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DÓLAR    R$ 3,045  (compra) R$ 3,046  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,000  (compra) R$ 3,190  (venda)
EURO   R$ 3,438  (compra) R$ 3,439  (venda)

l Diretores escolares discutem o Plano de Educação. Página 3

l Idec alerta para consumo de bebidas light e diet. Página 10

l Pesquisa garante melhoramento genético da fava. Página 11 

l Vereador defende torturadores em Campina Grande. Página 17
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nuvens
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nuvens

Esportes

SEGUNDA GUERRA O general Alfred Jodl assina em 7 de maio 
de 1945 na França a rendição total dos alemães.  PáGINA 9

FOTO: Divulgação

FOTO: Edson Matos FOTOS: Evandro Pereira

baixa 12h13 0.4m

ALTA

ALTA

18h34

06h04

2.2m

2.3m

Cinco jogos estão
previstos para a
noite de amanhã
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Familiares de vítimas e especialistas em direitos humanos serão chamados a depor na Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) instalada ontem no Senado para investigar a morte de jovens em todo o país.  PáGINA 4

CPI vai investigar o
assassinato de jovens

MOBIlIDADE  A PMJP iniciou ontem a obra de elevação do nível da pista na Avenida Beira Rio. 
Duas pontes serão construídas sobre o Rio Jaguaribe para evitar os alagamentos.  PáGINA 13

OPINIÃO PÚBLICA
 

Pais discutem qual a melhor
forma para educar os filhos

Há quem defenda a volta da palmada, muitos 
acreditam que o diálogo é o caminho, influência 
negativa dos meios de comunicação é comentada 
e a maioria vê riscos de violência.  PáGINA 13

Diego Cruz Rosilda Conceição

Estrelas da
música hoje
à noite em CG 

20Caderno

A entrega do VII Troféu 
Gonzagão acontece hoje à 
noite em Campina Grande.  Os 
Nonatos (foto) e Alceu Valença 
estão entre os homenageados. 
Artistas de todo o país partici-
parão do evento.  PáGINA 5
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Educação emocional
Seminário inscreve 
até o dia 3 de junho

Especialistas em educação emocional do 
Chile, da Espanha e do Brasil estarão em João 
Pessoa para o I Seminário 
Internacional de Edu-
cação Emocional.  
PáGINA 10 Após dois anos de dis-

cussão, o Senado regula-
mentou ontem a lei dos 
empregados domésticos 
que agora passam a ter di-
reito ao FGTS.   PáGINA 18

senado regulamenta
a PEC das domésticas

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

AJUSTE FISCAl  Sob protesto,  Câmara aprova 
novo prazo para seguro-desemprego.  PáGINA 18



Em outros tempos, talvez fosse o caso 
de se cobrar dos jornais impressos da Paraí-
ba que tivessem circulado ontem com uma 
mesma manchete: “Que boa notícia!” No 
chamado corpo da matéria, então, se expli-
cariam as razões do entusiasmo. É que na 
terça-feira passada deu-se conhecimento ao 
público paraibano de um empreendimento 
que, a um só tempo, pode se transformar em 
alternativa econômica e solução para os gra-
ves problemas do meio ambiente. 

Trata-se de uma usina beneficiadora de 
resíduos sólidos que está sendo produzida 
em Campina Grande com o apoio do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – Se-
nai. Acompanhado de alguns assessores, o 
governador Ricardo Coutinho foi pessoal-
mente constatar a eficiência do novo e pio-
neiro equipamento. Ao final da visita, não 
economizou nos elogios: “É muito impor-
tante quando são descobertas alternativas 
que possam redimensionar ou transformar 
o lixo. E, neste caso, mais que uma contribui-
ção econômica, é uma contribuição para a 
humanidade”. 

A reação entusiástica do governador faz 
todo sentido. Fruto de 18 anos de pesquisa, a 
nova usina utiliza sacolas plásticas, garrafas, 
pneus, madeira e outros produtos descar-
tados pela população para produzir a brita 
sintética. De acordo com testes em labora-
tório, o material apresentou resistência sete 
vezes maior que a brita convencional, além 
de menor densidade e mais durabilidade.

À primeira vista, pode-se até imaginar 
que o equipamento é só mais uma iniciativa 
entre tantas outras destinadas a combater 
o problema dos resíduos sólidos enfrentado 
pelos centros urbanos. Mas só à primeira 

vista. Como explica o pesquisador e coor-
denador do projeto, professor Romero Lei-
te, a nova tecnologia poderá provocar uma 
revolução no setor. Atualmente, apenas 2% 
do lixo produzido no Brasil são reciclados. 
Com esta nova usina, a redução do acúmulo 
desses resíduos nos aterros sanitários pode 
chegar até os 80%. É aí que reside o pionei-
rismo da iniciativa. 

Aliás, um pioneirismo que imediata-
mente foi detectado pela presidente da 
Companhia de Desenvolvimento da Paraí-
ba, Tatiana Domiciano. Integrante da co-
mitiva do governador Ricardo Coutinho, 
ela sinalizou que o Governo do Estado se 
dispõe a apoiar o empreendimento. “Esta-
mos avaliando o projeto para definir como 
o Governo poderá contribuir para a con-
solidação dos incentivos, visto que é um 
projeto importante tanto para o poder pú-
blico como para o setor empresarial”. 

Nestas primeiras décadas do século 
XXI, a questão da geração e destinação 
dos resíduos sólidos, originados das ativi-
dades humanas cotidianas é sem dúvida 
um grande problema ambiental, que cada 
vez mais assola as cidades brasileiras.  A 
geração desenfreada e a disposição inade-
quada desses resíduos constituem grande 
foco de poluição ambiental, ocasionando 
problemas nas áreas política, social, eco-
nômica, técnica e de saúde. Iniciativas 
como estas, que reafirmam o pioneirismo 
do paraibano e a criatividade dos cam-
pinenses, merecem destaque. Embora o 
assunto não tenha ocupado as primeiras 
páginas dos jornais, tem-se como certo 
que, pela ação do Governo, não passará em 
branco. 

Editorial

 Solução inovadora
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Artigo Palmari Lucena - palmari@gmail.com

A mais preciosa das paraíbas...

Museu de Arte Contemporânea de Mon-
terrey, México. Celebração do casamento de 
uma mulher católica com um homem hindu. 
Diversidade cheia de riscos e possibilidades. 
Coexistindo festivamente, banqueiros, cole-
gas das Nações Unidas, amigos de infância e 
familiares. A história oral dos nubentes em 
vários idiomas. Bombaim, Nova Iorque, Dubai, 
Londres, Singapura ou São Paulo, havia sem-
pre algo novo para contar a respeito das vidas 
ou do romance. Sáris e vestidos de soirée, fra-
grâncias do Oriente, do Ocidente, mistura de 
gente bonita, sucesso e elegância. Conclusão 
de três dias de festividades...

“Fiesta mexicana”, amigos íntimos e famí-
lia. Éramos parte da história. Chefe e mentor da 
jovem advogada nas Nações Unidas, santuário 
emocional após o dia 11 de Setembro, designa-
do como seu “pai substituto” em Nova Iorque. 
Consultados sobre os aspectos culturais e reli-
giosos, transmitimos impressões positivas à fa-
mília, após jantar com o casal em Nova Iorque.

Recepção de boas-vindas. Evento formal, 
os convidados da Ásia, Europa e Estados Unidos 
haviam chegado. Namastês, “abrazos” e apertos 
de mão. Babel alegre, moderna. Os mexicanos, 
na maioria família, conversavam animadamen-
te entre si, salvo aqueles que falavam inglês. Um 
banqueiro italiano acompanhado de sua esposa 
eurasiana foram um dos últimos em chegar. O 
noivo nos apresentou...

Kim, designer de joias na Itália. “Femme 
allumeuse”.  Novas histórias se entrelaçavam. 
Comentário intempestivo: “Vocês são de São 
Paulo? Ah, adoramos a Daslu!”. Paraíba, res-
pondemos. Descrentes de que demonstrasse 
maior interesse pelo lugar. ”Paraíba! Eu amo 
as paraíbas!”. Perguntamos se conhecia nosso 
Estado. Conhecia somente as paraíbas, o epôni-
mo, nome genérico das turmalinas azuis encon-
tradas na Paraíba... Pedras preciosas eram seu 

metier, começou uma longa explicação...
Depois de prospectar por mais de cinco 

anos, um garimpeiro persistente, encontrou as 
primeiras turmalinas nas serras da Paraíba. A 
gema azul neon encontrada em 1989, tornou-
se imediatamente uma das raras, caras e pro-
curadas do mundo. O mercado se expandiu no 
princípio do Milênio, com descobertas de “pa-
raíbas” de cores variadas, cor-de-rosa, de me-
lancia e verde; em Moçambique e na Nigéria.  A 
luminescência do “neon” que as torna mais va-
liosas é causada pela presença de cobre. Conti-
nua sendo a turmalina da Paraíba, usada como 
o “metro de ouro”, para determinar a “paraiba-
nidade” das gemas produzidas mundialmente. 
Lamentando a dificuldade em encontrar nossas 
paraíbas, Kim suspirou...

Caminhávamos na 5ª Avenida, anos depois, 
próximos do coração do Distrito de Diamantes 
dos Estados Unidos. Procuramos turmalinas 
azuis. Foi-nos apresentada uma pequena ban-
deja coberta de veludo, com uma pedra azul 
neon. Hesitamos em perguntar o preço. Pro-
metemos voltar, caso decidíssemos. “Giselle, a 
top model brasileira comprou brincos de tur-
malinas da Paraíba, vinte e cinco mil dólares”, 
comentou. Falha tentativa de motivação. Parti-
mos sem a nossa paraíba...

Descoberta nas serras da Paraíba, há duas 
décadas, as turmalinas ainda estão sendo reti-
radas do solo à mão, com instrumentos como 
cunhas e marretas. Veios com espessura fina, 
não excedendo a grossura de um lápis. Frag-
mentam-se facilmente. Causa grandes perdas 
a maneira artesanal da extração, contribuindo 
para que as paraíbas sejam mais raras e caras.

Paraíbas brilhando nos salões dos ricos e 
famosos. Garimpeiros, que não brilham, bus-
cam as riquezas da terra. Paraíba pequenina, 
famosa no mundo inteiro. Eu tenho pra vender... 
Quem quer comprar?

  Paraíbas brilhando nos salões dos ricos e famosos. Garimpeiros, que não brilham, 
buscam as riquezas da terra. Paraíba pequenina, famosa no mundo inteiro.”

UNInforme

COnCuRSO fEDERAL

CASA PRóPRIA: REStRIÇÃO AO ‘SOnhO’  

O presidente da Agência Executiva 
de Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa), João Fernandes, e deputados 
da bancada federal paraibana têm 
encontro em Brasília, hoje, a partir 
das 14h. Na pauta da reunião, está 
a situação do Açude de Boqueirão, 
que abastece Campina Grande e ou-
tros 20 municípios. Com capacidade 
para 411 milhões de metros cúbicos, 
o reservatório está com apenas 80 
milhões de metros cúbicos, menos 
de 20 % de sua capacidade máxima.

Boa notícia para os ‘concursei-
ros’. A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, da 
Câmara dos Deputados, apro-
vou proposta de projeto de lei 
que obriga organizadores de 
concurso de órgãos federais 
a realizar provas em todas as 
capitais onde haja pelo menos 
50 inscritos. O projeto ainda 
voltará à apreciação do Senado, 
de onde originou-se, mas tem 
tudo para ser aprovado.

Ainda dá tempo. Hoje, 
serão encerradas as ins-
crições para o concurso pú-
blico do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, que oferece 15 
vagas para o cargo de juiz 
de direito. Até as 23h59, os 
interessados podem efe-
tuar a inscrição no endere-
ço eletrônico http:/www.
cespe.unb.br/concursos/
tj_pb_15_juiz. A taxa é de 
R$ 275.
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O Governo Federal 
adotou uma ‘nova 
ordem’, por assim 
dizer, numa área 
delicada. Está re-
duzindo os dutos 
por onde passa-
vam os recursos 
públicos que be-
neficiaram direta-
mente, na última 
década, setores 
menos abastados 
da sociedade e a 
emergente classe 
C, a chamada nova 
classe média brasi-
leira, na definição sociológica. Do trabalhador ao pequeno empresário, esse contingente ganhou novas 
expectativas de vida com a política socializante adotada pelo governo Lula e que rendeu rastilho até 
o primeiro mandato da presidente Dilma num quesito muito particular: o acesso ao financiamento da 
casa própria. Tornou-se um clichê, nas mídias e no segmento publicitário, classificar como “a realização 
do sonho da casa própria” o momento em que uma família conseguisse tal intento. Porém, é expressão 
que espelha uma verdade. Comprar uma moradia talvez seja a primeira condição que sedimenta uma 
certeza tangível no imaginário coletivo: se está em ascensão social. Tem um peso psicológico podero-
so. As medidas recentes anunciadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica, que dificultam o aces-
so ao financiamento de imóveis, com a elevação dos juros e redução do limite total a ser financiado, no 
caso de imóveis usados, confirmam que o governo decidiu pagar o preço político intrínseco a essa táti-
ca restritiva. A rigor, restringir “sonhos” arraigados é uma temeridade no quesito captação de votos. 

DIA DAS MÃES
A CBTU João Pessoa e a Avon vão promover uma “viagem” diferente às mães que chegarem à Estação 
Ferroviária nesta sexta-feira, a partir das 8h. Na área de Convivência da Estação, elas ganharão trata-
mento de maquiagem e dicas de beleza. A ação faz parte do “Mãe, simplesmente bela”, uma homena-
gem antecipada ao Dia das Mães, celebrado no domingo.

Hoje, a partir das 19h, a Comissão do Jovem 
Advogado da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, na Paraíba, promove o seminário “Novo 
CPC e os reflexos no processo do trabalho”, 
na sede da entidade. A ideia é atualizar os 
profissionais quanto às modificações adota-
das pelo Código de Processo Civil.  As inscri-
ções poderão ser efetuadas no momento do 
credenciamento e preveem a doação de um 
quilo de alimento não perecível.

O presidente da Assembleia Legislativa da Pa-
raíba, deputado Adriano Galdino, instalou on-
tem a nova comissão temática na Casa: a Co-
missão de Legislação Cidadã, cuja presidência 
foi assumida pelo deputado Bosco Carneiro, 
tendo como vice Bruno Cunha Lima. O titular 
disse que terá como um foco em especial: fis-
calizar a aplicação das leis estaduais.

FISCALIzAÇÃO
nOVO CPC

AÇuDE DE BOquEIRÃO COnCuRSO tJ

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Audiências públicas discutem 
o Plano Estadual de Educação

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de maio de 2015 3
Geral

Participaram gestores 
escolares, presidentes de 
conselhos e de grêmios

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
realizou, ontem, audiên-
cias públicas nas 14 Gerên-
cias Regionais de Educação 
(GRE) para análise e dis-
cussão do documento-base 
do Plano Estadual de Edu-
cação (PEE) 2015-2025. Na 
1ª GRE, a audiência foi rea-
lizada no auditório da Espep 
e contou com a participação 
de 138 gestores escolares, 
presidentes de conselhos e 
de grêmios escolares.

Durante a audiência 
foram apresentadas as 20 
metas e estratégias do Pla-
no Estadual de Educação. O 
público presente foi dividido 
em três grupos onde cada 
um trabalhou sete metas. O 
primeiro grupo discutiu a 
“Garantia do Direito à Educa-
ção Básica”. O segundo grupo 
analisou as seguintes metas: 
“Superação das Desigualda-
des”, “Respeito às Diversida-
des”, “Gestão Democrática” e 
“Financiamentos”. O terceiro 
grupo trabalhou a “Valoriza-
ção dos Profissionais da Edu-
cação” e o “Acesso e Qualida-
de do Ensino Superior”.

Wleika Quirino, gerente 
da 1ª GRE, analisou como posi-
tiva a participação dos gestores 
e presidentes. “Os participan-
tes tiveram a oportunidade de 
analisar o documento-base, 
suprimirem o que não acha-
vam coerente e proporem su-
gestões, modificando parcial-
mente o texto, acrescentando 
novas ideias e assim se sen-

A análise e discussão do documento-base do Plano Estadual de Educação (PEE) 2015-2025, pela 1ª GRE, aconteceu no auditório da Espep, em João Pessoa

FOTO: Secom-PB

tindo parte da construção do 
Plano Estadual de Educação 
da Paraíba”, afirmou.

As sugestões das GREs e 
da sociedade em geral serão 
encaminhadas à Comissão de 
Sistematização do Plano Esta-
dual de Educação da Paraíba, 
que enviará o documento-ba-
se consolidado ao Conselho 
Estadual de Educação (CEE), 
que, por sua vez, encaminhará 
ao Executivo, o qual enviará o 
Projeto de Lei à Assembleia 
Legislativa para votação.

Plano de Educação
O documento-base é fruto 

do trabalho coletivo desenvol-
vido por 15 comissões temá-
ticas, compostas por aproxi-
madamente 90 pessoas, entre 
professores universitários, 
representantes dos movimen-
tos sociais, representantes dos 
sindicatos, docentes da rede 
estadual, representantes do 
Conselho Estadual de Educa-
ção (CEE) e da SEE.

As comissões temáticas 
que integraram o trabalho de 

elaboração do Plano Estadual 
de Educação foram as seguin-
tes: Comissão de Educação 
Infantil; Comissão de Ensino 
Fundamental; Comissão de 
Ensino Médio; Comissão de 
Educação de Jovens e Adul-
tos; Comissão de Educação 
Profissional e Tecnológica; 
Comissão de Educação a Dis-
tância e Tecnologias da Edu-
cação; Comissão de Educação 
Especial; Comissão de Diver-
sidade (Educação no Campo); 
Comissão de Diversidade Ét-

nico-racial (Quilombolas/Ne-
gros e Ciganos); Comissão de 
Diversidade (Educação Indí-
gena); Comissão de Diversi-
dade (Educação em Direitos 
Humanos); Comissão de Edu-
cação Superior; Comissão de 
Formação e Valorização dos 
Profissionais da Educação; 
Comissão de Gestão Demo-
crática e Financiamento da 
Educação.

O Plano Estadual de Edu-
cação se constitui num plano 
de Estado e representa um 

compromisso democrático dos 
entes federados com a garan-
tia e a qualidade de ações que 
envolvem o sistema educa-
cional. O documento-base é a 
proposta preliminar do Plano 
Estadual de Educação, um ins-
trumento de referência para o 
debate público. A partir dele a 
sociedade legitimará os con-
sensos e acordos necessários 
sobre os desafios educacionais 
prioritários e as formas de en-
frentá-los ao longo da década 
de vigência do plano.

