PAULINO, Nº 221 

BAIRRO Vila Maria, CEP: 04.019.040 SÃO PAULO-SP, CNPJ: 01.298.443./0001-73.
OBJETO: O REGISTRO NACIONAL DE PREÇOS DOS MATERIAIS PERMANENTES ABAIXO 

LISTADOS, NA FORMA, QUANTITAVIVO E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL”, SENDO 
ESTAS CONDIÇÕES ARGUIDAS NAS INFORMAÇÕES SUPRAMENCIONADAS. FAZ-SE RESAL-
TAR QUE SÓ SERÁ ADERIDO O ITEM 7 (SETE) DESCRITO DE FORMA CLARA NO ESCOPO DO 
EDITAL , CUJA DESTINAÇÃO SERÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA (UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO), DO MUNICIPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAÍBA.

VALOR: R$ 88.050,00 (Oitenta e Oito Mil e Cinquenta Reais)
DATA ASSINATURA: 04 de Maio 2015
PROCESSO:  PROCESSO ADMINISTRATIVO ADESSÃO A SRP 201505054374/PMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de um Campo de 
Futebol no povoado de Boa Vista, localizado na Zona Rural do município de Gado Bravo. Recur-
sos: Contrato de Repasse CEF nº 01008713-67 - SIAFI nº 0000790451 - SICONV nº 0557412013. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: 
licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 05 de Maio de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de uma Praça de 
Eventos, no município de Gado Bravo. Recursos: CR CEF nº 01012475-67 - SIAFI nº 0000797181 - 
SICONV nº 0051832013. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 05 de Maio de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paraleleípedo 

em vias públicas urbanas e rurais, no município de Vieirópolis. Data e Local: 21 de Maio de 2015 às 
09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 05 de Maio de 2015
VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA

Presidente da CPL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 004/2015, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 30 de março de 2015, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 004/2015, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 30 de março de 2015, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente licitação 
para: JÂNIO CESAR DOS SANTOS SILVA, CPF/MF nº 019.096.204-67, referente ao item 02, no 
valor de R$ 3.400,00, LAÉRCIO FERNANDES DA COSTA, CPF/F nº 351.026.164-04, referente 
aos itens 03 e 04, no valor de R$ 5.900,00 e NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA, CPF/MF n 
º 096.494.574-61, referente ao item 05, no valor de R$ 4.000,00, totalizando o valor mensal de R$ 
13.300,00 (treze mil e trezentos reais). 

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 01 de abril de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO P 13KG E ÁGUA MINERAL 
DE 20LTS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: E C MARTINS - 
ME - R$ 76.500,00.

Pedra Lavrada - PB, 05 de Junho de 2015
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 18 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Cadeiras Odontológicas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10h00min do dia 18 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar 
e Laboratorial, destinados ao Hospital Municipal e aos PSF’s deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br 

Arara - PB, 30 de Abril de 2015
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA 

 Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Material Odontológico de Consumo e Permanente, para suprir as necessidades do Hospital 
Municipal e aos PSF’s, deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP - R$ 97.957,70; DENTALMED 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 39.081,75.

Arara - PB, 04 de Maio de 2015.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Odontológico de Consumo e Permanente, para 

suprir as necessidades do Hospital Municipal e aos PSF’s, deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00018/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC, SB e 
PAB FIXO: 3.3.90.30.03 - Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab. 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00044/2015 - 05.05.15 - DENTAL COSTA PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA EPP - R$ 97.957,70; CT Nº 00045/2015 - 05.05.15 - DENTALMED 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 39.081,75.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais hidráulicos, para atender as demandas das Secretariais deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Arara - PB, 05 de Maio de 2015.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO

Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2015. OBJETO: Aquisições parceladas de materiais 

hidráulicos, para atender as demandas das Secretariais deste Município. ABERTURA: 30/04/2015 
as 09h30min JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 05/05/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
029/2015, no dia 19(dezenove) de maio de 2015, ás 10:30(dez e trinta) horas, que tem como obje-
tivo a Aquisição de Materiais Permanentes - Eletrodomésticos, Móveis, Equipamentos, Logística, 
etc. -  destinados ao consumo de diversas secretarias deste município, com Recursos Próprios do 
Município, descritos e especificados no Termo de Referência(Anexo I do Edital). Os interessados 
poderão retirar o edital na sede da Prefeitura Municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, 05 de maio de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
028/2015, no dia 19 (dezenove) de maio de 2015, ás 10:00(dez) horas, que tem como objetivo de 
Locação mensal de veículos de passageiros fechado, com equipamentos obrigatórios de seguran-
ça, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, lanterna de luz na parte superior dianteira 
e traseira, cintos de segurança para transporte diário de estudantes da zona rural para a rede 
estadual  e municipal de ensino na sede do município de São Jose de Piranhas –PB, descritos e 
especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na sede 
da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB, 05 de maio de 2015.
Jose Idomar Bento de Sousa     

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará realizar a 
Tomada de Preço Nº TP004/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
de engenharia na Pavimentação de 05 (cinco) Ruas: Rua Geni Caluete, Rua João Pereira Filho, 
Rua João Torres Vilar, Rua Horácio José de Sousa e Rua Teodomiro Ferreira Portela (trecho), todas 
na sede, através do (CT: 1003839-81/2013/CAIXA), conforme planilhas orçamentarias de custos. 
Data da Abertura: 21 de maio de 2015. Horário: 08h:00m (oito horas), Local: Sala da CPL, Rua José 
Américo de Almeida, nº 386, Centro, Livramento/PB, Fone: (83)-3477-1042, Suporte legal: Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: Será adquirida por 
cópia ou CD virgem, no horário de expediente das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 05 de maio de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará 
realizar a Tomada de Preço Nº TP005/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços de engenharia na Pavimentação de 02 (duas) Ruas: Rua Félix José de Farias, e 
Rua Manoel Maciel, todas na sede, através do (CT: 1004365-30/2013/CAIXA), conforme planilhas 
orçamentarias de custos Data da Abertura: 21 de maio de 2015. Horário: 14h:30m (quatorze horas 
e trinta minutos), Local: Sala da CPL, Rua José Américo de Almeida, nº 386, Centro, Livramento/
PB, Fone: (83)-3477-1042, Suporte legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 
Complementar nº 123/06. Edital: Será adquirida por cópia ou CD virgem, no horário de expediente 
das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 05 de maio de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Maio de 2015, licita-
ção modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DA 2.º ETAPA DO 
PARQUE MUNICIPAL DE MÚLTIPLO USO, NO MUNICIPIO DE CUBATÍ - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 05 de Maio de 2015
NEILTON RODRIGUES DOS SANTOS - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de instalação e manutenção preventiva corretiva em equipamentos de ar condicionado diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 07 de Maio de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços 
de transportes diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 07 de Maio de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

O município de CAJAZEIRAS, através do Pregão e equipe de apoio, torna público a todos os 
interessados quefoi julgado improcedente o recurso administrativo referente ao pregão presencial 
de nº 00031/2015,  apresentado pela empresa  I.S.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS  inscrita no 
CNPJ: 40.964.066/0001-16, mediante parecer do procurador jurídico o Sr. Henrique Sérgio Alves 
da Cunha. MAIORESINFORMAÇÕES: em todos os dias úteis das 08:00 ás 13:00 horas, na sede 
da Prefeitura de CAJAZEIRAS, á rua Coronel Juvêncio Carneiro, n° 253 – Centro.