Dois empresários fo-
ram presos ontem por 
policiais da Delegacia de 
Defraudações e Falsifica-
ções de João Pessoa. O 
empresário da constru-
ção civil Guilherme Cam-
pelo Rabay Neto, 26, e 
o empresário Agliberto 
Serra Peixoto de Vascon-
celos, 73, são acusados de 
estelionato. 

As investigações co-
meçaram há 4 meses e, 
de acordo com o que foi 
apurado, o empresário 
Guilherme Campelo rea-
lizava várias contratações 
com uma empresa da 
construção civil de manei-
ra fraudulenta, emitindo 
cheques e forjando trans-
ferências bancárias. 

O empresário foi pre-
so em virtude de manda-
do de prisão preventiva 
expedido pela 1ª Vara 
Criminal de João Pessoa. 
Esta não é a primeira vez 
que Guilherme Campelo 
tem preventiva decretada 
pela Justiça. Ele já foi pre-
so antes acusado de frau-
dar a transferência de um 
veículo, mas aguardava 
julgamento em liberdade. 
Guilherme Campelo ainda 
responde a outros inqué-
ritos policiais relacionados 
à negociação de veículos e 

cumprimento de contrato 
em geral, lesando várias 
vítimas na capital e em 
outras cidades da Paraíba.

Já Agliberto Serra foi 
denunciado por fraudes 
relacionadas à abertura 
de empresas de seguros 
fantasmas. O levantamen-
to feito pela polícia mos-
trou que ele usava as em-
presas Aries Internacional 
do Brasil, Golden Correto-
ra, Planeta Corretora e US 
CASH Corretora de Servi-
ços Financeiros LTDA para 
realizar contratos com as 
vítimas, prometendo a 
abertura de contas corren-
tes, facilidade de crédito e 
empréstimos consignados 
com ganho fácil e retorno 
garantido nos contratos 
de investimento. Para pra-
ticar estes golpes Agliber-
to Serra agia em parceria 
com o filho Wellington 
Ângelo e Edson Azevedo. 

O delegado de De-
fraudações, Lucas Sá, pe-
diu a preventiva dos três 
suspeitos, que responde-
rão por diversos crimes de 
estelionato e associação 
criminosa. Agliberto Serra 
foi levado para o presí-
dio do Róger. Já os outros 
dois acusados, Wellington 
Ângelo e Edson Azevedo, 
continuam foragidos.

Dois empresários são 
presos na capital

acusados de estelionato

A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia de 
Crimes contra o Patri-
mônio (Roubos e Fur-
tos) da capital, pren-
deu 5 suspeitos de 
vários roubos em João 
Pessoa. A ação acon-
teceu em Mangabeira 
e teve início no dia 1º 
de maio. 

De acordo com a 
delegada adjunta da 
Especializada, Emília 
Ferraz, as prisões co-
meçaram logo após 
um assalto à residên-
cia em Água Fria. 
“Três homens arma-

dos invadiram uma 
casa e renderam to-
dos os moradores, in-
clusive 5 crianças. Da 
residência consegui-
ram abrir um cofre e 
levaram joias, celula-
res e aparelhos ele-
trônicos. Após o cri-
me, foram presos em 
flagrante, na sexta-
feira (1), dois dos três 
suspeitos de rouba-
rem a casa em Água 
Fria. Os dois já tinham 
passagem pela polícia 
pelo mesmo tipo de 
crime: roubo”, disse a 
delegada.

Suspeitos de roubos

Inves t igadores 
da Delegacia de Ser-
ra Branca, prenderam 
um ex-vereador da ci-
dade de Parari, Jocélio 
de Araújo Cavalcante, 
43. Ele estava com ar-
mas (uma espingarda 
calibre 12, um revólver 
38), um tatu e um pás-
saro silvestre. De acor-
do com a Polícia Civil, 
existia um mandado 
de busca e apreensão 
contra ele, que é sus-
peito de ameaçar um 
atual vereador da ci-
dade e outras pessoas 
da região.

Segundo o titular 
da 14a Delegacia Sec-
cional, João Joaldo, 
o ex-vereador estava 
ameaçando a popula-
ção de Parari e várias 
denúncias já tinham 
sido feitas contra ele. 

O suspeito foi 
preso e autuado por 
porte ilegal de arma e 
crime ambiental, que 
é  inafiançável. “Ago-
ra, o vereador será 
investigado sobre as 
denúncias de ameaças 
sofridas por diversas 
pessoas”, explicou o 
delegado João Joaldo. 

Ex-vereador na cadeia

Cursos de formação 
profissional, uma antiga rei-
vindicação dos moradores 
do Altiplano Cabo Branco, 
serão algumas das propos-
tas encaminhadas pela Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Social (Sedes), durante a 
2ª Audiência do Orçamento 
Participativo (OP), que será 
realizada na Escola Munici-
pal Anita Trigueiro do Vale, 
a partir das 19h de hoje.

 Sandro Gomes, dire-
tor de Organização e Par-
ticipação Popular da Sedes 
(DIPOP), disse que a pro-

posta da secretaria a priori 
é apresentar três linhas de 
produção, nas áreas de em-
belezamento, artesanato e 
administração. “Apresenta-
remos nossa proposta em 
três linhas, mas com várias 
ofertas, entretanto iremos 
deixar a livre escolha para 
a população presente na au-
diência”, destacou.

Segundo o diretor, ini-
cialmente os cursos deverão 
ser ministrados no Clube da 
Pessoa Idosa, unidade da 
gestão municipal existente 
no bairro.

Sedes lançará cursos 
de profissionalização

em audiência do oP

Resolução da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) publicada ontem no 
Diário Oficial da União sus-
pende a distribuição, a comer-
cialização e o uso do lote L-DP 
13G082, com validade até ju-
lho de 2015, do medicamento 
dipirona sódica 500 mg/ml, 
solução injetável, marca Dipi-
farma, fabricado pela Farmace 
Indústria Químico-Farmacêu-
tica Cearense Ltda.

Laudo emitido pela Fun-
dação Ezequiel Dias de Minas 
Gerais apresentou resultado 
insatisfatório no ensaio de 
aspecto, em que se constatou 
ampola com partículas de 
coloração escura. A Anvisa 
determinou que a empresa 
recolha o estoque existente 
no mercado.

Sem contato
A Agência Brasil não 

conseguiu contato com a 
Farmace Indústria Químico-
Farmacêutica Cearense Ltda.

Anvisa suspende venda 
e uso de lote do produto

diPirona sódica

Paula Laboissière
Da Agência Brasil



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de maio de 20154
Últimas

CPI do Assassinato de Jovens 
no Brasil é instalada no Senado

Foi instalada ontem, no 
Senado, a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
do Assassinato de Jovens no 
Brasil. O requerimento para 
criação foi apresentado pela 
senadora Lídice da Mata 
(PSB-BA), que vai presidir 
a comissão. Na reunião de 
instalação também foi eleito 
o senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) como relator e o se-
nador Paulo Paim (PT-RS) 
como vice-presidente.

Como já está em anda-
mento na Câmara uma CPI 
sobre o assassinato de jovens 
negros, a primeira proposta 
da presidente da comissão do 
Senado foi a de promover um 
encontro entre os membros 
das duas CPIs para a troca de 
informações. Lídice também 
sugeriu que sejam organiza-
das ações conjuntas nos pon-
tos que forem de interesse de 
ambas as comissões.

A senadora também pre-
tende apresentar um plano 
de trabalho que incluirá ou-
vir especialistas em seguran-
ça pública e direitos huma-
nos, assim como a família de 
jovens assassinados para tra-
çar um mapeamento e perfil 
das cidades com mais casos 
de homicídios desse grupo.

Requerimento é da senadora 
Lídice da Mata (PSB-BA), 
que presidirá a comissão

Mariana Jungmann
Da Agência Brasil

Policiais rodoviários federais 
realizaram um parto dentro de um 
carro, ontem, em frente ao posto da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 
Pombal, no Sertão da Paraíba.

A gestante Iris Beatriz Custó-
dio, de 24 anos, estava indo do Mu-
nicípio de Lagoa com destino à ma-
ternidade da cidade de Alexandria, 
no Sertão paraibano, onde seria in-
ternada para dar a luz, hoje. 

Às 16h, um Gol vermelho pa-
rou em frente à unidade da PRF de 
Pombal, localizado na BR 230, e o 
motorista desceu gritando: “ela 
está nascendo”. Surpresos, os três 
agentes da PRF que lá se encontra-
vam, correram até o carro e perce-
beram que a jovem estava entrando 
em trabalho de parto. De imediato, 
iniciaram os procedimentos dentro 
do próprio veículo. Três minutos 
depois a criança nasceu; uma meni-
na, que será registrada como Taysa 
Iane Custódio.

Iris já é mãe de outras duas 
crianças, de 7 e 2 anos. A jovem 
mora no Sítio Barroquinha, que fica 
no Município de Lagoa.

Após o parto, uma equipe do 
Samu chegou ao posto, onde foi 
cortado o cordão umbilical e, em 
seguida, mãe e filha foram trans-
portadas até o Hospital Regional da 
cidade de Pombal.

Agentes da PRF realizam parto
no sertão

O agente Thyago Batista segura a menina, que será registrada como Taysa Iane Custódio
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Força Nacional 
fará segurança 
principal dos 
Jogos Olímpicos

A segurança nos prin-
cipais locais de competição, 
hospedagem e de comuni-
cação nos Jogos Olímpicos 
de 2016 será responsabili-
dade da Força Nacional de 
Segurança (FNS). Vincula-
da ao Ministério da Justiça 
(MJ), a tropa é formada por 
13 mil policiais militares 
de diversos estados, que 
recebem treinamento es-
pecífico para situações es-
peciais. O contingente que 
atuará no Rio ainda não foi 
especificado.

A informação foi divul-
gada ontem pelo secretário 
extraordinário de Segurança 
para Grandes eventos do MJ, 
Andrei Rodrigues, durante 
reunião da Comissão esta-
dual de Segurança Pública 
e Defesa Civil para os Jogos 
Rio 2016.

Para Rodrigues, o obje-
tivo de utilização da Força 
Nacional é não impactar na 
rotina da segurança pública 
do estado do Rio, que con-
tinuará a ser feita pelas Po-
lícias Militar e Civil. “Temos 
uma premissa fundamental, 
que é não impactar na segu-
rança pública da cidade e do 
estado do Rio de Janeiro. É 
um diálogo com as 27 unida-
des da Federação, para que 
tenhamos a colaboração de 
profissionais da Força Nacio-
nal de Segurança.”

André Richter
Da Agência Brasil

Os dois ministros mais 
antigos do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Celso de Mello 
e Marco Aurélio, defenderam 
ontem a extensão a todos os 
servidores públicos da pro-
posta de emenda à Constitui-
ção (PeC) que aumenta de 70 
para 75 anos a idade para a 
aposentadoria compulsória 
de ministros de tribunais su-
periores, conhecida no Con-
gresso como PeC da Bengala.

Os dois serão beneficia-
dos pela mudança na Consti-
tuição, aprovada ante-ontem  
pela Câmara dos Deputados 
em segundo turno de votação. 
O ministro Celso de Mello, no-
meado para o cargo em 1989 
pelo então presidente José 
Sarney, considerou a decisão 
da Câmara “sábia”, porque 
aproveita a experiência dos 
atuais integrantes da Corte. 
ele defendeu que o novo cri-
tério da aposentadoria tam-
bém tenha validade para todo 
o funcionalismo público.

“A medida deve ser ex-
pandida e estendida logo aos 
demais servidores públicos 
dos Três Poderes da Repúbli-
ca. Será importante estender 
e aproveitar o elevado grau 
de experiência e maturidade 
profissional dos servidores 
públicos dos Três Poderes. 
Ganha com isso, claramente, 
o interesse público”, afirmou.

Com a nova regra, Celso 
de Mello poderá permanecer 

no tribunal por mais cinco 
anos, mas ele ainda não defi-
niu se deixará o tribunal an-
tes do prazo. De acordo com a 
regra antiga, de aposentado-
ria compulsória aos 70 anos, 
Mello deveria se aposentar 
em novembro.

“A vida é cheia de idas e 
vindas, não é mesmo? Mas 
o fato é que estou com qua-
se 47 anos de ininterruptos 
serviços públicos, desde os 
meus tempos de promo-
tor de Justiça no Ministério 
Público de São Paulo. eu 
sempre gostei de trabalhar, 
sempre trabalhei. Foi o que 
mais fiz. Gostaria de ter fei-
to mais. Mas, de qualquer 
maneira, eu ainda não tenho 
nenhuma decisão e nenhu-
ma definição de ordem pes-
soal”, disse.

O ministro Marco Auré-
lio também é a favor de que a 
mudança na idade para apo-
sentadoria compulsória dos 
ministros do STF seja válida 
para os demais servidores 
públicos. “eu penso que nós 
devemos alterar o limite de 
idade para estar no serviço 
público no tocante a todos os 
servidores. eu só lamento que 
a PeC tenha sido aprovada, 
depois de muitos anos, num 
clima de retaliação, que não 
é bom para as instituições pá-
trias”,  disse o ministro.

Marco Aurélio iria se 
aposentar compulsoriamen-
te em julho do ano  que vem, 
mas deverá permanecer no 
Supremo.

Ministros querem para 
todos os servidores

aposentadoria aos 75 anos

O goleiro Remerson e o 
zagueiro André Lima retor-
naram ao Botafogo e se apre-
sentaram ontem, para as dis-
putas do estadual e a Série C 
do Brasileirão. A dupla é velha 
conhecida da torcida, onde 
conquistou o bicampeonato 
estadual (2013 e 2014) e a 
Série D do Brasileirão/2013. 
O primeiro estava empres-
tado ao CSA-AL, enquanto o 
segundo defendeu o Central 
de Caruaru-Pe no estadual. 
A expectativa é com relação 

a regularização para terem 
condições de jogo no qua-
drangular final do Estadual. 

eles estão integrado ao 
elenco para ficarem prontos 
para os compromissos da reta 
final do Estadual, quando vai 
brigar pelo tricampeonato. 
“Feliz pela volta ao time que 
tenho um carinho todo espe-
cial. Chego para obter mais um 
título pelo Botafogo”, avaliou 
André. Remerson está feliz em 
voltar ao grupo que vai atrás 
da vaga na Série B de 2016. “Se 
Deus quiser vamos tornar o 
sonho em realidade. Retornar 
ao Belo é um prazer”, avaliou.

Remerson e André Lima 
retornaram ao Botafogo

para o estadual e Brasileirão

Jornalistas e críticos 
em gastronomia da Fo-
lha de São Paulo, das re-
vistas 29 horas, Casa&Co-
mida, Top Destino e TAM 
Viagens visitaram o Mer-
cado Central e o Centro 
Histórico de João Pessoa. 
eles estão na capital par-
ticipando da 3ª edição 
do Projeto “Na Bagagem 
– Rotas da Paraíba”, que 
tem como foco divulgar 
a diversidade cultural e 
gastronômica paraibana. 
O idealizador do projeto 

é o chef paraibano Onil-
do Rocha, em parceria 
com o Governo do esta-
do, por intermédio da 
PBTur, e o Sindicato dos 
Hotéis Restaurantes Ba-
res e Similares de João 
Pessoa (SBRHS).

Os participantes, 
além de conhecer os 
produtos e os principais 
restaurantes locais, de-
gustam comidas produ-
zidas com ingredientes 
regionais e produtos 
orgânicos.

Jornalistas fazem 
visitas na capital

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Procon-JP e TJPB 
atendem no dia 11

O próximo dia 11 será histórico 
para a Secretaria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon-JP). Nesta 
data terá início o convênio de otimização das 
resoluções da demanda dos consumidores 
pessoenses, através do convênio com o 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), que 
disponibilizará estagiários na mediação dos 
problemas, resolvendo conflitos que, via 
de regra, iriam parar na Justiça. O convênio 
é pioneiro no país. Desde a segunda-feira 
(4) que um grupo de estagiários que vai 
trabalhar como conciliador nos processos 
abertos no Procon-JP está em treinamento 
na sede da Secretaria. O secretário do Procon-
JP, Helton Renê, comemora a parceria entre a 
Prefeitura de João Pessoa (através do Procon-
JP), TJPB e o Unipê.

Curtas

Dragagem dos 
portos é discutida

A Secretaria Especial de Portos 
da Presidência da República faz amanhã 
mais uma audiência pública para debater 
com a sociedade civil as sugestões sobre a 
concessão dos serviços de dragagem dos 
canais de acesso aos portos do país. Para 
a secretaria, a concessão é uma estratégia 
para normalizar a manutenção dessas 
vias marítimas. A dragagem dos canais 
que dão acesso aos portos nacionais é 
fundamental para que o Brasil elimine 
um dos principais gargalos do setor 
portuário, diante da tendência mundial 
de usar embarcações cada vez maiores 
para o transporte de cargas, avaliou Felipe 
Rateiro, um dos sócios da Technomar 
Engenharia, empresa incubada da 
Universidade de São Paulo (USP).

Defensores no 
Processo Eletrônico

A Subgerência de Tecnologia da 
Informação da Defensoria Pública da Paraíba 
está convocando os defensores públicos que 
já têm o Certificado Digital a participarem 
do treinamento para operar no Processo 
Judicial Eletrônico (PJe), amanhã e no dia 15, 
às 9h, na sala do Conselho Superior da sede 
administrativa da Defensoria. São sendo 
convocados os que atuam nas 3ª e 4ª Câmaras 
Criminais, nas 17 Varas Cíveis, Vara de Feitos 
Especiais, Vara de Sucessões, nas 7 Varas 
de Família, 6 Varas da Fazenda Pública, 2 de 
Execuções Fiscais e nas 4 Varas Mistas de 
Mangabeira. A subgerente de TI da Defensoria, 
Isabel Queiroga, disse que até o final do 
ano todos precisam estar com o Certificado 
Digital (token) para atender as exigências do 
Processo Judicial Eletrônico.

Contratos públicos 
limitados em 25%

A CCJ do Senado aprovou um projeto 
de lei que estabelece teto de 25% para 
aditivos em contratos com a administração 
pública. O texto altera a Lei de Licitações, 
que hoje permite que os aditivos cheguem a 
50% do valor do contrato em alguns casos. 
Com isso, fica estabelecido que, em qualquer 
situação, o contrato assinado com o poder 
público poderá ficar no máximo 25% mais 
caro. O objetivo é evitar que os custos subam 
e haja espaço para episódios de corrupção. “Na 
hora em que se assina um contrato onde está 
autorizado automaticamente um reajuste de 
50%, o planejamento fica fraturado. Com um 
reajuste limitado a 25% para obra de qualquer 
espécie, volta a obrigação de se propor preços 
que possam ser cumpridos”, defendeu o 
senador José Agripino Maia (DEM-RN).

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil
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O ‘Oscar do Forró’, que acontece hoje em Campina Grande, espera mais 
de mil pessoas e traz Os Nonatos, Amazan, Falamansa e Alceu Valença

Música nordestina
Lucas Duarte
Especial para A União

Em sentido horário: Luiz 
Gonzaga, que dá nome ao 
troféu; Os 3 do Nordeste 

e Alceu Valença 

Uma noite de muito 
forró, reencontros e 
homenagens, assim 
será a noite de gala, 
que é considerada 
como o ‘Oscar do 
Forró’ paraibano. O 
VII Troféu Gonzagão, 

que reúne mais de 150 artistas 
nacionais em uma mesma noite, 
acontece hoje, às 19h, no Centro 
de Convenções Francisco de Assis 
Benevides Gadelha, na FIEP, em 
Campina Grande, e reunirá grandes 
nomes da música.

Este ano, o Troféu Gonzagão faz 
um brinde à imortalidade da obra 
de Rosil Cavalcanti (in memoriam), 
à genialidade de Alceu Valença, à 
autenticidade de Os 3 do Nordeste, 
homenagem justa para artistas que 
há mais de 40 anos tiveram seus 
sucessos consagrados e continuam 
presentes na cena musical do país, 
além disso, para a alegria dos fãs dos 
poetas Nonato Neto e Nonato Costa 
e da produção do Cantos & Contos, a 
dupla Os Nonatos, que apresentam 
o programa, também vai ser ho-
menageada nesta edição do Troféu 
Gonzagão, em reconhecimento ao 
conjunto de sua obra artística. Além 
deles, haverá show e participação de 
Zé Milton, Sandra Belê, Mestrinho, 
Flávio José, Amazan, Betto Brito, Os 
Nonatos, Adelmário Coelho, Fala-
mansa, entre outros.

Para o casal de ortodentistas, 
organizadores da festa Ajalmar 
Maia e Rilávia Cardoso, o objetivo 
é de homenagear os artistas que 
levam a cultura nordestina para 
todos cantos. São esperados pela 
organização do Troféu Gonzagão 
mais de mil convidados, entre 
autoridades políticas, do judiciário, 
artistas, intelectuais e representan-
tes da sociedade civil.“A essência 
do Troféu Gonzagão é de enaltecer 
a música e valorizar os artistas que 
lutam pela preservação de nossa 
cultura” afirmou Rilávia Cardoso.

“A qualidade poética da obra des-
tes artistas, bem como a sensibilida-
de com que descrevem nossas raí-
zes, isso demonstra que não somos 
apenas nós que temos este olhar, 
pois somos muito criteriosos com 
cada nome que recebe esta home-
nagem. Enquanto uma sanfona, um 
zabumba, um triângulo ecoar, o forró 
sempre terá seu espaço garantido 

FOTOS: Divulgação

em todos os salões brasileiros.”, disse 
Ajalmar Maia, também ortodontista.

O evento tem como convidados 
artistas, instrumentistas, cineastas, 
produtores e um público estimado 
em mais de mil e têm como obje-
tivo a valorização dos artistas que 
mantêm viva a música regional. 
Desde sua primeira edição, reali-
zada em umas das salas do Centro 
de Ortodontia Integrado, o projeto 
foi consolidado há mais de 10 anos, 
homenageando ícones da música 
regional com visibilidade local, na-
cional e internacional. A exemplo de 
artistas como Elba Ramalho, Rai-
mundo Fagner, Chico César, Antônio 
Barros e Cecéu, Adelmário Coe-
lho, Oswaldinho, Targino Gondim, 
Alcione, Beto Britto, Os Nonatos, 
Alcymar Monteiro, Pinto do Acor-
deon, Genival Lacerda, Mestrinho, 
Adelson Viana, Glorinha Gadelha, 
entre tantos outros. O Troféu tam-
bém já homenageou in memoriam 
artistas consagrados, como o gran-
de Dominguinhos, Marinês, conhe-

cida como a ‘Rainha do Xaxado’, e 
também o paraibano Jackson do 
Pandeiro, considerado o maior rit-
mista da história da música popular 
brasileira, o compositor e acordeo-
nista (sanfoneiro) Sivuca, além de 
Luiz Gonzaga ‘O Rei do Baião’ que 
dá nome ao troféu.

Sobre o Troféu Gonzagão 
O evento que é considerado 

como o ‘Oscar do Forró’, ‘Oscar da 
Música Nordestina’ ou a ‘Prévia do 
Maior São João do Mundo’.  Esses são 
alguns termos que definem o Troféu 
Gonzagão que acontece anualmen-
te, em Campina Grande. O Troféu 
Gonzagão faz parte do cronograma 
de ações do Projeto Permanente de 
Cultura Tradição da Paraíba. Com o 
sucesso alcançado a cada ano de rea-
lização, mais do que um evento cul-
tural, o Troféu Gonzagão se transfor-
mou em um momento de exaltação e 
agregação de valor a um dos ritmos 
mais prestigiados do Nordeste: o 
forró. A partir de 2009, devido ao 

crescimento exponencial do evento, 
uma parceria exitosa foi firmada en-
tre o Centro de Ortodontia Integra-
do e a Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba - FIEP/PB, atra-
vés de seu presidente Francisco de 
Assis Benevides Gadelha, via Proje-
to Sesi Cultura Tradição da Paraíba. 
Através do trabalho incansável de 
seus idealizadores, os ortodentistas 
Ajalmar Maia e Rilávia Cardoso, o 
Troféu Gonzagão é uma prova viva 
que o forró já ultrapassou as barrei-
ras e conquistou o status de ‘Forró 
Classe A’ se destacando em grandes 
salões, notadamente no Centro de 
Convenções Francisco Benevides 
Gadelha, na FIEP, e até interna-
cionalmente, sendo levado como 
bandeira pela nova geração a exem-
plo de Lucy Alves e Luan Estilizado, 
respectivamente. 
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Foi uma reunião muito bem sucedida.  Por 
iniciativa de Luiz Gonzaga Bertelli, eleito presidente 
do CIEE/SP, a entidade promoveu um encontro de es-
pecialistas, para discutir o atual quadro da educação 
brasileira, com ênfase no Ensino Médio.

Na sua apresentação, o professor Roberto Lobo  
Leal, ex-reitor da Universidade de São Paulo, fez uma 
série de considerações sobre as atuais dificuldades 
enfrentadas pelo sistema.  Uma delas, “o gasto mal 
conduzido”.

Concordamos com a crítica feita, mas pedimos 
vênia ao ilustre educador para discordar do uso da 
palavra “gasto”.  Ela é entendida como sinônimo 
de desperdício, quando o que se deseja é afirmar o 
investimento em educação.  Todos sabemos que os 
recursos para educação podem ser considerados 
escassos – e foi dessa maneira que o novo ministro 
(Renato Janine Ribeiro) recebeu o MEC.  Houve uma 
brutal contenção, o que certamente se refletirá nos 
primeiros  tempos da sua atuação.  Ele não poderá 
fazer milagres.

Quando chegou a minha vez, não quis decepcio-
nar as 600 pessoas que lotaram o auditório do Centro 
de Integração Empresa-Escola  de São Paulo.  Mostrei 
que há luz no fim do túnel, “pois há que se ter espe-
rança, apesar do quadro de óbices evidentes.”

Como era preciso abordar “A crítica da educa-
ção básica”, destaquei os bons resultados iniciais do 
Pronatec, no qual a presidente da República deposita 
tantas esperanças.  Mas chamei a atenção para a 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O mundo espiritual
Dizem os espíritos que se comunicam 

com o mundo terreno, através de médiuns 
de irrefutável caráter e que atuam nos cinco 
continentes de nosso planeta, que os cená-
rios e paisagens desfrutados pelos desencar-
nados são os mais variados possíveis.

Esses lugares do mundo espiritual não 
são constituídos de matéria, aquela matéria 
que os cinco sentidos do corpo encarnado 
são capazes de sentir. São cenários produzi-
dos pela mentalização individual – quando a 
experiência é pessoal – ou coletiva, quando 
é concebido por um grupo de espíritos. São 
as chamadas comunidades ou cidades espi-
rituais, muito bem descritas e psicografadas 
por Chico Xavier, nos volumes de autoria do 
espírito André Luiz.

É sabido que esses assuntos espíritas 
ainda são rejeitados por muita gente, mesmo 
diante das evidências que galopam progres-
sivamente para sua autenticidade, sejam em 
experiências médicas, mediúnicas ou cientí-
ficas. A própria Física Quântica, quanto mais 
se aprofunda nas pesquisas sobre a matéria 
e suas condições nos campos magnéticos e 
gravitacionais conclui que o mundo mate-
rial, como imaginamos, ou seja, aquele que 
vemos e apalpamos, não é composto somen-
te de sólidos. Tudo é energia. Em diversas 
formas, mais ou menos densas, que materia-
lizam corpos, substâncias, objetos, e outras 
mais sutis, como a energia elétrica, térmica, 
solar, magnética, química e o pensamento, 
uma força incalculavelmente poderosa.

Em muitas das transformações da ma-
téria são claras as sutilezas de suas formas. 
Vejamos a transmutação biológica. Um boi 
pode comer somente capim, e essa clorofila 
se transformar em muita carne, não é fan-
tástico? E o pinto, que começa numa gema e 
durante a chocagem, apenas através do calor 
materno, vai se transmutando em um novo 
ser, geneticamente perfeito?

O mais incrível é que essas transforma-
ções podem ser produzidas pela força do 
pensamento, frequentemente utilizada pelos 
sábios do mundo oriental, praticadas por 
Jesus ao transmutar água em vinho, e que, de 
forma mais popular, foram vistas, há algum 
tempo, nas ações mentais de um Uri Geller.

Daí o cuidado com o pensamento, diante 
do qual devemos estar atentos, pois é uma 
energia que sintoniza com o feio e o belo, o 
bem e o mal, o céu e o inferno, assim bus-
quemos.

Os lugares para onde vamos ao desen-
carnar estão diretamente ligados às vibra-
ções com as quais o nosso espírito, que nada 
mais é do que o conjunto individualizado 
com as múltiplas experiências de todo o ci-
clo de vidas sucessivas, estará afinado. Pois, 
as reencarnações são as transformações do 
Princípio Vital que se processam nas ma-
térias orgânicas, movimentam-se, nascem, 
se desenvolvem e se reproduzem. É a vida 
brotando nas infinitas variações, tecendo a 
existência, florescendo em todos os seres vi-
vos. Pássaros, peixes, flores, moluscos, gente, 
lodo, micróbios, minhocas, tudo que nasce, 
cresce e morre, há bilhões de anos, em todas 
as eras históricas, foi sempre seguido do re-
nascimento, a partir dos mesmos elementos.

Dessas mutações, o princípio vital foi 
se burilando e produzindo novas formas de 
vida animal mais complexas, inteligentes, 
capazes de memorizar, produzir e transfor-
mar o planeta: os seres humanos, dotados de 
alma, que encarna e desencarna, mantendo 
a individualidade através da memória e dos 
sentimentos que nela se conduzem, mesmo 
após a morte. Ou seja, somos o que pensa-
mos!

Germano 
RomeroGasto é desperdício

Anteontem foi o dia do pro-
grama do PT no horário eleitoral 
gratuito. Depois do show, a te-
levisão mostrou cenas da classe 
média na janela, batendo nas 
suas caçarolas. Chamam a isso de 
panelaço. Onde foi que inventa-
ram esse tipo de manifestação? 
Parece que foi na Argentina, em 
passeatas ritmadas pelo som das 
panelas. Sugiro aos futuros ma-
nifestantes que o panelaço seja 
ritmado. A batida 
pode ser de samba, 
ou de xaxado, mas 
que obedeça a um 
ritmo. Será muito 
mais agradável de 
se ouvir. Pode-se até 
dançar. Não faltará 
oportunidade.

O panelaço teve 
lugar durante a lei-
tura das propostas 
petistas. Nunca fui 
simpático a essas 
propostas. Elas não 
fazem referência à 
propriedade, por 
exemplo. Ora, a propriedade é a 
responsável pela grande maioria 
dos crimes. Desde a simples apro-
priação do alheio ao roubo segui-
do de morte, ou morte seguida de 
roubo. Acho esta expressão mais 
lógica, pois não se rouba para 
matar, mas se mata para roubar. 
Os salteadores podem até matar 
depois do roubo, para não serem 
reconhecidos pelas vítimas. Mas 
a segunda hipótese é mais fre-
quente. 

O contrário se deu na an-
tiga e mística União Soviética. 
Baixou-se a pena de morte para 
os casos de estupro. Resultado: 
aumentou o número de estupros 
seguidos de morte. Os tarados 
matavam para não serem re-
conhecidos. Aí se focou a pena 

capital somente para os casos 
de estupro seguido de morte. O 
resultado foi positivo, com uma 
grande redução de estupro. Os 
tarados poupavam suas vítimas 
para não serem mortos. Era o 
caso do estupro malufiano: “estu-
pre, mas não mate”.

Mas as propostas do PT não 
fizeram referência nem à pro-
priedade nem à pena de morte. 
Ora, quase todo o Código Civil 

gravita em 
torno da pro-
priedade e do 
contrato. Com 
a supressão da 
propriedade o 
código ficará 
vazio, sem pre-
visão de crimes. 
E a Justiça livre 
e desocupada 
para se ocupar 
de coisas mais 
sérias. A televi-
são passa o dia 
e a noite mos-
trando crimino-

sos escondendo a cara dentro das 
camisas. Ele já tem tantas passa-
gens pela polícia – diz o repórter. 
Por roubo, tráfico de drogas, 
porte de armas, lesão corporal 
e estupro – completa o foca com 
voz de gol.

Ora, se o freguês da polícia 
fosse fuzilado na primeira entra-
da, se poupará um sem número 
de vítimas. E a polícia estaria de-
socupada para investigar casos 
mais sérios, como os crimes de 
chifre, quase sempre resultando 
em morte seguida de ocultação 
de cadáver. São trágicos e paté-
ticos os crimes de chifre, mas o 
programa do PT não fez referên-
cia a eles. 

O programa do PT não se 
referiu, também, à prisão per-

pétua. No Brasil, cadeia é um 
estágio remunerado. O preso ga-
nha a bolsa cadeia, cumpre um 
percentual da pena e vai para 
casa, ou para a rua, cometer os 
mesmos e outros crimes. Antes 
de ir para a rua ele recebe o 
benefício da prisão albergue, ou 
condicional, para fazer e acon-
tecer. Ou, se tiver mãe, recebe o 
indulto do dia das mães, para ir 
comemorar em casa. Uma par-
te significativa não volta para 
o gradil. Se tiver pai, a mesma 
coisa. E, se não tiver, tem papai 
noel. E terá o indulto natalino 
para roubar os passantes na ida 
e vinda do trabalho.

O programa do PT não fez 
referência à perpétua, à prisão 
albergue, à bolsa cadeia, à segu-
rança do trabalhador no trajeto 
do trabalho. 

Outra mais: o programa do 
PT se mostrou contrário à redu-
ção da maioridade penal. Quer 
dizer que o PT é a favor do delin-
quente e contra o trabalhador, a 
dona de casa, o estudante, as mo-
ças, as crianças que poderão ser 
estupradas a qualquer momento. 
O programa do PT não levou em 
conta a opinião da maior parte 
do povo brasileiro, que é a favor 
da pena capital e da redução da 
maioridade, e contra os ladrões, 
assassinos, sequestradores, estu-
pradores etc, protegidos pela vis-
ta grossa do PT, que protege essa 
gente em prejuízo do povo. 

O eleitor brasileiro está 
sem candidatos a legisladores 
para votar. A lei é para proteger 
bandidos, e não para reprimi-los, 
ou lhes dar sumiço. É preciso o 
criminoso brasileiro ir para a 
Indonésia para ser punido.

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)

Programa de PT

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

existência, hoje, de quase 80% de desistências antes 
de chegar ao terceiro mês  dos cursos, o que é um 
número excessivamente alto.

Temos quase 20 milhões de jovens que não 
frequentam a escola – e isso explica a imensa quan-
tidade deles que povoam as ruas, como acontece no 
centro do Rio de Janeiro, assaltando  e esfaqueando.  
O futuro deles seria muito mais digno se eles esti-
vessem  nas escolas.

O Ensino Técnico é vítima até hoje da Constitui-
ção de 1937 (Estado Novo).  Ela dizia que “o Ensi-
no Técnico-profissional seria destinado às classes 
menos favorecidas.”  Quem gostaria de ter um filho 
submetido a esse  tipo de  ensino?

A formação dos professores é outro grande 
entrave em nossa educação.  O salário oficial é de 
R$1.670,00 – em dólares, 570.  No Japão, por exem-
plo, os professores de Ensino  Básico percebem 2 
mil dólares por mês.  Com o salário no Brasil qual 
o  jovem de classe média que opta pelo magistério?  
Temos três milhões de professores, mas submetidos 
a uma formação precária.  Temos que melhorar os 
cursos de preparação dos professores, na dupla con-
dição de conteúdos mais adequados e uma presente 
interatividade, palavra que pode enriquecer, e muito, 
o que se passa hoje em sala de aula.  A Internet trou-
xe a possibilidade de avanços educacionais bastante 
significativos, desde que tenhamos o desenvolvi-
mento de uma política séria no setor.  Há muito o que 
fazer.

A propriedade 
é a responsável 
pela grande 
maioria dos 
crimes. Desde 
a simples 
apropriação do 
alheio ao roubo 
seguido de morte
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Patricia Pillar no filme Zuzu Angel

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.

O COndE

Humor 

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

SERVIÇO  

Sempre é importante lembrar que ao observarmos 
o comportamento ético em relação às práticas jornalís-
ticas estamos tratando de algo essencial e central para o 
jornalismo. A partir do alicerce ético as ações jornalísti-
cas ganham legitimidade e conservam o que tem de mais 
importante: a credibilidade. A sensação permanente de 
mudança gerada especialmente pelos avanços tecnoló-
gicos provocam reflexões fundamentais relacionadas ao 
comportamento ético do futuro. Diante da velocidade ex-
traordinária das formas de produção e disseminação do 
conteúdo jornalístico, particularmente nas mídias sociais, 
novos dilemas evidenciam um conjunto de novas preocu-
pações e desafios ligados à ética jornalística.