CAJAZEIRAS-PB, 05 de Maio de 2015.
Emídio Diniz Batista

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel 

Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de expediente diversos, 
destinado a prefeitura de Marcação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 07 de Maio de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 2.05.024/2015/CPL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria de Assistência Social de  Campina Grande, no uso das prerrogativas 

que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº029/05 considerando o incomensurável 
interesse público e respaldado no parecer da Assessoria Jurídica, autoriza e RATIFICA o Ato de Dispensa 
de Licitação nº 2.05.024/2015/CPL/SEMAS/PMCG a Empresa: SUPRIMAIS COMÉRCIO & SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA LTDA para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER 
AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. no valor total de R$ 
7.541,50 (Sete Mil Quinhentos e Quarenta e Um reais, cinquenta Centavos), embasada no art. 24, II, da 
lei nº 8666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações. 

Campina Grande/PB, 10 de abril de 2015.
Eva Gouveia

Secretária de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2015.03.006
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 004/2015, realizado pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 30 de março de 2015, o qual encontra-se em total 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente licitação para:  
JÂNIO CESAR DOS SANTOS SILVA, CPF/MF nº 019.096.204-67, referente ao item 02, no valor de R$ 
3.400,00, LAÉRCIO FERNANDES DA COSTA, CPF/F nº 351.026.164-04, referente aos itens 03 e 04, no 
valor de R$ 5.900,00 e NATHALIA BEZERRA CHAVES FEITOSA, CPF/MF n º 096.494.574-61, referente ao 
item 05, no valor de R$ 4.000,00, totalizando o valor mensal de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais). 

Mamanguape/PB, 01 de abril de 2015.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço 
de recapagem de pneus, da frota de veículos e maquinas pesadas do município de Cajazeiras e suas 
demais secretarias, conforme solicitação.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 17 de Abril de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 0001/2015, que objetiva: Locação de 
um veículo tipo passeio, para ficar a disposição desta Casa Legislativa; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SEBASTIANA FERREIRA CUSTÓDIO - R$ 20.000,00.

Lagoa de Dentro - PB, 29 de Abril de 2015.
LEANDRO DA COSTA VIEIRA

 Vereador Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de um veículo tipo passeio, para ficar a disposição desta Casa Legislativa. FUN-

DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 0001/2015. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 01.00 - Câmara 
Municipal de Lagoa de Dentro: 01.031.1001.2001 - Manter as Atividades do Poder Legislativo; 3.3.90.36.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. . VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00006/2015 - 30.04.15 - 
SEBASTIANA FERREIRA CUSTÓDIO - R$ 20.000,00.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer 

da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 0002/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Gasolina Comum, Óleo Lubrificante e Filtro de Óleo, destinados a abastecimentos e manutenção de 
veículo(s) pertencente(s) e/ou locado(s) a esta Casa Legislativa. ; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AUTO POSTO SÃO FRANCISCO LTDA - ME - R$ 13.820,00.

Lagoa de Dentro - PB, 29 de Abril de 2015.
LEANDRO DA COSTA VIEIRA 

Vereador Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gasolina Comum, Óleo Lubrificante e Filtro de Óleo, destinados 

a abastecimentos e manutenção de veículo(s) pertencente(s) e/ou locado(s) a esta Casa Legislativa. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 0002/2015. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 01.00 - 
Câmara Municipal de Lagoa de Dentro; 01.031.1001.2001 – Operacionalização da Atividade Legislativa; 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00007/2015 - 30.04.15 - AUTO POSTO 
SÃO FRANCISCO LTDA - ME - R$ 13.820,00.

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Assessoria jurídica a câmara e acompanhamento dos processos junto aos órgãos fiscaliza-
dores do poder publicam em geral..

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN10012/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da câmara municipal de são bento - PB.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bento e:
CT Nº 00007/2015 - 01.05.15 - ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 32.000,00 
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN10012/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN10012/2015, que 
objetiva: Assessoria jurídica a câmara e acompanhamento dos processos junto aos órgãos fiscalizadores 
do poder publico em geral.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALVES 
ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 32.000,00.