Atualmente a ética jornalística não é mais um 
assunto restrito aos jornalistas ou aos veículos de comu-
nicação. A participação cada vez mais ativa dos públicos 
nos processos de comunicação dentro do espaço público 
tornou-se um elemento decisivo para distinguir o que é 
ou não é aceitável, o que é ou não é correto, o que é ou 
não é respeitador da dignidade humana (Christofoletti & 
Fidalgo, 2014). Esses fatores apontam um caminho onde 
os jornalistas terão que balizar as suas ações por critérios 
que demonstrem transparência. Sem dúvida esse é um 
desafio para profissionais, que até pouco tempo atrás, 
detinham o acesso a uma “área restrita” de disseminação 
de informação em larga escala.

Diante desse contexto nos deparamos com a neces-
sidade de revisitar as normas fundadoras da ocupação 
em um sentido crítico, repensando valores e as razões 
para preservá-los, reavaliando o papel do jornalista na 
sociedade e a sua relevância. Períodos de transição de 
uma forma geral e as transições contemporâneas em 
específico, não tornam a ética menos importante para os 
jornalistas. O compromisso com uma prática eticamente 
exigente é mais importante do que nunca em um tempo 
onde estamos imersos em informações de todos os tipos 
e de todos os níveis de qualidade.

Algumas ameaças éticas que permeiam o jornalis-
mo nesse novo contexto dizem respeito às pressões que 
advêm da falta de dinheiro e da redução de efetivos. “Não 
surpreende que esta seja uma receita propícia ao surgi-
mento de erros, ao aligeiramento das práticas de verifi-
cação e à transferência, para os utilizadores, da produção 
de notícias que os jornalistas já não têm tempo ou meios 
para garantir” (Singer 2014, p.62). As diretrizes éticas 
perpassam várias etapas e filtros relacionados a conven-
ções estabelecidas pelo segmento, porém, cabe ressaltar 
que os parâmetros pessoais de cada profissional tem rela-
ção direta com a sua postura ética diante da sociedade.

Como boa parte das interações entre os indivíduos é 
permeada pelo jornalismo, o ambiente social acaba imerso 
em relações que envolvem conflitos de poder, disputas por 
hegemonia e disputas entre representações sociais e políti-
cas opostas. Esses fatores exigem a adaptação dos parâme-
tros éticos diante das novas situações que se apresentam.

Projeto Estacine homenageia as 
mães durante o mês de maio

Filme traz assassinato e vingança em alta velocidade

Ricardo José Torres
Observatório da Imprensa

Tônio

No mês de maio o projeto Estacine vai 
homenagear as mães, com filmes que falam 
das lutas, dores, ansiedades e os amores des-
sas mulheres. No próximo domingo, 16h, no 
miniauditório da Estação das Artes Luciano 
Agra, em especial, será exibido o filme sobre 
a estilista brasileira Zuleika Angel Jones, que 
morreu drasticamente em um acidente de 
carro no Rio de Janeiro e lutou bravamente 
contra a ditadura militar brasileira.

O drama biográfico ‘Zuzu Angel’, se pas-
sa na década de 1960, no mesmo período em 
que o militarismo se instala no país. Alheia 
a todos os aspectos políticos e econômicos 
do país, Zuzu Angel (Patrícia Pillar), é uma 
estilista de moda que tem seu trabalho des-
tacado no Brasil e no exterior. Paralelo a toda 
a história da estilista, seu filho, Stuart (Daniel 
de Oliveira), ingressa na luta armada, que 
combatia as arbitrariedades dos militares.

As diferenças ideológicas entre mãe 
e filho eram profundas. Até o dia em que a 
noite Zuzu Angel recebe uma ligação dizendo 
que Stuart tinha sido preso pelos militares. As 
Forças Armadas negam. Pouco tempo depois 
ela recebe uma carta dizendo que Stuart foi 
torturado até a morte na Aeronáutica. Então 
ela inicia uma batalha aparentemente sim-
ples: localizar o corpo do filho e enterrá-lo. 
Mas, Zuzu vai se tornando uma figura cada 
vez mais incômoda para a ditadura.

Até que um dia é vítima de um acidente 
de automóvel, na Estrada da Gávea, à saída 
do Túnel Dois Irmãos (Estrada Lagoa-Barra), 
Rio de Janeiro, hoje batizado com seu nome. O 
carro dirigido por ela, um Karmann Ghia TC, 
derrapou na saída do túnel e saiu da pista, cho-
cou-se contra a mureta de proteção, capotando 

e caindo na estrada abaixo, matando-a instan-
taneamente. Zuzu está sepultada no Cemitério 
de São João Batista, no Rio de Janeiro.

Uma semana antes do acidente, Zuzu dei-
xara na casa de Chico Buarque de Hollanda um 
documento que deveria ser publicado caso algo 
lhe acontecesse, em que escreveu: “Se eu apare-
cer morta, por acidente ou outro meio, terá sido 
obra dos assassinos do meu amado filho”.

A produção do filme é de Joaquim Vaz 
de Carvalho, a produção executiva de Heloísa 
Rezende, a trilha sonora de Cristóvão Bastos, a 
direção de fotografia de Pedro Farkas, a direção 
de produção de Laís Chamma e Mílton Pimenta, 
a direção de arte de Marcos Flaksman, o figuri-
no de Kika Lopes e a edição de Marcelo Moraes.

Para este final de semana
“O Presente” - No próximo sábado 

(9), no mesmo local e horário, será exibido 
o longa-metragem “O Presente”, que conta a 
história de Jason, que acabou de perder o avô 
bilionário que sempre odiou e estava certo de 
que não herdaria nada. No entanto ele se en-
gana, pois “Red” Stevens (James Garner) dei-
xou 12 tarefas para Jason, ao fim das quais ele 
será avaliado e, se merecer, terá direito ao que 
Red chama de “o maior de todos os presen-
tes”. Cada uma dessas tarefas tem o objetivo 
de promover alguma mudança em Jason, mas 
nenhuma terá tanta força quanto o encontro 
casual com a pequena Emily (Abigail Breslin). 
O filme é baseado no livro de Jim Stovall que 
foi lançado em 9 de março de 2007 e possui 
classificação indicativa 12 anos.

Projeto Estacine 
 O Estacine é um projeto de cinema 

idealizado pelo setor de eventos da Estação 
Cabo Branco, que surgiu no ano de 2009, 
com o intuito de levar cinema de forma 
gratuita para a população. No cardápio das 
exibições estão filmes que estão fora do 
circuito das salas de exibições da cidade. No 
primeiro momento eram exibidos apenas 
filmes nacionais, mas o público queria mais 
e o projeto passou a exibir filmes nacionais 
e internacionais. No ano seguinte, o projeto 
Estacine ganhou nova roupagem e passou 
a ser concebido em forma de Mostra, e com 
tema (assuntos) ou mesmo homenageando 
atores famosos de dentro e fora do país. A 
necessidade aumentou e o projeto ganhou 
comentadores, ou seja, a cada exibição um 
ator, diretor, conhecedor e amante do cine-
ma debate sobre o filme. Desde sua criação 
já foram exibidos mais de 2 mil filmes.

FOTOS: Divulgação

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 21h Tambiá 
1: 16h25 e 20h45 CinEspaço1: 14h, 
18h 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: 22h10  Manaíra 11: 
16h e 21h40 Tambiá 2: 14h10, 16h20, 
18h30 e 20h40  CinEspaço2: 16h30, 
19h e 21h30

OS VINGADORES: ERA DE ULTRON (EUA 
2015). Gênero: Ação. Duração: 122 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Joss 
Whedon Com: Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo.Sequência do suces-
so “Os Vingadores”, que reúne mais uma 
vez a equipe de super-heróis formada 
por Capitão América (Chris Evans), Ho-
mem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor 
(Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), 
Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Ga-
vião Arqueiro (Jeremy Renner). Manaíra 
3: 13h e 16h15  Manaíra 5: 14h45, 18h e 
21h15 Manaíra 6: 12h, 15h15, 18h30 e 
21h45  Manaíra 9: 12h30, 15h45,  19h 
e 22h15 Manaíra 10/3D:  13h45, 17h 
e 20h15 CinEspaço3/3D:  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 pes-

soal e rompeu barreiras, deixando um 
belo legado social e artístico Manaíra 
1: 12h e 19h30

VELOZES E FURIOSOS 7(EUA 2015). Gênero: 
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 7: 14h30, 17h30 e 
20h30 Tambiá 5: 14h30, 17h30 e 20h30  
Tambiá 4: 14h25, 17h25 e 20h25 

CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fan-
tasia, Romance. Duração: 128 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Ken-
neth 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 acre-
dita 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.  
Manaíra4: 18h15  CinEspaço2: 17h40, 
19h50 e 22h Tambiá 3: 15h

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 94 min. 
Classificação: livre. Direção: Tim John-
son. Com Jim Parsons, Rihanna, Steve 
Martin .O planeta Terra 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. Entre-
tanto, um dia a jovem adolescente Tip 
(Rihanna) encontra o alien Oh (Jim 
Parsons), que foi banido pelos Boov 
devido às várias trapalhadas causa-
das por ele. Os dois logo embarcam 
em uma aventura onde aprendem 
bastante sobre as relações interga-
lácticas. Manaíra 4: 13h30 e 15h50 
CinEspaço2: 14h30 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de maio de 2015

Diversidade

Coletivo de Teatro Alfenim estreia amanhã, na capital, temporada do 
espetáculo Memórias de um cão, baseado na obra de Machado de Assis

Alegoria tragicômica

Baseado na obra do escritor 
carioca Machado de Assis 
(1839 - 1908), princi-
palmente nos romances 
intitulados Quincas Borba 
e Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, o Coletivo 
de Teatro Alfenim estre-

ará - sob o patrocínio da Petrobras - o  
espetáculo inédito Memórias de um cão 
amanhã, a partir das 19h, na Casa Ama-
rela, sede do próprio grupo, localizada 
no Centro de João Pessoa. Na oportuni-
dade, a encenação também vai marcar 
a abertura do espaço para o público e a 
inauguração de uma pequena sala - com 
40 lugares - instalada nas dependências 
do imóvel. A temporada, que é gratuita 
ao público, se estenderá até 21 de junho. 
No entanto, a pre-estreia acontece hoje, 
no mesmo horário, com sessão fechada 
apenas para convidados.

“É grande a nossa expectativa, 
porque estamos inaugurando um mini 
teatro, no qual foram investidos - com 
apoio da Petrobras - cerca de R$ 30 mil 
em obras como a iluminação e arquiban-
cada”, confessou Gabriela Arruda, produ-
tora executiva de Memórias de um cão, 
que tem direção de Márcio Marciano. 
Ela disse, ainda, que o novo espetáculo 
integra o Projeto “Figurações Brasilei-
ras”, cujo patrocínio é da mesma estatal 
e compreende três anos de desenvolvi-
mento. No primeiro, em 2014, o Alfenim 
remontou suas peças; agora, estreia a 
montagem baseada na obra de Machado 
de Assis, que, em 2016, circulará pelos 
estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e 
Minas Gerais, cumprindo, assim, a última 
etapa do cronograma. 

De acordo com Gabriela Arruda, a 
escolha da obra de Machado de Assis 
como inspiração para a montagem do es-
petáculo, que é uma espécie de alegoria 
tragicômica, se deu pelo fato do diretor, 
Márcio Marciano, a ter como objeto de 
estudo há alguns anos. “No entanto, 
não é apenas uma adaptação de época, 
apesar das obras terem sido escritas no 
século XIX, mas serve como uma forma 
de conectar o enredo com temas atuais, 
inclusive a situação política”, ressaltou 
ela.    

Nesse sentido, Memórias de um 

Cena da adaptação épica Memórias de um Cão, que aborda os campos subjetivos e políticos das relações sociais existentes no Brasil, além da exploração

Foto:  Arthur Chagas

n Espetáculo: Memórias de um cão

n Direção: Márcio Marciano

n Pre-estreia: Hoje (sessão fechada para convidados)

n Hora: 19h

n Estreia: Amanhã, às 19h

n Temporada: Até 21 de junho  

n Dias: Sextas e sábados, às 19h, e domingos, às 17h 

n Local: Casa Amarela, em João Pessoa

Endereço: Rua Amaro Coutinho, n0 163, Centro

n Entrada: Gratuita (lugares limitados e ingressos 

devem ser retirados na bilheteria do teatro com 1h de 

antecedência) 

n Classificação: 14 anos.  

Serviço

Projeto Corpo e Movimento do Sesc João Pessoa está com inscrições abertas
Aos grupos artísticos liga-

dos ao movimento das artes 
cênicas, pessoal da dança e 
artistas performáticos podem 
fazer inscrições para o Pro-
jeto Corpo e Movimento. As 
inscrições estão abertas até 
o dia 18 de maio. Os interes-
sados devem procurar o setor 
de cultura do Sesc Centro, ou 
acessar o site http://sescpb.
com.br/ ou ainda requisitar nos 
e-mails dos membros da equipe 
de cultura do Sesc. Como no: 
railsonga05@gmail.com. 

De acordo com o regula-
mento, os documentos que 
devem ser apresentados são 
os seguintes: Formulário de 

inscrição preenchido e assina-
do pelo responsável, Currículo 
atualizado no proponente e 
do grupo, textos críticos ou 
materiais de divulgação im-
pressas e/ou vídeo E Identida-
de, comprovante de residência, 
conta bancária, PIS/Pasep e 
CPF/CIC. Uma curadoria inte-
grada por especialista convi-
dado pelo Sesc e técnicos do 
Setor de Cultura divulgará a 
relação de projetos selecio-
nados para a versão 2015 do 
Projeto Corpo e Movimento no 
dia 28 de maio.

O Projeto Corpo e Movi-
mento é uma proposta que 
o Sesc vem desenvolvendo a 

três anos em João Pessoa. 
Auxiliando assim na formação 
de público e no melhor utiliza-
ção de espaços até então não 
utilizados ou subutilizados pela 
arte.

No decorrer dos anos re-
centes, o projeto realizado em 
anfiteatros das praças públi-
cas da capital paraibana, bem 
como as casas de espetáculos 
e centros culturais, a exemplo 
do Teatro do Sesi, Santa Roza 
e Piollin, vem mobilizando os 
seguimentos contemporâneo, 
danças urbanas, swingueira, 
danças clássicas, danças re-
gionais, hibridas, entre outros 
estilos e formatos. Arte do cartaz do projeto que tem performance e danças 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Cão propõe uma abordagem crítica das 
estratégias de dissimulação, engodo e 
auto-engano que marcam, nos campos 
subjetivo e político, as relações sociais do 
Brasil. Durante o espetáculo, narra-se a 
trajetória de ascensão e queda de Ru-
bião, um mestre-escola interiorano que, 
às vésperas da abolição da escravatura, 
se muda para a Corte, após receber uma 
herança de seu benfeitor, Quincas Borba, 
um típico escravocrata, autodenominado 
filósofo, que ocupa seus dias ociosos de 
proprietário com especulações amaluca-
das sobre a “natureza humana”.

No entanto, a condição para que o 
recém-endinheirado possa usufruir a he-
rança é a de cuidar do cão Quincas Borba, 
homônimo ao do seu benfeitor. Essa 
exigência testamentária - uma variante 
do pacto fáustico - traduz, na prática, 
as determinações do “humanitismo”, 
espécie de doutrina heterodoxa criada 
por Quincas Borba, cujo princípio pode 
ser sintetizado na seguinte máxima: “Ao 
vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, 
as batatas”. Apesar disso, tornado capita-
lista da noite para o dia, Rubião irá flanar 

pelas ruas elegantes de um Rio de Janeiro 
em processo vertiginoso de moderniza-
ção, buscando inserir-se num círculo de 
relações de favor, marcado pelo precon-
ceito de classe e pela futilidade de um 
mundo apartado do trabalho. E, enquan-
to cuida de torrar o dinheiro da herança, 
o mestre-escola experimenta uma vida 
de luxos e compensações imaginárias, a 
tal ponto irreais que pensa ser o próprio 
imperador francês Napoleão III, numa 
clara alusão às pretensões da elite brasi-
leira de tornar o Brasil uma nação do pri-
meiro mundo, com a importação de um 
liberalismo fora do lugar e vistas grossas 
ao tráfico de escravos. 

Ou seja, a partir da leitura do ro-
mance Quincas Borba, o Coletivo Alfe-
nim propõe uma alegoria tragicômica 
da desfaçatez com que a elite econômica 
e cultural brasileira tenta isentar-se 
de sua responsabilidade histórica pela 
barbárie que marca o processo de 
modernização do país, utilizando-se da 
ironia para expor as contradições de 
uma sociedade em formação que almeja 
reconhecer-se no espelho da moderni-

dade, mas sem abrir mão de prerrogati-
vas de classe, a exemplo da exploração 
da mão de obra escrava, a espoliação do 
incipiente trabalho livre e a apropriação 
da riqueza nacional por parte de sua 
elite econômica, pela instrumentaliza-
ção das instâncias do poder público, 
numa nação recém saída da condição de 
colônia portuguesa, mostrando que as 
semelhanças com a atualidade não são 
mera coincidência.

Foto:  Divulgação



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de maio de 2015

Página 10

Idec faz alerta para o 
consumo excessivo de
bebidas light, zero ou diet 

Segunda Guerra Mundial
Há 70 anos, a Alemanha assinava a rendição total

Para a história, o 8 de 
maio de 1945 é a data oficial 
da capitulação da Alemanha 
nazista ao final da Segunda 
Guerra Mundial, mas o primei-
ro ato aconteceu, na verdade, 
um dia antes, em Reims (Fran-
ça), enquanto que o definiti-
vo foi concluído na noite de 8 
para 9 de maio em Berlim. 

O primeiro documento 
de rendição foi assinado pelo 
general Alfred Jodl, chefe do 
Estado-Maior da Wehrmacht, 
em 7 de maio de 1945, no 
quartel-general americano de 
Reims (leste da França).

Do lado dos vencedores, 
a ata foi rubricada pelo gene-
ral Walter Bodell-Smith, chefe 
do Estado-Maior do general 
Dwight Eisenhower, coman-
dante supremo dos Aliados, 
e o general soviético Ivan 
Susloparov. O general francês 
François Sevez, chefe do Esta-
do-Maior do general Charles 
de Gaulle, foi convidado para 
assiná-lo na qualidade de sim-
ples testemunha.

Tratava-se de uma ata pu-
ramente militar de rendição 
(Act of Military Surrender), 
que exigia das tropas alemãs 
o fim dos combates em 8 de 
maio, às 23h01 (hora da Eu-
ropa Central) e que obedeces-
sem às ordens impostas. A se-
gunda capitulação foi firmada 

Soldados norte-americanos erguem bandeira após vitória contra tropas alemãs; ato é um do dos grandes símbolos da Segunda Guerra Mundial 

em 8 de maio, em Karlshors-
tla, na periferia de Berlim, na 
Escola de Engenharia Militar 
da Wehrmacht, onde tinha 
sido instalado o QG das forças 
soviéticas.

Nessa cerimônia, houve 
episódios curiosos. Em pri-
meiro lugar, começou mais 
tarde do que o previsto, devi-
do ao atraso dos três princi-
pais chefes do Exército alemão 

que deveriam assinar o docu-
mento: o marechal Wilhelm 
Keitel (Exército), o general 
Hans-Juergen Strumpff (Ae-
ronáutica) e o almirante Hans 
Georg von Friedeburg (Mari-
nha). Além disso, o texto da 
ata enviado de Moscou chegou 
com um erro.

Por outro lado, ao entrar 
na sala e ver o general francês 
Jean de Lattre de Tassigny, o 

marechal alemão Keitel teria 
comentado “não, você não!”, 
ou, segundo outra versão: “os 
franceses também estão aqui? 
Só faltava isso”.

A cerimônia de Berlim, 
exigida pelo líder soviético 
Joseph Stalin e presidida pelo 
marechal Georgi Yukov, co-
meçou em 8 de maio quase à 
meia-noite (ou seja, já era dia 
9 de maio, em Moscou, devido 

a diferença de fuso), mas ter-
minou em 9 de maio às 00h45.

Este documento defini-
tivo de capitulação da Ale-
manha nazista, datado de 8 
de maio de 1945, foi assina-
do pelo marechal Yukov e o 
marechal britânico Arthur 
William Tedder, em nome do 
comandante supremo do Cor-
po Expedicionário Aliado na 
Europa, e, como testemunhas, 

O fim da Segunda Guer-
ra trouxe um grande prejuízo 
ao continente Europeu. Sen-
do o maior palco dos confli-
tos, o Velho Mundo fez parte 
de números inimagináveis. O 
conflito contabilizou um gas-
to total de 413, 25 bilhões de 
libras, fabricou mais de 296 
mil aviões e 53 milhões de 
toneladas de equipamentos 
navais. Por todo o mundo, 
cerca de 45 milhões de vidas 
foram ceifadas, sendo a gran-
de maioria de inocentes. 

Por outro lado, existiram 
aquelas nações que viram no 
sangrento conflito uma gran-
de oportunidade de ganho 
econômico. Os canadenses 
fabricaram mais de 16 mil 
aviões e 3 milhões de navios. 
Em curto espaço de tempo, 
ampliou sua indústria de 
metais pesados, principal-
mente nas áreas de alumí-
nio, níquel, cromo e aço. Os 

Estados Unidos, considerado 
o maior beneficiário, dobrou 
o seu parque industrial nos 
anos de guerra. 

Depois de estabilizada 
a situação, os países aliados 
começaram a promover os 
diálogos sobre a situação po-
lítica e econômica mundial. 
Inglaterra e Estados Unidos 
assinaram a Carta do Atlân-
tico, documento onde abriam 
mão de qualquer ganho ter-
ritorial e defendiam a sobe-
rania das nações envolvidas. 
Entre os anos de 1943 e 1945, 
diversas reuniões internacio-
nais foram realizadas com o 
propósito de selar diferentes 
acordos diplomáticos. 

Na Conferência de Teerã, 
de novembro de 1943, União 
Soviética, Estados Unidos e 
Inglaterra definiram a incor-
poração das nações bálticas 
e elaboraram uma possível 
divisão do Estado alemão. 

Em fevereiro de 1945, a Con-
ferência de Ialta reafirmou o 
princípio de autodetermina-
ção dos povos e a instalação 
de regimes democráticos. 
Alemanha e Áustria perde-
ram sua autonomia política, 
sendo divididas em diferen-
tes zonas de ocupação. 

A última e mais im-
portante reunião de líderes 
mundiais aconteceu na Con-
ferência de Potsdam, ocor-
rida entre julho e agosto de 
1945. Os líderes soviéticos 
defendiam total autonomia 
no processo de reorganiza-
ção política dos territórios 
ocupados na Europa Central. 
Em resposta, os líderes oci-
dentais eram contrários à in-
tervenção soviética na região 
mediterrânea e na África. Os 
territórios alemães foram 
fragmentados em zonas de 
ocupação francesa, britânica, 
estadunidense e soviética.

O mundo depois das agressões

Com relação às punições 
deferidas contra os alemães, 
ficou acordada uma multa 
indenizatória de 20 bilhões 
de dólares, sendo metade 
destinada à União Soviética. 
A indústria bélica alemã foi 
anulada, a indústria pesada 
sofreu limitações e instalou-
se um tribunal internacional 
destinado ao julgamento das 
principais lideranças do re-
gime nazista. Entre 1945 e 
1946, o chamado Tribunal de 
Nuremberg sentenciou vinte 
e um líderes nazistas. 

Depois de tais acordos, 
o continente europeu pas-
sou por um processo de di-
visão por zonas de influên-
cia política. Os soviéticos 
dominaram a região orien-
tal da Europa dando força 

política aos partidos políti-
cos comunistas na Albânia, 
Bulgária, Romênia, Hungria 
Tchecoslováquia e Polônia. 
Na região da Iugoslávia as 
frentes anti-nazistas, inde-
pendentes do poderio sovié-
tico, instalaram um governo 
comunista liderado pelo ge-
neral Josip Broz Tito. 

A parcela ocidental da 
Europa foi influenciada pelos 
Estados Unidos. Com exceção 
de Portugal e Espanha, a re-
gião foi dominada por diver-
sos governos democrático-li-
berais. Ao Japão foi imposto 
o Tratado de São Francisco, 
que declarou aos japoneses 
a perda de todos os territó-
rios conquistados durante a 
guerra. Com o avanço comu-
nista no Extremo Oriente, os 

EUA resolveram financiar a 
reestruturação da economia 
nipônica. Dessa maneira, fo-
ram dados os primeiros pas-
sos da chamada Guerra Fria. 
(Brasil Escola).

Punições resultaram em multas

Tribunal de 
Nuremberg 
sentenciou 
vinte e 
um líderes 
nazistas entre 
os anos 
de 1945 e 1946

FOTO: Reprodução/Internet

pelo general francês De Lattre 
de Tassigny e o general nor-
te-americano Carl Spaatz. O 
texto - bastante similar ao do-
cumento firmado em Reims - 
indicava que a Alemanha seria 
“completamente desarmada”, 
que os navios e equipamentos 
militares não deviam ser des-
truídos e, finalmente, precisa-
va que a ata tinha sido redigi-
da em inglês, russo e alemão, 
mas que apenas os textos em 
inglês e russo deveriam ser 
considerados autênticos.

Em Londres, em 7 de maio, 
o então primeiro-ministro bri-
tânico, Winston Churchill, se 
preparava para proclamar o 
fim da guerra na Europa, após 
a assinatura da capitulação 
alemã de Reims. Seu discurso 
estava pronto e ele falaria às 
15h, pela BBC, e depois às 18h. 
Nada aconteceu. Essa demora, 
de acordo com os arquivos da 
BBC, obedeceu aos esforços do 
general Eisenhower para re-
tardar o anúncio oficial, a fim 
de “implementar uma decla-
ração simultânea em Londres, 
Washington e Moscou”. 

Finalmente, em 8 de maio 
de 1945, às 15h, Churchill 
anunciou a capitulação alemã, 
pela BBC. Seu discurso foi lido 
ao vivo de sua residência ofi-
cial, situada no número 10 de 
Downing Street. 
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Idec alerta para o consumo excessivo 
BEBIDAS LIGHT, ZERO OU DIET

Consumo exagerado de 
edulcorantes pode ser 
prejudicial à saúde

l TURISTAS

João Pessoa é a 10ª cidade brasileira mais procurada pelos brasileiros 
que irão viajar de avião no próximo Dia das Mães. Dos dez destinos mais 
buscados, cinco são do Nordeste. É o que aponta pesquisa da agência 
ViajaNet, que apurou o volume de procura de passagens 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. Dados da Associação Brasileira dos Hotéis (ABIH-PB) indicam que 
a taxa de ocupação nos três últimos feriados girou entre 78% e 95%. 

l BAnAnEIRAS 

O “Adventure Tour PB” chega ao município de Bananeiras e 
promete muita aventura e adrenalina no próximo sábado. Além 
das atividades da “Caminhada Ecológica”, “Trilha 4x4”, “Trilha de 
Bike”, “Trilha de Moto” e da “Cavalgada Ecológica”, turismo de 
aventura que compõem o evento, a Prefeitura Municipal elaborou 
uma programação de cultura e lazer que vai acontecer durante 
todo o dia na Praça Epitácio Pessoa. O evento é uma iniciativa do 
Sebrae-PB e realização da  PEC Eventos Corporativos, contando 
com apoio do Governo do Estado, através da PBTur - Empresa 
Paraibana de Turismo e das prefeituras envolvidas

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

l REvITALIZAçãO
A Praça João Pessoa, espaço 

inserido no perímetro de tombamento 
do Centro Histórico, delimitado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep), volta a sua originalidade 
com o processo de revitalização 
realizado pela PMJP. Os canteiros 
foram arborizados e as palmeiras 
imperiais, que fazem parte do traçado 
original, foram mantidas e o piso foi 
padronizado com ladrilho hidráulico 
(20cm x 20cm) nas cores cinza claro 
e cinza escuro. A Praça João Pessoa 
foi inaugurada em 1803. Na época, 
era tratada como o jardim público 
da cidade e denominada de Praça 
Comendador Felizardo. Atualmente, 
o local é conhecido como Praça dos 
Três Poderes, devido à localização 
estratégica, tendo em seu perímetro 
as sedes do Palácio da Redenção, 
(Assembleia Legislativa e o Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

l GALAnTE

Quem quiser presentear a sua mãe com um domingo diferente, uma 
boa opção é o “Café da Manhã Especial Dia das Mães”, que está sendo 
oferecido na Casa de Cumpade, localizada na Fazenda Olho D’água, zona 
rural de Galante, distrito de Campina Grande. Tudo está sendo preparado 
com muito gosto pelos Chefs Paulo Machado, Renato Valadares, Walter 
Dantas, Cumpade João e Adriana Lucena. O café da manhã vai acontecer no 
período das 8h às 11h e, em seguida, a partir das 12h será servido o almoço 
com animação do forró pé de serra. Informações: (83) 3224-3050 ou (83) 
8650-0471.

Festival
Os organizadores do Festival do Turismo 

de João Pessoa divulgaram a logomarca 
do adesivo que será distribuído para 
os agentes e operadores de turismo 
convidados para o evento, que em 2015 
chega a sua quinta edição. O adesivo está 
sendo divulgado nas redes e mídias sociais. 
O Festival JPA será realizado nos dias 16 
e 17 de outubro no Centro de Convenções 
de João Pessoa, e a expectativa é de ampliar 
em 15% a participação de profissionais da área 
de turismo, principalmente do Nordeste.  

Bazar 
A loja Raízes da Terra e Ateliê Ana Maia, realiza hoje a partir das 17 horas 

o Bazar Beneficente, cuja renda será destinada as mães da AMEM, instituição 
de abrigo para idosos que é dirigida pela jornalista Goreti Zenaide. São lindos 
vestidos, saias e blusas confeccionados com o algodão colorido e também 
peças indianas, além do sorteio entre os presentes de peça confeccionada e 
doada pelo artista plástico Chico Ferreira. O evento será um happy hour ao 
som de voz e violão. Informações (83) 8627-4342.

Aos admiradores do universo das 
galáxias a Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes, localizada no Altiplano, 
em João Pessoa, está com programação 
para observação dos planetas Júpiter, 
Saturno e Vênus no próximo domingo. 

A observação vai acontecer às 18h, com 
explicações do professor e astrônomo, 
Marcos Jerônimo, na Rampa de acesso ao 
Anfiteatro, próximo ao estacionamento, 
com entrada gratuita. Informações: 3214. 
8303 – 3214.8270

Foto: Evandro Pereira
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Ainda há vagas para 
se inscrever e participar 
do I Seminário Interna-
cional de Educação Emo-
cional. As inscrições vão 
até o dia 3 de junho. O 
evento será realizado 
entre os dias 4 e 5 de 
junho na Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura 
e Artes, em João Pessoa. 
Palestrantes da Espanha, 
do Chile e do Brasil esta-
rão debatendo Educa-
ção Emocional e Ener-
gia Vital, Programas de 
Educação Emocional na 
Escola; O Desafio de De-
senvolver Competências 
Emocionais; Aprendiza-
gem Emocional e Bem
-Estar; dentre outros.

O Seminário conta-
rá com os seguintes pa-
lestrantes: Juan Casassus 
(Espaço Indigo – Chile), 
António Válles (Uni-
versidad de Alicante – 
Espanha), Juan Carlos 
Pérez Gonzalez (UNED 
– Espanha) e Elisa Gon-
salves (UFPB – Brasil). 

O evento será aberto à 
comunidade e as inscri-
ções podem ser feitas 
pelo e-mail grupeemo-
cional@gmail.com.

O tema Educação 
Emocional se impõe 
na contemporaneida-
de de forma urgente, 
por diversas razões: a 
finalidade da educação 
implica no desenvolvi-
mento da personalida-
de integral dos discen-
tes; a educação é um 
processo que se realiza 
na relação interpessoal 
e, por esta razão, está 
impregnada por fenô-
menos emocionais. 

Além disso, estu-
dos registram índices 
elevados de fracasso 
escolar e dificuldades 
de aprendizagem estão 
relacionadas com esta-
dos emocionais como 
apatia, depressão, che-
gando ao suicídio; ou 
a raiva, ódio, chegando 
ao bullying ou a outros 
tipos de violência.

Seminário inscreve 
até dia 3 de junho

EDUCAçãO EMOCIOnAL

Uso de código em néctares é prática abusiva, considera o Idec

O Idec (Instituto Brasilei-
ro de Defesa do Consumidor) 
publicou em sua revista men-
sal uma pesquisa que anali-
sou o rótulo de 53 bebidas 
que utilizam edulcorantes 
(adoçantes), entre refrige-
rantes, chás, refrescos em pó 
e bebidas à base de soja. O 
objetivo era verificar se eles 
informam corretamente os 
edulcorantes presentes na 
fórmula e se a quantidade por 
porção está dentro do limi-
te máximo estabelecido pela 
Anvisa.

O Idec constatou que a 
quantidade de edulcorantes 
utilizada está dentro do limite 
estipulado pela legislação em 
todas as bebidas analisadas. 
No entanto, isso não significa 
que o consumo não deva ser 
moderado. Em alguns casos, 
poucos copos são suficientes 
para alcançar o valor máximo 
seguro de edulcorantes reco-
mendado por organismos in-
ternacionais. E esse consumo 
exagerado pode ser extrema-
mente prejudicial à saúde.

“Apesar de existirem li-
mites máximos de ingestão 
permitidos, os estudos sobre 
edulcorantes e outros aditivos 
ainda são escassos. Sabemos 
que, se ingeridos em grande 
quantidade, podem aumentar 

o risco de desenvolvimento 
de câncer, prejudicar o feto 
durante a gravidez e causar 
aumento de peso”, alerta Ana 
Paula Bortoletto, nutricionis-
ta do Idec. “O Idec defende 
limites mais rígidos para os 
edulcorantes, principalmente 
para o ciclamato, que apare-
ce em maior quantidade nos 
produtos analisados”, declara 
Ana Paula Bortoletto. 

O uso de ciclamato de 
sódio é proibido nos Estados 
Unidos desde a década de 
1970. Os limites variam de 
acordo com o indivíduo, pois 
são calculados por peso (kg) 
e por dia. Para exemplificar, o 
Idec fez simulações de consu-
mo das bebidas avaliadas de 
acordo com três indivíduos 
hipotéticos: crianças de 30kg, 

mulheres de 55 kg e homens 
de 70 kg. Os piores resultados 
foram os dos refrigerantes. 
Uma criança pode tomar ape-
nas 1,8 copo de Sprite Zero 
ou de Guaraná Kuat Zero, por 
exemplo, para atingir a In-
gestão Diária Aceitável (IDA) 
de ciclamato de sódio. E uma 
mulher que beber 3,5 copos 
de Fanta Zero não poderá in-
gerir mais nenhum miligrama 
de ciclamato no mesmo dia. 
Os resultados completos po-
dem ser consultados no site 
do Idec. Acesse:http://goo.
gl/0nIJnJ.

A concentração máxima 
de adoçantes é estabelecida 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
na Resolução nº 18/2008, a 
partir das referências do Co-

dex Alimentarius (conjunto 
de normas internacionais 
padronizadas relacionadas 
a alimentos), a fim de evitar 
riscos à saúde dos consumi-
dores.

A pesquisa também de-
tectou que quase todos os 
produtos analisados apresen-
tam no rótulo o nome dos 
edulcorantes presentes na 
fórmula e as quantidades uti-
lizadas, como exige a Lei nº 
8.918/1994, regulamentada 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA). No entanto, os néc-
tares de uva e pêssego light 
da marca Dafruta informam 
os edulcorantes por meio de 
códigos, não dos nomes por 
extenso – um dado absolu-
tamente técnico, que não diz 
nada para o consumidor. Ape-
sar de a legislação permitir 
o uso de tais códigos, o Idec 
considera a prática abusiva, 
pois viola o direito à informa-
ção previsto no artigo 6º, III, 
do Código de Defesa do Con-
sumidor.

Em relação à rotulagem, 
o problema mais grave foi o 
das bebidas à base de soja, 
que não informam a quan-
tidade de edulcorantes uti-
lizados. Os quatro produtos 
avaliados não trazem essa 
informação: Ades Zero La-
ranja e Ades Pêssego (Unile-
ver), SuFresh Soyos Moran-
go (Wow Nutrition) e Yakult 
Tonyu Morango (Tonyu). 

FOTO: Reprodução/Internet
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Pesquisa vai melhorar a genética do feijão na Emepa  

Fava
Uma parceria firma-

da entre a Gestão Unificada 
(GU), integrada pela Emater/
Emepa/Interpa, vinculada 
à Secretaria de Desenvol-
vimento da Agropecuária e 
da Pesca e a Universidade 
Federal Rural de Pernam-
buco (UFRPE), vai permitir 
a troca de experiências na 
área de pesquisa com o me-
lhoramento genético com 
feijão-fava. Na manhã da úl-
tima terça-feira, a professora 
Geisa Coelho e o professor Is-
mael Gaião visitaram o cam-
po experimental da Emepa, 
em Jacarapé, onde foram 
recebidos pelo pesquisador 
Miguel Barreiro Neto.

Na ocasião, conheceram 
o trabalho de pesquisa sobre 
características morfológicas 
e produtivas em acesso de 
feijão-fava consorciados de-
senvolvido por uma equipe 
de pesquisadores da Emepa, 
composta por Miguel Bar-
reiro, Rodrigo Andrade de 
Araújo Fagundes, Maildon 
Martins Barbosa, Nair He-
lena Castro Arriel, Camilo 
Flamarion de Oliveira e João 
Felinto dos Santos.