São Bento - PB, 28 de Abril de 2015
ADAILDO DANTAS 

Presidente

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN10012/2015.
OBJETO: Assessoria jurídica a camara e acompanhamento dos processos junto aos órgãos fiscaliza-

dores do poder publica em geral..
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Tesouraria.
RATIFICAÇÃO: Presidente, em 28/04/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 002/2015
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de João Pessoa 

CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA e DEFESA, querendo, 
sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação, consoante o disposto no inc.
LV do art.5º da Constituição Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 73.428-4 ANA PAULO DOS SANTOS SMS
02 12.336-6 SEVERINO RIBEIRO PEREIRA NETO SEAD
03 70.625-6 SIMONE MARIA DA CONCEIÇÃO SMS

João Pessoa, 30 de abril de 2015.
Marlene Cabral de Lima

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: Locação de veículos tipo passeio e 
utilitários, para atender as eventuais viagens que tem como objetivo atender as diversas secretarias deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO DE FREITAS 
PONTES - R$ 18.720,00; EDSON FÁBIO DO NASCIMENTO GOMES - R$ 18.585,00; ELIAQUIM DOS 
SANTOS SOARES - R$ 19.575,00; ERINALDO PEREIRA ALVES - R$ 18.720,00; FRANCISCO DE ASSIS 
MAURICIO DA COSTA - R$ 18.720,00; JOSÉ ALESSANDO MAURICIO DE AZEVEDO - R$ 18.000,00; 
JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - R$ 19.485,00; JOSENILDO FREITAS DA SILVA - R$ 17.595,00; 
JOSIVALDO DIAS SOARES - R$ 18.450,00; RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO - R$ 19.260,00.

Pirpirituba - PB, 01 de Abril de 2015
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos tipo passeio e utilitários, para atender as eventuais viagens que 

tem como objetivo atender as diversas secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00019/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE e FUS: 02.00 - SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.122.1002.2003 - Manut. Ativ. da Sec. de Administração e Finanças 
05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2006.2021 - Manut. das Ativ. de Saúde Básica do 
Município 10.302.2021.2025 - Manut. das Ativ. da Secretaria de Saúde - FMS 06.00 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12.361.2009.2028 - Manut. das Atividades da Educação Básica - MDE 07.00 - SEC. DES. 
ECONOMICO 15.452.1002.2043 - Manut. das Ativ. dos Serviços de Obras e Urbanismo 08.00 - SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE 26.122.1002.2045 - Manut. das Ativ. da Sec de Transporte 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Pirpirituba e: CT Nº 00035/2015 - 06.04.15 - ANTONIO DE FREITAS PONTES - R$ 18.720,00 CT Nº 
00036/2015 - 06.04.15 - EDSON FÁBIO DO NASCIMENTO GOMES - R$ 18.585,00 CT Nº 00037/2015 - 
06.04.15 - ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - R$ 19.575,00 CT Nº 00038/2015 - 06.04.15 - ERINALDO 
PEREIRA ALVES - R$ 18.720,00 CT Nº 00039/2015 - 06.04.15 - FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA 
COSTA - R$ 18.720,00 CT Nº 00040/2015 - 06.04.15 - JOSÉ ALESSANDO MAURICIO DE AZEVEDO - R$ 
18.000,00 CT Nº 00041/2015 - 06.04.15 - JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - R$ 19.485,00 CT Nº 
00042/2015 - 06.04.15 - JOSENILDO FREITAS DA SILVA - R$ 17.595,00 CT Nº 00043/2015 - 06.04.15 - 
JOSIVALDO DIAS SOARES - R$ 18.450,00 CT Nº 00044/2015 - 06.04.15 - RONALDO DO NASCIMENTO 
MONTEIRO - R$ 19.260,00

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: Locação de Veículos para prestar 
serviços junto as Secretarias Municipais de Educação e Desenvolvimento Econômico deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CICERO GOMES DE ABREU - R$ 
15.300,00; EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO - R$ 36.900,00; JAMACI SOARES DE ALMEI-
DA - R$ 36.900,00; JOSÉ DE OLIVEIRA - R$ 13.500,00; JOSENILSON PEREIRA DIAS - R$ 18.000,00; 
PAULO DE LIMA BESERRA - R$ 29.700,00.