A professora Geisa Coe-
lho destacou a importância 
dos pesquisadores paraiba-
nos que, a partir de agora, 
serão partilhados com os 
trabalhos desenvolvidos pela 
UFRPE, principalmente no 
que se refere aos cursos de 
mestrado e doutorado. Como 
exemplo, citou o acompanha-
mento de doutorado de Is-
mael Gaião que, na parte que 
se refere ao acompanhamen-
to de campo experimental, a 
aplicação dos testes será fei-
ta nos campos experimentais 
da Emepa. Com acompanha-
mento do diretor técnico Ma-

Trinta tipo de fava, um dos principais itens da culinária nordestina, é alvo de estudo que definirá tecnologias para a sustentabilidade

nuel Duré, a Emepa desenvol-
ve pesquisa sobre trinta tipos 
de fava, muitas das quais pou-
co cultivadas, mas a meta é a 
preservação das espécies. “O 
objetivo do trabalho é realizar 
a caracterização morfológi-
ca e produtiva de acessos de 
feijão-fava em cultivo consor-
ciado e definir tecnologias para 

a sustentabilidade de produção 
e da qualidade”, afirmou o pes-
quisador Miguel Barreiro.

Na Estação Experimen-
tal Cientista José Irineu Ca-
bral, em João Pessoa, no ano 
de 2013, foram avaliados dez 
acessos em experimento con-
sorciado com palma forragei-
ra no segundo ano de produ-

ção. Segundo o resultado das 
pesquisas, houve uma produ-
tividade de 1.485 quilos por 
hectare. “Quanto ao peso, a 
fava-orelha-de-vó foi a que 
apresentou a maior média de 
produtividade, destacando-
se em comprimento e largura 
das vargens”, explicou.

Os representantes da 

UFRPE conheceram um 
plantio de experimento con-
sorciado com milho. A Pa-
raíba é o principal produtor 
de fava do país, em área cul-
tivada e a melhor produtivi-
dade, em forma de sequeiro. 
A fava é comercializada nas 
feiras livres, em grãos secos 
ou verde.

A sétima edição 
da Feira de Flores da 
Paraíba começa hoje 
e vai até o sábado (9), 
no pátio interno da 
Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Servi-
ços Agrícolas (Empasa). 
O evento é promovido 
pelo Governo do Esta-
do, em parceria com o 
Sebrae, e vai comercia-
lizar arranjos e pacotes 
florais, vasos com mu-
das, flores do campo, 
temperadas, e rosas, 
além de disponibilizar 
oito oficinas.

O objetivo é incen-
tivar a comercialização 
das flores produzidas 
na Paraíba, permitindo 
o encontro entre pro-
dutores e consumido-
res. Os produtos serão 
comercializados a pre-
ços populares, oriun-
dos dos municípios 
paraibanos de Pilões, 
Sapé, Areia, Boqueirão, 
Belém de Caiçara e da 
capital.Nos dias seguin-

tes, as oficinas “Como 
montar um terrário”, 
“Preparação e cultivo 
de orquídeas”; e “Pre-
paração e cultivo de 
bonsai” acontecem nos 
dois horários.

Para o presidente 
da Empasa, José Tava-
res Sobrinho, o evento 
confirma o compro-
misso do Governo em 
incentivar a produção 
e comercialização de 
flores e plantas orna-
mentais no Estado. Um 
dos destaques da feira 
será o composto orgâ-
nico que é produzido 
e comercializado pela 
Empasa ao preço de 
R$ 1,00 em sacos de três 
e cinco quilos. Sacas de 
50kg o valor cai para 
R$ 0,50 o quilo”, desta-
cou Tavares. A Empasa 
fica na Avenida Ranie-
re Mazilli, bairro Cristo 
Redentor, e a Feira das 
Flores ficará aberta da 
quinta-feira ao sábado, 
das 7h às 17h30.

Evento começa hoje 
no bairro do Cristo

FEIRA DE FLORES

Conforme o Instituto 
Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT), no ano de 
2015, o brasileiro irá traba-
lhar 151 dias, ou o equivalente 
a cinco meses completos, so-
mente para ficar em dia com 
o governo e pagar impostos, 
taxas e contribuições destina-
dos aos cofres públicos, con-
forme revela o estudo “Dias 
Trabalhados para Pagar Tri-
butos”, do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação 
- IBPT. Em 2014, o contribuin-
te destinou a mesma quanti-
dade de dias para ficar quites 
com o governo.

O estudo constata ainda 
que o trabalhador brasileiro tra-
balha atualmente quase o do-
bro de dias para cumprir suas 
obrigações junto ao governo 
do que nas décadas de 1970 e 
1980, quando eram dedicados, 
respectivamente, 76 e 77 dias 
de trabalho com esse objetivo. 

“Além de pagar os tributos 
embutidos no preço dos pro-
dutos e serviços que consome, 
como ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS,  
o brasileiro paga tributos sobre 
a propriedade, como IPVA, IPTU 
e ITCMD; sobre o rendimento, 
como Imposto de Renda Pessoa 

Física e Contribuição Previden-
ciária, e arca ainda com taxas e 
contribuições de limpeza, cole-
ta de lixo e iluminação pública. 
Por isso, é fundamental que o 
indivíduo tenha essa percepção, 
para poder cobrar de seus go-
vernantes e políticos o retorno 
em serviços de qualidade”, afir-
ma o presidente do Conselho 
Superior e coordenador de es-
tudos do IBPT, Gilberto Luiz do 
Amaral. 

“Como no ano passado, 
o pagamento de tributos irá 
subtrair, em média, 41,37% 
do rendimento bruto do bra-
sileiro, percentual que era de 
41,10% em 2013”, observa o 
presidente executivo do IBPT, 
João Eloi Olenike.

O estudo do IBPT traz ain-
da um comparativo com ou-
tros países, evidenciando que 
o Brasil exige que o cidadão 
destine mais dias de trabalho 
para pagar tributos do que na 
Alemanha, (139 dias); na Bél-
gica (140 dias) e na Hungria, 
(142 dias). “Neste quesito, o 
Brasil se aproxima de países 
como a Noruega, por exem-
plo, onde o cidadão trabalha 
por 157 dias para pagar tri-
butos”, ressalta Olenike. 

Brasileiro irá trabalhar 
cinco meses completos

PARA PAGAR TRIBUTO em 2015Tentativas de 
fraude contra 
o consumidor 
batem recorde

As tentativas de fraude 
contra o consumidor bateram 
a marca de 183.111 ocorrên-
cias em março, número re-
corde para o mês desde que o 
indicador foi criado, em 2010, 
segundo a empresa de consul-
toria Serasa Experian. Essas 
fraudes são conhecidas como 
roubo de identidade, em que 
os dados pessoais são usados 
por criminosos para firmar 
negócios ou obter crédito.

Em relação a março de 
2014, as tentativas registra-
ram aumento de 17,8%. Em 
março, a telefonia respondeu 
por 76.582 registros, totali-
zando 41,8% do total de ten-
tativas de fraude, aumento em 
relação aos 38,1% registrados 
pelo setor no mesmo mês de 
2014. O setor de serviços, que 
inclui construtoras, imobiliá-
rias, seguradoras e serviços 
em geral, teve 50.366 regis-
tros, equivalente a 27,5% do 
total. No mesmo período no 
ano passado, esse setor res-
pondeu por 32% das ocor-
rências.

Fernanda Cruz
Da Agência Brasil
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Entrada de dólares 
supera saída 

O fluxo cambial, diferença entre 
a entrada e a saída de dólares do país, 
fechou abril positivo em US$ 13,1 bi-
lhões. Os números foram divulgados 
ontem pelo Banco Central (BC). No acu-
mulado do ano, o saldo está positivo 
em US$ 17,87 bilhões. O fluxo positivo 
significa que a entrada de dólares no 
país superou a saída. O saldo é com-
posto do resultado das transações dos 
segmentos financeiro (investimentos 
em títulos, remessas de lucros, divi-
dendos ao exterior e investimentos 
estrangeiros diretos) e comercial (ex-
portações e importações).

Indústria tem a pior 
queda desde 2006

A queda de 0,8% na produção 
industrial brasileira em março, a segun-
da consecutiva depois de uma ligeira 
recuperação em janeiro, é a pior para 
o mês desde março de 2006, quando 
a retração foi  1,3%. A informação 
consta da Pesquisa Industrial Mensal 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O decréscimo refle-
te, segundo o gerente de indústria do 
IBGE, André Luiz Macedo, o “baixo nível 
de confiança do empresário e do consu-
midor”. Segundo ele, o resultado ocorre 
em razão de “uma evolução mais lenta 
da demanda doméstica”. 

Setor de máquina e 
equipamento cresce

O faturamento da indústria 
brasileira de máquinas e equipamentos 
cresceu 16,8% em março na compa-
ração com o mês anterior. Os dados 
foram divulgados na última terça-feira 
pela Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). 
Em relação ao mesmo mês do ano pas-
sado, foi registrada alta de 16,1%. No 
total, o setor faturou R$ 7,023 bilhões. 
As exportações tiveram incremento de 
55,9% na comparação com fevereiro, 
somando US$ 1,235 bilhões. Comparado 
a março do ano passado, houve elevação 
de 21,9%. 

Preço de serviço e 
restaurante aumenta

Levantamento divulgado na úl-
tima terça-feira pela Fundação Getulio 
Vargas indica o quanto será difícil 
economizar no Dia das Mães, princi-
palmente com restaurantes ou ati-
vidades que envolvam serviços. Nos 
últimos 12 meses o valor do ingresso 
de shows musicais subiu 21,88%. 
Salão de beleza e restaurantes estão 
10,88% e 8,73% mais caros, res-
pectivamente. Grande parte dos pre-
sentes comuns para a data está com 
preços abaixo da inflação medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Importação para as 
micros é facilitada

As micros e pequenas em-
presas poderão ter novas facili-
dades para fazer as operações de 
importações de produtos.

As novas habilitações conce-
didas pela Receita Federal permiti-
rão que companhias que pretendam 
movimentar até US$ 50 mil em 
compras externas, poderão optar 
pela modalidade expressa, que, 
segundo a Receita Federal, diminui 
o custo e tempo.  



Advogados André Luiz 
Franco de Aguiar e Euclides 
Dias de Sá Filho, empresá-
rios Esaú da Silva Catão 
e Maria das Graças Caval-
canti Almeida, Sras. Ro-
berta Azevedo Rodrigues 
de Aquino, Adriane Adolfo, 
Sônia Vasconcelos e Vanda 
Furtado, artista plástica 
Marlene Almeida, jornalista 
Augusto Magalhães.
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Parabéns

Dois Pontos

  Segundo pesquisa do site 
ViajaNet dos dez destinos mais 
procurados para o Dia das Mães está 
o Nordeste.
  Nesta região, João Pessoa está 
entre as cidades mais procuradas.

Zum Zum Zum
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Faixa Preta
A MEDALHA de 

Bronze do Campeonato 
Brasileiro de Jiu-Jitsu 
2015, na categoria 
Faixa Preta Adulto 
Pesado foi conquis-
tada pelo agente de 
investigação da Polícia 
Civil da Paraíba, Paulo 
Tarcísio Pessoa, em 
competição realizada 
em Barueri-SP.

Tarcísio ingressou 
na Polícia Civil este ano 
e agora se prepara para 
disputar o Campeonato 
Mundial no fim deste 
mês na Califórnia, EUA.

Três gerações: Gláucia Silveria com a filha Maria Tereza e a neta Flavinha 

“A solidariedade é o 
sentimento que melhor 
expressa o respeito pela 
dignidade humana”

“Existe uma grande 
diferença entre ser solidário 
e se sentir obrigado a 
ser solidário”

FRANZ KAFKA DANIELA FERCAS

Encontro

O DESEMBARGADOR 
Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho e o diretor 
de Gestão Estratégica 
do TJPB, Bruno Oliveira 
estão em Brasília-DF, 
participando do Encon-
tro Nacional da Rede de 
Priorização do Primeiro 
Grau. 

Na Paraíba, o de-
sembargador é 
coordenador do Comitê de 
Priorização do Primeiro 
Grau do TJPB.
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Ildenir Palitot e Nilza Maia em noite elegante na Maison Blu´nelle

   O advogado Marcos PIres e Leka Bezerra estão seguindo no próximo dia 12 
para a Europa para mais uma lua de mel. Durante 15 dias vão curtir Veneza, Roma, Milão 
fechando a temporada na aprazível Costa Amalfitana.

Estimados amigos Cacilda e Tião Lucena comemoraram ontem 37 anos 
de uma feliz união ao lado dos filhos Niâni, Felipe e Júnior
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Querida amiga Roberta Aquino é a aniversariante de hoje mas a 
comemoração será na próxima terça-feira na Adega do Alfredo Advogados

O CONSELHEIRO 
federal da OAB pela 
Paraiba, Carlos Frederico 
Nóbrega Farias, par-
ticipou do IV Encontro 
Nacional de Defesa 
das Prerrogativas que 
terminou ontem na 
sede da OAB Nacional, 
em Brasília. 

Ele representou 
conselheiros do Nordeste 
no encontro que teve 
a presença do presi-
dente nacional da en-
tidade, Marcus Vinícius 
Furtado Coelho.

Os melhores
A EMPRESA japone-

sa Kirin, dona da Schin-
cariol no Brasil, premiou 
a empresária alagoana 
Eveline Martins, com os 
irmãos Everardo, Eduar-
do Júnior e Ana Cecília 
com uma viagem para 
a Alemanha e República 
Tcheca por terem sido 
considerados os melhores 
empresários da marca 
no país. Com eles segue 
também o casal Cláudio 
Humberto e Aleandra.

Parlamento Jovem
ESTÃO abertas as inscrições para o Parlamento 

Jovem Brasileiro, programa que tem por objetivo possi-
bilitar aos alunos de escolas públicas e particulares, a 
vivência do processo democrático, mediante participação 
em uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados, 
em Brasília.

Para isso, o estudante tem que elaborar um projeto 
de lei e encaminhá-lo à Secretaria de Estado de Educação.

COMEÇA hoje e vai até sábado a sétima edição da 
Feira de Flores da Paraíba, no pátio interno da Empresa 
Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas.

O evento é promovido pelo Governo do Estado e o 
Sebrae, com o objetivo de incentivar a comercialização 
de flores produzidas na Paraíba, permitindo o encontro 
de produtores e consumidores. A preços populares, os 
produtos veem das cidades de Pilões, Sapé, Areia, Bo-
queirão, Belém de Caiçara e da capital.

Flores da Paraíba

   A estilista pernambucana Roberta Imperiano é que vai assinar o vestido 
da noiva deste sábado, Ana Dolores Suassuna. A noiva é filha dos queridos amigos 
Tereza e Guilherme Suassuna.

FOTO: Goretti Zenaide

O aniversariante de hoje, advogado André Aguiar com Eulina Padilha Aguiar e o filho João Luiz

   Comemoraram Bodas de Água Marinha (19 anos de casados) a reumatologista 
Eutília Freire e Arnaldo Correia de Medeiros, ele diretor do Hospital Universitário.  Ao 
lado do filho Daniel Freire eles festejaram a data.

Bazar beneficente
A EMPRESÁRIA e estilista Ana Maia vai promover 

no final da tarde de amanhã um Bazar Beneficente em 
sua loja Raízes da Terra, localizada no prédio onde antes 
funcionou o Parahyba Café, na Praça Anthenor Navarro, 
no Varadouro.

Nas prateleiras e araras vão estar muitas novidades 
em roupas indianas e algodão colorido, cujas vendas terão 
10% revertidas para a Amem.

Gonzagão
NA FIEP, em 

Campina Grande, será 
hoje a entrega do 
Troféu Gonzagão, 
considerado o Oscar 
da Música Nordestina. 
A promoção, que vai 
homenagear in memo-
riam Rozil Cavalcanti, 
Alceu Valença e os 3 do 
Nordeste, é de Ajalmar 
Maia e Rilávia Cardoso.

Surfando

O PSICÓLOGO 
Omar Brito com um 
grupo de amigos está 
praticando surf na 
Costa Rica. Omar, que 
é filho da advogada 
Socorro Brito, foi um 
dos atores partici-
pantes do espetácu-
lo Paixão de Cristo, 
realizado na Semana 
Santa na capital.
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Obra modifica trânsito na Beira Rio
PONTES NO RIO JAGUARIBE

Desvios temporários 
foram implantados em 
horários diferentes

A educação de crianças e ado-
lescentes é o tema da enquete de 
hoje A reportagem de A União foi 
às ruas do Centro da capital para 
conhecer a opinião dos paraiba-
nos. Muitos dizem que a educação 
nas escolas deixa a desejar e a que 
deve ser priorizada é aquela vinda 
do berço, ou seja, a que é ensina-
da em casa. O medo da violência e 
a força das mídias para manipular 
os jovens foram citados como agra-
vantes, fazendo com que crianças e 
adolescentes idealizem a crimina-
lidade como algo que traz algum 
benefício.

A melhor maneira de educar 
os filhos tem sido tema recorrente 
na mídia brasileira. Os pais ficam 
confusos, não sabem o que podem 
fazer para evitar que suas crianças 
acabem optando pelo caminho da 
criminalidade. Há quem diga que 
o melhor mesmo é a educação im-
posta há alguns anos, onde a pal-
mada resolvia qualquer conflito 
entre pais e filhos. Mas há quem 
diga que o diálogo é o melhor re-
médio. Confira a opinião dos en-
trevistados:

Violência é vista como agravante para a formação dos filhos
dESAfIOS PARA A EdUCAÇÃO

Enquete
"Sempre tento 
impulsionar meu 
filho para o melhor 
caminho. Graças a 
Deus ele é muito 
obediente. Estuda 
e trabalha. Oriento 
para que ele não 
se envolva com 
pessoas erradas, que tentam encaminhá-lo 
para o mau caminho. Ele me escuta e agrade-
ço muito a Deus por ele ter a consciência de 
não se envolver com esse mundo de violência 
e drogas". 

"Minha maior 
preocupação é 
que a educação 
nas escolas 
está de péssima 
qualidade. Tem 
que haver mais 
segurança e 
saúde também. 
Porque o Sistema Único de Saúde está 
terrível. Pagamos inúmeros impostos e não 
adquirimos nada. Não vejo resultado ne-
nhum. Não vejo retorno algum. Não sei como 
solucionar este problema. Ninguém conhece 
ninguém, fica difícil votar para melhorar".

 "A violência está 
muito grande, 
não é? Nós temos 
medo disso e 
está muito difícil 
educar também. 
Está um pouco 
complicado hoje 
em dia para criar 
filhos. Tem que ser só um filho mesmo por-
que mais do que isso a gente não tem como 
dar conta. Sou evangélica, irei incentivar e 
tentar dar uma boa educação para que meu 
filho não escolha errado".

"Hoje a justiça 
está aí dando 
apoio a tudo. 
Hoje não pode-
mos tocar no 
filho, não pode-
mos fazer nada. 
Para chegar a 
uma solução vai 
dar trabalho para a turma que está no poder. 
Comparando a educação da minha época com 
os dias de hoje, a educação está deixando a 
desejar. Na minha criação, eu respeito desde 
criança até o mais velho. Hoje em dia, esse 
respeito está cada vez mais raro".

"Na minha opinião, 
que já criei dois 
filhos, esse negó-
cio de Conselho 
Tutelar atrapalha 
na educação. Acho 
que eles deveriam 
deixar os pais 
educarem do jeito 
deles, como antigamente. Hoje em dia as crian-
ças estão muito mal educadas, não respeitam 
ninguém e como não se pode mais educar, fica 
complicado. O medo que elas acabem entrando 
no mundo das drogas é grande".

"Os pais hoje 
não têm mais 
liberdade para 
disciplinar 
seus filhos. 
Às vezes vai 
falar algo com 
o filho e já é 
repreendido. 
Tem que haver, então, mais programas de 
incentivo à educação para que os jovens 
não caiam no mundo da violência e das 
drogas. Temos que ocupar o tempo deles 
com coisas produtivas, que o levem para o 
mercado de trabalho".

"O pouco que os 
professores vão 
para as escolas, 
por conta do 
salário que eles 
estão reivindi-
cando, não está 
resolvendo. Essa 
a uma das dificul-
dades que enfrentamos para educar nossos 
filhos. Acho que se houvesse a valorização 
do professor, saria um incentivo para eles. 
A fiscalização nas escolas contra as drogas 
também deve ser feita".

"Ainda tem 
muita gente que 
é influenciada por 
programas de te-
levisão. Tudo o que 
a televisão mostra 
é bonito, é bom, é 
lindo. Então acho que a moçada está errando 
por aí. Eles acham que se a televisão mostrou 
é moda. Para melhorar isso só com educação 
de casa, se as pessoas não educarem seus 
filhos, mostrando o caminho certo, aí fica 
difícil. Tudo se começa de casa".

Rosilda ConCeição
auxiliar de serviços gerais

diego CRuz
fiscal de loja

TamiRes soaRes
agricultora

João BaTisTa
porteiro de colégio

elBa BaTisTa
dona de casa

deRivan lima
auxiliar de envase

RuzieTe CosTa
dona de casa

saulo FoRmiga
aposentado

Janielle Ventura
Especial para A União

FotoS: Evandro Pereira

A Prefeitura de João 
Pessoa iniciou a construção 
de duas pontes sobre o Rio 
Jaguaribe nas proximidades 
do trecho que dá acesso aos 
bairros do Cabo Branco e 
Altiplano. As obras come-
çaram ontem e o tráfego foi 
modificado. A ação dá conti-
nuidade ao projeto que tem 
como objetivo acabar com 
os riscos de alagamento na 
Avenida Beira Rio. O projeto 
prevê uma elevação no nível 
da pista em cerca de dois 
metros e meio, evitando que 
o nível do rio suba mais que 
a altura da ponte, problema 
comum nos períodos chu-
vosos em um dos principais 
corredores da cidade, que 
faz a ligação entre os bairros 
da orla e o Centro. 

Com o início da cons-
trução das pontes, a Su-
perintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana 
(Semob) promove modifi-
cações no fluxo dos veículos 
que transitam no local, ten-
do como objetivo diminuir 
os possíveis transtornos à 
população. As mudanças 
são consideradas viáveis a 
partir do alargamento de 
uma das faixas realizado 
nos últimos dias pela Se-
cretaria de Infraestrutura 
(Seinfra). 

“Para que o trânsito 
flua da melhor forma possí-
vel, reduzindo transtornos 
a condutores e passageiros, 
a Semob vai modificar o 
trecho através de sinaliza-
ções com cones, promoven-
do a viabilidade do desvio 
temporário, mediante ne-
cessidade de cada horário, 

levando segurança e como-
didade a quem trafega pela 
Beira Rio”, ressaltou o supe-
rintendente Roberto Pinto.

Ordenamento do fluxo 
Durante os horários 

onde o fluxo é identifica-
do como maior no sentido 

Centro/Praia (geralmente à 
tarde), duas faixas de rola-
mento da Avenida Beira Rio 
estarão neste sentido e ape-

nas uma no sentido oposto. 
Já nos horários onde hou-
ver maior fluxo no sentido 
Praia/Centro (geralmente 

pela manhã), a Semob vai 
transformar uma das fai-
xas do sentido oposto, para 
garantir mais mobilidade 
do sentido de maior flui-
dez. Nas duas alterações 
do trânsito, as intervenções 
(sinalizações) serão feitas 
através de cones.  

Orientações no tráfego 
Durante todo o pro-

cesso de realização das 
obras para construção das 
pontes, agentes de mobi-
lidade da Semob seguirão 
em pontos estratégicos da 
Av. Beira Rio, garantindo 
maior fluidez no trânsito, 
além de segurança a todos 
que trafegarem na locali-
dade. 

O projeto
Orçado em R$ 4,3 mi-

lhões, o projeto completo 
inclui uma série de outras 
intervenções já inicia-
das pela prefeitura, como 
a pavimentação asfálti-
ca, implantação de novas 
calçadas e sinalização de 
trânsito horizontal e verti-
cal na Rua do Capim, bem 
como a construção de um 
novo girador e uma faixa 
de aceleração no encontro 
com a Avenida Epitácio 
Pessoa.

Outras rotas
A Semob recomenda 

ainda, a utilização de ou-
tras rotas para que os con-
dutores trafeguem. Uma 
delas é a Rua do Capim, 
entregue pelo prefeito Lu-
ciano Cartaxo no último 
dia 20 de abril, bem como, 
vias do bairro Cabo Bran-
co, como por exemplo, 
a Avenida Márcionila da 
Conceição.
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ABIH avalia em 80% a ocupação da 
rede hoteleira da PB no São João
A Grande João Pessoa 
tem hoje mais de 10 mil 
leitos para ocupação 

A temporada 2015 dos 
festejos juninos começa a 
aquecer os segmentos do 
turismo paraibano. A esti-
mativa da Associação Bra-
sileira de Hotéis na Paraíba 
(ABIH-PB) é de que 80% dos 
cerca de 10.500 leitos que 
compõem a rede de hotéis da 
Grande João Pessoa seja ocu-
pada, enquanto em Campina 
Grande os 3.800 leitos dos 
28 estabelecimentos do se-
tor de hotelaria já estão com 
suas reservas praticamente 
esgotadas.

O aumento no fluxo de 
turistas na Paraíba é atribu-
ído pela presidente da Em-
presa Paraibana de Turismo 
(PBTur), Ruth Avelino, ao 
destino Paraíba que tem sido 
fortalecido pelas operado-
ras de todo o país. “O desti-
no Paraíba, principalmente 
o Maior São João do Mundo, 
está sendo bastante divulga-
do pelas operadoras”, desta-
cou. Ruth Avelino afirmou 
que a proximidade de João 
Pessoa com Campina Grande 
também favorece a vinda de 
turistas, tendo em vista que 
muitos se hospedam na ca-
pital, se deslocando à noite 
para os festejos juninos.

De acordo com Divaildo 
Bartolomeu, presidente do 
Sindicato dos Donos de Res-
taurantes, Bares, Hotéis e Si-
milares de Campina Grande, 
as expectativas são as melho-
res em relação à lotação dos 
hotéis da cidade para o mês 
de junho. Ele atribui o Maior 
São João do Mundo não 
apenas ao mais importante 
evento do município, mas do 
país, e por isso chama a aten-
ção da mídia nacional, que 
divulga o evento e contribui 
para elevar o fluxo de turis-
tas na cidade.

“Essa divulgação tem 
contribuído para aumentar a 
cada ano que passa o núme-
ro de turistas que querem vi-
venciar as atrações do Maior 
São João do Mundo. Eu tenho 
recebido ligações de veículos 
de comunicação de todo o 
país, querendo saber infor-
mações sobre a festa. Essa 
divulgação, com certeza, fará 
com que muitos turistas ve-
nham à nossa cidade e a rede 
hoteleira, assim como os ba-
res e restaurantes precisam 
se preparar para receber os 
visitantes", revelou.

Quem quiser visitar 
Campina Grande, já pode se 
programar para conferir al-
gumas atrações que integram 
a programação do Maior São 
João do Mundo. No próximo 
domingo (9), as atividades 
começam às 9h. Confira:

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, através da 
Secretaria de Habitação, en-
trega hoje 44 moradias do 
Residencial Maria de Nazaré, 
localizado no bairro Colinas 
do Sul, para famílias que vi-
viam em área de risco. No 
local, estão em construção 
mais 100 unidades. A sole-
nidade acontecerá às 9h, e 
contará com a presença do 
prefeito da capital, Luciano 
Cartaxo. 

“Antes essas pessoas vi-
viam na encosta de uma bar-
reira arriscando suas vidas e 
agora vão ter uma moradia 

digna onde poderão viver 
com tranquilidade. Enquan-
to as moradias estavam em 
construção essas famílias 
estavam recebendo o auxílio 
moradia”, explicou a secretá-
ria municipal da Habitação, 
Socorro Gadelha, destacando 
que essa é a primeira fase do 
projeto. 

O local foi projetado 
com infraestrutura, pavi-
mentação, drenagem, água, 
esgoto e iluminação. Mais 
100 unidades habitacionais 
estão em construção. No to-
tal, serão entregues 144 mo-
radias e 576 pessoas serão 

beneficiadas, de acordo com 
a estimativa da média fami-
liar (quatro pessoas) do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Em dois anos, o prefeito 
Luciano Cartaxo já entregou 
2.698 unidades habitacio-
nais por diversos bairros da 
capital. Entre os residenciais 
já entregues estão o Vale das 
Palmeiras, com 856 aparta-
mentos; Jardim Veneza, com 
576; o Jardim das Colinas, no 
Colinas do Sul, com 288 uni-
dades; e o Residencial Vieira 
Diniz, no Jardim Veneza, com 
512 moradias.

PMJP entrega 44 moradias de 
residencial no Colinas do Sul

HABITAÇÃO

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), realiza até 
o dia 29 de maio a aplicação 
do Programa Internacional 
de Avaliação de Alunos – Pisa. 
Na última edição do Pisa, em 
2012, a Paraíba atingiu a mé-
dia mais alta entre os Estados 
do Nordeste, com o coeficiente 
de 406 pontos (média geral). O 
Estado que estava na 13ª posi-
ção no resultado da edição an-
terior, em 2009, alcançou o 9º 
lugar do ranking nacional. 

Em parceria com o Inep/
Mec/Consuplan,  o Pisa tem 
o  objetivo de produzir indica-
dores que contribuam para a 
discussão da qualidade da edu-
cação nos países participantes, 
de modo a subsidiar políticas 
de melhoria do ensino básico. 
A avaliação procura verificar 
até que ponto as escolas de 
cada país participante estão 
preparando seus jovens para 
exercer o papel de cidadãos na 
sociedade contemporânea.

O Pisa é aplicado de forma 
amostral, segundo critérios de-
finidos pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE).  É apli-
cado para alunos na faixa dos 
15 anos de idade, matriculados 
a partir do 8º ano do Ensino 
Fundamental, faixa etária em 
que os estudantes completa-
ram a escolaridade obrigatória 
na maioria dos países,

A estimativa é que aproxi-
madamente 32 mil alunos em 
964 escolas do país participem 
do Pisa este ano. De acordo 
com a Gerência Operacional 
de Avaliação (Goa/SEE), na 
Paraíba, participarão da avalia-
ção 33 unidades escolares, sen-
do 20 da rede estadual, nove 
municipais, um federal e três 
privadas. Na última edição, em 
2012, na disciplina de Leitura, 
a Paraíba obteve a média de 
411, índice superando a média 
nacional, que foi de 390. Em 
Matemática a média foi 395 e 

em Ciências 412 pontos lide-
rando o ranking na região.  Par-
ticiparam do Pisa em 2012 no 
Estado, 33 unidades escolares, 
sendo 18 estaduais, 9 munici-
pais e 6 privadas. O Programa 
de Avaliação é realizado com 
alunos de 15 anos de idade e 
em 2012 foi aplicado para mais 
de 510 mil jovens de 65 países. 
Os 27 Estados brasileiros parti-
ciparam do exame.

Como funciona a avalia-
ção - Além de observar as com-
petências dos estudantes em 
Leitura, Matemática e Ciências, 
o Pisa coleta informações para 
a elaboração de indicadores 
contextuais, os quais possibili-
tam relacionar o desempenho 
dos alunos a variáveis demo-
gráficas, socioeconômicas e 
educacionais. Essas informa-
ções são coletadas por meio 
da aplicação de questionários 
específicos para os alunos, 
para os professores e para as 
escolas.

Os resultados desse estu-
do podem ser utilizados pelos 
governos dos países envol-
vidos como instrumento de 
trabalho na definição e refina-
mento de políticas educativas, 
procurando tornar mais efetiva 
a formação dos jovens para a 
vida futura e para a participa-
ção ativa na sociedade.

As avaliações do Pisa 
acontecem a cada três anos e 
abrangem três áreas do conhe-
cimento – Leitura, Matemática 
e Ciências – havendo, a cada 
edição do programa, maior ên-
fase em cada uma dessas áreas. 
Em 2000, o foco foi em Leitura; 
em 2003, Matemática; e em 
2006, Ciências. O Pisa 2009 
iniciou um novo ciclo do pro-
grama, com o foco novamente 
sobre o domínio de Leitura; em 
2012, e novamente Matemáti-
ca; e em 2015, Ciências, além 
da inclusão de novas áreas do 
conhecimento: Competência 
Financeira e Resolução Cola-
borativa de Problemas. 

Governo da Paraíba 
aplica provas do Pisa

AVALIAÇÃO DE ALUNOS

O Sistema Nacional de Empregos de 
João Pessoa (Sine-JP) está com inscrições 
abertas para um curso de formação de 
motoristas de ônibus, caminhão e car-
reta, que será ministrado pelo Serviço 
Social do Transporte (Sest) e Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Transporte 
(Senat). A capacitação é gratuita para os 
profissionais que estão desempregados, 
que devem comprovar a situação em 
Carteira de Trabalho. Estão disponíveis 
30 vagas.

“Os cursos do Sest e Senat têm um 
custo, mas com a inscrição feita pelo 
Sine-JP, há gratuidade. Semanalmente 
há demanda por motoristas para o 
transporte de cargas no Sine-JP e esta é 
uma oportunidade para quem procura 
um emprego na área”, disse o coorde-
nador do Sine-JP, Adenio Neto.

As inscrições são realizadas no 
Sine-JP, na Avenida Cardoso Vieira, 85, 
Varadouro, ao lado da Praça Antenor 
Navarro, das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. Os participantes devem pos-

suir Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) de categoria E, válida até o fi-
nal do curso, e ter mais de 21 anos de 
idade. A escolaridade mínima exigida é 
o 6º ano do Ensino Fundamental.

O curso terá 160 horas de aula, 
sendo 128 aulas teóricas durante 32 dias 
e 32 aulas em oito dias. A capacitação 
deve iniciar ainda no mês de maio. Serão 
formadas duas turmas, sendo uma à tar-
de e outra à noite. As aulas ocorrerão no 
Sest/ Senat, no Distrito Industrial.

Abertas inscrições de curso para 
motoristas de veículos pesados

SINE-JP

Fique atento 

Seleção dos Trios de Forró
Horário: 9h
Local: Pirâmide do Parque do Povo

Casa de Cumpade 
Horário: a partir das 12h
Atração: Forró Pé de Serra
Local: Galante
Informações: (83)3224.3050

Momento Junino
Horário: 12h
Local: Pirâmide do Parque do Povo

Estúdio 93 - Campina FM
Local: Vila do Artesão
Horário: 17h às 19h

Documentos exigidos para a inscrição:
CNH – original e cópia;

Documento nada consta da CNH, emitido pelo Detran

Certidão negativa federal civil e criminal, emitida no 

site www.jfpb.jus.br;

Comprovante de conclusão do 6º ano (antiga 5ª série);

Termo de adesão (emitido pelo Sest/Senat).

Saiba mais

Foto: Gilberto Firmino

Campina Grande, por exemplo, dos 3.800 leitos dos 28 estabelecimentos do setor hoteleiro já estão com suas reservas praticamentes esgotadas para o período 
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Irrigação irregular e desvio 
do Açude de Boqueirão 
também serão discutidos 

Vestibular do Unipê 
acontece sábado 

O Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê) realizará no próximo 
sábado (9), às 9h, o primeiro exame 
do Vestibular Tradicional para os se-
mestres 2015.2 e 2016.1. Os can-
didatos poderão se inscrever online, 
na página vestibular.unipe.br para 
concorrer a uma das mais de três mil 
vagas oferecidas nos 24 cursos de 
graduação disponibilizados. A prova 
acontecerá no campus da instituição. 
A novidade desse processo é que os 
estudantes e interessados em geral 
poderão se inscrever de antemão para 
vagas nas turmas de 2016.2 (exceto 
Medicina). Os candidatos também po-
derão participar do Processo Seletivo 
com a nota do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) Para isso, é só entrar 
na página vestibular.unipe.br e usar as 
notas do Exame, que podem ser das 
edições de 2010 a 2014.

Exposição de adoção 
de cães e gatos 

O Centro de Vigilância Ambien-
tal e Zoonoses de João Pessoa realiza 
hoje e amanhã, das 8h às 17h, e sá-
bado, das 8h às 12h, uma exposição 
para adoção de cães e gatos, na Ave-
nida Hilton Souto Maior, próximo ao 
Viaduto do Cristo, no José Américo. 
Também serão oferecidas vacinação 
antirrábica e trabalhos de controle 
de mosquitos no combate à dengue, 
com visitas domiciliares, recolhimen-
to de pneus, aplicação de inseticida 
em locais estratégicos e visitação às 
escolas locais. Para adotar um animal, 
é preciso ter 18 anos, apresentar um 
documento de identidade com foto, 
comprovante de residência e participar 
de uma orientação sobre o bem e pos-
se responsável do animal. A exposição 
acontece em parceria com o Pet Shop 
Serv Granja III e tem a participação de 
protetores de animais independentes.