Pirpirituba - PB, 02 de Abril de 2015
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Veículos para prestar serviços junto as Secretarias Municipais de Educa-

ção e Desenvolvimento Econômico deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00020/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS e MDE: 06.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.2009.2028 - Manut. das Atividades da Educação Básica - MDE 07.00 - SEC. DES. ECONOMICO 
15.452.1002.2043 - Manut. das Ativ. dos Serviços de Obras e Urbanismo 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT 
Nº 00045/2015 - 06.04.15 - CICERO GOMES DE ABREU - R$ 15.300,00 CT Nº 00046/2015 - 06.04.15 - 
EVERALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO - R$ 36.900,00 CT Nº 00047/2015 - 06.04.15 - JAMACI 
SOARES DE ALMEIDA - R$ 36.900,00 CT Nº 00048/2015 - 06.04.15 - JOSÉ DE OLIVEIRA - R$ 13.500,00 
CT Nº 00049/2015 - 06.04.15 - JOSENILSON PEREIRA DIAS - R$ 18.000,00 CT Nº 00050/2015 - 06.04.15 
- PAULO DE LIMA BESERRA - R$ 29.700,00

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 
PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Campina Grande - PB, 04 de Maio de 2015.
JOSÉ MARQUES FILHO - Diretor Superintendente

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 19.05.14.600 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2014
DATA DE ABERTURA: 18/05/2015 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 15-00411-9
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA PARA ATENDER 

O PROJETO INTEGRADO “VIDA NO TRÂNSITO” DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 231/2014 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 160 – Convênio TF/VPS (fundo a fundo). 
Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h. e de 14h às 18h, 
no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.

João Pessoa, 05 de maio de 2015.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL/SES-PB
Mat. 170.333-1

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 034/2015
PROCESSO Nº. 19.000.027837.2014
 Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 034/2015 (Registro de 

preços para contratação de serviços de fornecimento de refeições), destinado a Secretaria de 
Estado do Governo - SEG, modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 21/05/2015 
as 09h, Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 15-00258-8
João Pessoa, 05 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 N103/2015
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 22/05/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de coleta de concentrados de plaquetas, destinado a Secretaria 
de Estado da Saúde - SES/HEMOCENTRO, 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 - 15-00410-1
João Pessoa, 05 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 N139/2015
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:

Registro de preços para aquisição de medicamentos controlados, destinado a Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/NAF, 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 - 15-00412-7
João Pessoa, 05 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00016/2015, para aquisição de medicamentos e material odonto-
lógico, destinados aos Centros de Saúde e ADJUDICO o seu objeto à empresa FARMAGUEDES 
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ 
n° 08.160.290/0001-42, vencedora de vários itens com o valor de R$ 61.984,70 (sessenta e um mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).

Aguiar - PB, 05 de maio de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Pregão Presencial Nº 003/2014. Contrato Nº PP003/2014. Contratante: Prefeitura de Assunção/
PB, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02. Contratada: Maria Claudivera Silva CPNJ: 18.107.594/0001-08. 
Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93. Considerando o que determina o item 06 “vigência do 
contrato” do Projeto Básico, e a cláusula decima segunda do Contrato nº PP003/2014, datado de 
05/05/2014. Considerando que a Contratada atende todos os requisitos para obter a prorrogação 
da vigência do contrato em tela, objetivando a utilização do saldo contratual e ainda o que dispõe 
os itens: I e II do Atr. 57, é o que dar guarita a este termo aditivo. Considerando a prorrogação do 
contrato a vigência passou de 05/05/2014 a 05/05/2015, para 06/05/2015 até 31/12/2015. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo 
aditivo. Data da assinatura: 04 de maio de 2015. Partes assinantes: Rafael A. de F. Oliveira (Prefeito) 
e o Sr. Wendel Gutemberg dos S. Barbosa (Pela Contratada).

Assunção/PB, 04 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 08h00min do dia 22 de Maio de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empre-
sa no ramo pertinente para Reforma e Ampliação do Clube Municipal Ilha da Fantasia 1ª etapa. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 04 de Maio de 2015.
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Antonio Gracindo, SN - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo destinado 
aos serviços da Câmara Municipal de Bananeiras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33671010. Email: cpl.cmbananeiras@yahoo.com.br 

Bananeiras - PB, 28 de Abril de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO– A Secretaria Municipal de 

Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a Renovação de Licença de Instalação para o empreendimento da COMUNIDADE MARIA 
DE NAZARÉ, localizado no bairro dos Funcionários II – João Pessoa/PB.

Atenciosamente,
JOSÉ MARIZ

Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

Alpargatas S/A – CNPJ/CPF Nº 61.079.117/0170-91 , torna  público que requereu à SUDEMA, Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, à Licença de Operação/Processo 2015-002469/
TEC/LO-9778, para Costura e Colagem de Cabedal para Fabricação de Tênis – AC:630 M² , situado 
na Av. Jovino Magno de Bacalhau Nº 260 Centro -  Serra Redonda - Paraíba. CEP 58385000.

“A CONSTRUTORA ALBATROZ REAL LTDA - CNPJ 09.427.668/0001-94, Torna publico que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 604/2015 em João Pessoa, 9 de Abril de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação 
residencial com 32 unidades habitacionais (pilotis, 06 pavimentos e cobertura) dotada de sistema de 
esgotamento sanitário individual. Na(o) - av. Max Zagel, S/N, LT. 7A, QD. 06, Lot. Jardim Camboinha 
II - Município: Cabedelo - UF: PB. Processo: 2015-001070/TEC/LI-3861”

A IMPERIAL CONSTRUÇÕES LTDA – Torna público que requereu a SEMAN – Secretaria de 
Meio Ambiente a Licença de Operação – Parcial – Blocos 03, 05 e 06  - para o Empreendimento 
denominado Residencial Anibal de Gouveia Moura, situado na Rua José Barbalho Filho, s/n – 
Mandacaru, João Pessoa – PB.

CANNELE RESTAURANTE E CONVENIÊNCIA LTDA  – Torna público que requereu junto a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da LO nº 1031/2012, 
para a atividade de Restaurante, na Av. Ministro José Américo de Almeida, nº 986 – Torre – João 
Pessoa – Pb. Através do processo nº 2015-002006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS – Torna público que requereu a Licença Prévia 
– Construção de Centro Cultural=IT:265.088,48=AC:269,64m²= NE:06=L/ATV:Rua Benevides Teodo-
miro de Sousa, s/n, B – Popular , Brejo dos Santos – PB. Processo nº 2015-002683/TEC/LP-2428.

THIAGO VICENTE BARROS PORTADOR DO CPF:071.120.234-67 TORNA PUBLICO QUE 
REQUEREU A SUDEMA- SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO REFERENTE A ATIVIDADE DE PESQUISA MRS - EXTRAÇÃO DE 
AREIA NA CALHA DO RIO TAPEROÁ, AREA 2,62 HA LOCALIZADO NO RIO TAPEROÁ NA ZONA 
RURAL DE CABACEIRAS PB.PROCESSO Nº2014-006644/TEC/LOP-0203.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação 
e Drenagem em Diversas ruas, no Distrito de Pirauá, no Município de Natuba/PB.  Processo nº 
2015-002634/TEC/LI-4045. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Pavimentação e 
Drenagem, na Rua Regina  trecho 1 e 2, Aldeia Jaraguá, no Município de Rio Tinto/PB.  Processo 
nº 2015-002633/TEC/LI-4044. 

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 6 de maio de 2015Publicidade
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