Curso para atuantes 
em salas de vacina

O Centro Formador de Recursos 
Humanos (Cefor-PB), da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), vai realizar pro-
cesso seletivo para escolha da equipe 
técnica para o curso de capacitação e 
aperfeiçoamento para profissionais 
de enfermagem, atuantes na rede de 
salas de vacina, do Sistema Único de 
Saúde (SUS), na Paraíba. O edital nº 
07/2015 foi publicado no Diário Oficial 
do Estado. As inscrições ocorrerão nos 
dias 11 e 12 de maio, na sede do Cefor, 
na Av. Dom Pedro II, bairro da Torre, em 
João Pessoa. O processo de seleção 
acontece em duas etapas: a primeira 
com verificação do atendimento às 
exigências do edital e análise dos do-
cumentos apresentados e a segunda 
será composta de entrevistas. O curso 
será na modalidade Ensino a Distância 
(EAD), com carga horária de 60 horas 
para cada turma.

Previsão do tempo 
na Paraíba

Com uma sensação térmica 
superior a 30ºC na manhã de ontem, 
a Paraíba vai continuar registrando 
altas temperaturas nesta quinta-
feira. A Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa) prevê 
nebulosidade variável em todo o 
Estado e uma pequena probabili-
dade de chuvas ocasionais apenas 
na faixa litorânea. As temperaturas 
mínimas e máximas são as seguin-
tes: para o Agreste, mínima será de 
21ºC e a máxima de 30ºC; na região 
do Brejo, mínima de 21ºC e máxima 
de 29ºC. No Cariri, as temperaturas 
vão variar entre a mínima de 21ºC 
e a máxima de 34ºC. No Sertão, a 
mínima será de 22ºC e a máxima de 
35ºC; e na região do Alto Sertão, a 
variação será entre mínima de  21ºC 
e máxima de 34ºC.

A ampliação do raciona-
mento de água em Campina 
Grande e outros municípios 
da Paraíba abastecidos pelo 
Açude Epitácio Pessoa, o Bo-
queirão será discutida pelo 
Ministério Público da Para-
íba, em reunião ainda a ser 
marcada na sua sede, em João 
Pessoa. Segundo a assessoria 
de comunicação do MPPB, na 
última reunião realizada no 
dia 30 de abril, em Campina 
Grande, não houve acordo em 
relação ao racionamento. Ou-
tro ponto a ser discutido será 
a irrigação irregular e desvio 
de água daquele manancial.

Na reunião anterior, a 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) apre-
sentou dados sobre a situa-
ção hídrica da barragem que 
serão analisados no encontro, 
promovido pela Comissão 
Especial de Acompanhamen-
to Sobre a Gestão das Águas 
(Ceasga) do MPPB, previsto 
para João Pessoa. O encontro 
deverá contar com as presen-
ças de representantes da Ca-
gepa, da Agência Executiva de 
Gestão das Águas da Paraíba 
(Aesa), promotores de Justiça 
de 18 municípios da região de 
Campina Grande, secretários 
municipais e prefeitos.

Na reunião de Campina 
Grande, o diretor operacional 
da Cagepa, José Mota Victor, 
apresentou ao Ministério Pú-
blico dados técnicos garan-
tindo que a retirada de água 
do Açude de Boqueirão teria 
sofrido uma drástica redução. 
No documento apresenta-
do pela Cagepa, é sugerida a 
ampliação do racionamento 
a partir das 17h dos sábados 

até as 5h das terças-feiras. 
Contudo, o diretor do órgão, 
José Mota Victor, vê essa me-
dida como um sacrifício para 
a população que depende do 
Açude Epitácio Pessoa. Ao de-
fender o seu ponto de vista, 
ele garante que essa medida 
representaria uma economia 
de apenas 40 dias. 

Para o professor Jamilo 
Rego, da Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
(UFCG), um dos participantes 
da reunião, as medidas a se-
rem adotadas em caráter de 
urgência seriam o fim da irri-
gação, ampliação do combate 
ao desperdício de água e um 
trabalho de conscientização 
junto à população. 

Situação do Boqueirão
De acordo com mapa diá-

rio da Aesa, onde consta o vo-
lume dos açudes da Paraíba, o 
açude está com apenas 80.315 
m³, o que representa 20% de 
sua capacidade. No início do 
mês estava com 81.014 m³. 
A capacidade total do Açude 
Epitácio Pessoa é de 411.686 
m3.

Dependendo da quanti-
dade de chuvas prevista para 
a região da bacia hidrográfica 
do Rio Paraíba (mais espe-
cificamente na bacia do Alto 
Paraíba e na sub-bacia do Rio 
Taperoá) e se for constatado 
que o volume de água do Açu-
de de Boqueirão continua crí-
tico, o Ministério Público da 
Paraíba poderá recomendar 
o aumento do racionamento 
de fornecimento de água para 
Campina Grande e demais 
municípios abastecidos pela 
barragem, entre eles, Boquei-
rão, Queimadas, Pocinhos, 
Caturité, Riacho de Santo An-
tônio e Barra de São Miguel.

O racionamento de água 
já está em prática em Campina 
Grande e em outras cidades da 
região do Agreste paraibano 
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desde o início de dezembro do 
ano passado, e atinge cerca de 
um milhão de habitantes, de 
acordo com a Cagepa.

“Esperamos até o final 
deste mês pelos dados que se-
rão fornecidos pela Cagepa. Se 
não tiver chovido o suficien-
te, vamos solicitar o aumento 
do racionamento”, afirmou o 
promotor de Justiça José Eu-
lâmpio Duarte, presidente da 
Comissão Especial de Acom-
panhamento Sobre a Gestão 
das Águas (Ceasga) do Minis-
tério Público da Paraíba, com 
abrangência em todo o Esta-

do. “Vamos fazer gestão junto 
aos prefeitos dessas cidades 
para que aumentem a econo-
mia de água e façam campa-
nha de conscientização junto à 
população”.

Açude de Boqueirão
O Açude Epitácio Pessoa, 

mais conhecido como Boquei-
rão, localiza-se no município 
paraibano de Boqueirão e tem 
uma bacia que se estende tam-
bém pelos municípios de Ca-
baceiras e São Miguel de Tai-
pu. Abastece Campina Grande 
e 20 municípios vizinhos, 

como Queimadas, Pocinhos, 
Caturité, Riacho de Santo An-
tônio e Barra de São Miguel. 

Brasília
O Governo do Estado, a 

Agência Nacional das Águas 
(ANA) e os deputados federais 
paraibanos discutirão hoje, 
em Brasília, a situação do re-
servatório Epitácio Pessoa. 
O encontro será realizado às 
14h, na sede da ANA, no Dis-
trito Federal. O Governo do 
Estado será representado pelo 
presidente da Aesa, João Fer-
nandes da Silva. 

O açude, que abastece Campina e 20 cidades vizinhas, está com apenas 20% de sua capacidade

Fundac e PMCG 
discutem doação 
para unidades 
socioeducativas 

A conclusão do processo 
de doação de um terreno da 
Prefeitura de Campina Grande 
para a construção e implanta-
ção de unidades de execução 
de medidas socioeducativas de 
internação em favor da Fun-
dação de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente "Ali-
ce de Almeida", foi discutida 
durante reunião no Ministério 
Público Estadual, na 2ª Promo-
toria de Justiça da Infância e Ju-
ventude, na segunda-feira (4).  

 A presidente da Fundac, 
Sandra Marrocos, e a promoto-
ra Elaine Cristina Pereira Alen-
car apresentaram ao secretário 
de Ações Políticas de Campina 
Grande, José Fernando Costa 
Carvalho, todos os encaminha-
mentos do processo de cessão 
do imóvel para novas unidades 
socioeducativas. 

 Sandra Marrocos discu-
tiu também a necessidade da 
prefeitura dar celeridade aos 
encaminhamentos para que a 
Fundac busque novos investi-
mentos. “Perdemos os prazos 
para a construção das unida-
des socioeducativas. Teremos 
que começar do zero. Vamos 
buscar novos orçamentos para 
a concretização do projeto”. 

Reforço da 
segurança em 
Pombal é tema 
de encontro

O reforço da segurança 
nas 83 comunidades rurais 
que integram o Município de 
Pombal, no Sertão, foi tema 
de uma reunião realizada on-
tem na cidade. O encontro, 
que aconteceu na Secretaria 
Municipal de Educação, foi en-
cabeçado pelo comando da 3ª 
Companhia do 14º Batalhão 
e reuniu 53 líderes de asso-
ciações comunitárias rurais, o 
articulador regional do Orça-
mento Democrático Estadual, 
representantes da Prefeitura 
local, Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais e da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural da Paraíba (Emater-PB).

O comandante da 3ª Com-
panhia, capitão Davi Batista, 
disse que o objetivo é conhe-
cer os principais anseios da 
população da Zona Rural para 
que possam ser traçadas es-
tratégias que possibilitem uma 
implementação mais efetiva 
do policiamento.  “É de funda-
mental importância esse de-
bate de segurança pública, pla-
nejado junto com a população, 
para oferecermos um serviço 
melhor e aproximar mais a Po-
lícia Militar dos moradores das 
comunidades”, disse. 

O Dia das Mães, come-
morado no próximo domin-
go, começa a movimentar o 
comércio da cidade de Patos, 
no Sertão, o que anima os 
lojistas e comerciários que 
veem na data uma boa opor-
tunidade de recuperar as 
quedas das vendas registra-
das nos primeiros meses no 
ano em virtude da retração 
econômica que atinge o país.

De acordo com Sergiano 
Sousa, gerente de uma loja de 
móveis e eletrodomésticos 
no centro de Patos, entre os 
itens mais procurados estão 
micro-ondas, refrigerador e 
TV. Já na linha de portáteis 
os destaques são as pranchi-
nhas de alisar cabelos que 
vêm sendo muito procura-
das como opção de presente 
para o Dia das Mães. “A gente 
já começou a ver uma reação 
e as expectativas são grandes 
para que possamos alavan-
car as vendas porque a coisa 
não está fácil por causa da 
crise”, afirmou Sergiano.

Paloma Rodrigues, mo-
radora do bairro Vitória, dis-
se que ainda não sabia o que 
comprar e estava pesquisan-
do as opções para presentear 
sua mãe, mas que seria sur-
presa. Uérbia Maria Chaves, 

moradora do bairro Jatobá, 
também estava em dúvi-
da com relação ao presente 
que pretende dar à mãe, o 
que demonstra que as com-
pras devem ficar para última 
hora, como geralmente acon-
tece todos os anos. 

Como forma de aque-
cer as vendas do comércio 
local, a Aciap (Associação 
Comercial e Industrial de 
Patos) lançou no dia 1º de 
maio a campanha “Compras 
Premiadas”, alusiva às duas 
datas comemorativas, Dia 
das Mãe e São João. Serão 
sorteados dez 10 prêmios, 
entre eles duas motos, no dia 
23 de junho, quando Patos 
vivencia o São João, atraindo 
uma grande quantidade de 
turistas e movimentando as 
vendas do comércio.

Osvaldo Motta, presi-
dente da Aciap, disse que as 
expectativas são muito boas, 
uma vez que o comércio já 
registra uma melhora nas 
vendas desde o mês de abril, 
em relação aos   primeiros 
meses deste ano, que foram 
de muitas dificuldades.  Se-
gundo Osvaldo, a campanha 
que vem sendo feita há mais 
de 20 anos. “A gente acredi-
ta que esta campanha traga 

um crescimento entre 20% e 
30%, de acordo com os dife-
rentes segmentos que fazem 
parte do comércio local”, pre-
viu Motta.

A secretária-executiva 
de Defesa do Consumidor 
(Procon), Ana Lígia Peixoto, 
destacou que o órgão está 
intensificando a fiscalização 
nas lojas que atuam com 
os segmentos voltados aos 
presentes que vão ser com-
prados para o Dia das Mães, 
fazendo um trabalho no sen-
tido de combater o não cum-
primento das ofertas anun-
ciadas pelas empresas, como 
forma de garantir o direito 
do consumidor, em virtude 
da intensificação das promo-
ções para o período. “Vamos 
fazer a fiscalização efetiva 
para que não haja transtor-
nos para que o consumidor 
possa comprar sabendo o 
que realmente ele está com-
prando, com o devido res-
peito”, disse a secretária. No 
entanto, ela ressaltou que, 
a exemplo do que sempre 
acontece em outras datas co-
memorativas, não será feita 
nenhuma pesquisa de preços 
em virtude da grande varie-
dade que compõe a lista de 
presentes para a data. 

Dia das Mães começa a aquecer 
as vendas no comércio de Patos

ECONOMIA
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Governador visita usina em CG
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Justiça italiana decide 
suspender extradição 
de Henrique Pizzolato
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Usina beneficiadora de 
resíduos transforma lixo 
em brita sintética

Ricardo Coutinho ressaltou a necessidade de novas soluções ambientais e qualificou a pesquisa como contribuição para a humanidade 

O governador Ricardo 
Coutinho visitou, na terça-
feira, 5, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Indus-
trial (Senai) de Campina 
Grande para conhecer uma 
iniciativa pioneira no Brasil 
para destinação adequada 
de resíduos sólidos. A Usina 
Beneficiadora de Resíduos 
Sólidos transforma lixo ur-
bano em brita sintética du-
rável, que pode ser utiliza-
da em diversos setores da 
construção civil.

Fruto de 18 anos de 
pesquisa, o equipamento foi 
desenvolvido pela empresa 
campinense Mundial Tech e 
contou com o apoio do Se-
nai. A usina utiliza sacolas 
plásticas, garrafas, pneus, 
madeira e outros produtos 
descartados pela população 
para produzir a brita sintéti-
ca. De acordo com testes em 
laboratório, o material apre-

O vereador campinen-
se Afonso Alexandre Regis 
Cavalcante, mais conheci-
do como Sargento Régis 
(PMN), apresentou um voto 
de protesto por conta da 
condenação a mais de nove 
anos de prisão de seis po-
liciais militares, acusados 
de praticarem os crimes de 
tortura seguida de morte de 
Tiago Moreira Alves. O caso 
ocorreu em 2012, no bairro 
do José Pinheiro, em Campi-
na Grande. Tiago, de acordo 
com a família, teria sofrido 
uma crise de abstinência 
de drogas e invadido a casa 
de um PM, onde teria sido 
espancado até a morte, de 

acordo com as investigações 
da Polícia Civil e os aponta-
mentos do Ministério Públi-
co. Apesar da sentença, Sar-
gento Régis saiu em defesa 
dos militares e afirmou que 
os PMs agiram no cumpri-
mento do dever.

“Eu amanheci triste. 
Por isso os policiais milita-
res e civis não têm estímulo 
para trabalhar, porque, no 
cumprimento do dever e da 
legalidade, são condenados, 
vão para o xadrez igual a 
bandido”, comentou. Régis 
explicou que vai propor um 
voto de protesto na Câmara 
Municipal contra a conde-
nação dos seus colegas de 
farda. “Atuei na Polícia Mi-
litar durante trinta anos. Eu 
sei que na PM tem gente que 

não condiz com o trabalho, 
mas isso há em toda clas-
se. Quero dizer que estou 
de luto juntamente com os 
policiais que foram conde-
nados”, disse. Para o parla-
mentar, que exerce seu pri-
meiro mandato, “só quem 
sabe resolver problema de 
ocorrência (policial) é quem 
está no local (do crime). 
Não adianta alguém conde-
nar sem ver”.

Sargento Régis ressal-
tou que Tiago Moreira Al-
ves invadiu a residência do 
PM e garantiu que a reação 
do policial foi natural, “para 
defender sua família”. E 
complementou: “Você está 
na sua casa, um indivíduo 
invade a sua casa, qual sua 
reação? Você vai tentar pro-

teger sua família. O policial 
fez isso e agora os policiais 
estão presos”. O sargento 
parlamentar criticou dire-
tamente a atuação do Poder 
Judiciário neste e em outros 
casos envolvendo policiais. 
“A Polícia prende bandido e 
a Justiça solta. Agora, a Jus-
tiça está prendendo pais de 
família, policiais militares, e 
eu não concordo com isso”.

Dezoito policiais foram 
indiciados no caso, mas doze 
acabaram inocentados. De 
acordo com o laudo do Ins-
tituto de Polícia Científica, 
Tiago morreu por conta de 
uma compressão torácica 
que provocou sufocamento. 
O laudo também apontou 
que havia cocaína no corpo 
da vítima, que era usuário 

de drogas, o que teria con-
tribuído para a morte.   

Tipificação
O crime de tortura 

constitui grave violação aos 
direitos humanos. No Bra-
sil é previsto pela Lei 9.455, 
de 7 de abril de 1997, com 
pena de reclusão mínima 
de dois a oito anos para 
quem “submeter alguém, 
sob sua guarda, poder ou 
autoridade, com emprego 
de violência ou grave amea-
ça, a intenso sofrimento fí-
sico ou mental, como forma 
de aplicar castigo pessoal 
ou medida de caráter pre-
ventivo”. O crime de  tortu-
ra tem caráter especial: é 
inafiançável e insuscetível 
de graça ou anistia. 

Vereador campinense sai em defesa de torturadores
CRIME CONTRA A HUMANIDADE

PARECER FAVORáVEl

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
emitiu parecer favorável, em 
sessão ordinária na manhã 
de ontem, à prestação de con-
tas de Rio Tinto, exercício de 
2013, e dando provimento a 
recursos de reconsideração, 
decidiu reformular as deci-
sões contrárias as contas mu-
nicipais de Tenório e Salgado 
de São Felix, respectivamente, 
consubstanciadas nos parece-
res TC 255/12 e TC 00287/12. 
Também foram aprovadas as 
contas da Secretaria de Estado 
da Receita, referentes ao exer-
cício de 2013.

Foram consideradas re-
gulares as contas das Câmaras 
Municipais de Rio Tinto (2013), 
Amparo (2013) e Esperança 
(2013). E irregular a prestação 
de contas da Câmara de Pilões 
(2013), com imputação para o 
gestor de R$ 7.212,38. Entre as 
faltas destacaram-se despesas 
sem licitação, e descontrole 
nos gastos com combustível.

Reprovadas
Aplicação dos recursos 

do Fundeb abaixo do percen-
tual mínimo e contratações 
temporárias por excepcional 
interesse público, sem a ob-
servação dos requisitos legais, 
foram irregularidades que 
ensejaram a reprovação das 
contas da Prefeitura Municipal 
de Barra de São Miguel, exer-
cício de 2012. O TCE imputou 
um débito à prefeita Luzinete 
Teixeira Lopes no valor de R$ 
86.351,71, mais uma multa de 
R$ 7.882,17.

Em processo iniciado na 
sessão anterior, após o voto 
de vista do conselheiro André 
Carlo Torres, o Pleno decidiu 
acompanhar a proposta do re-
lator, conselheiro substituto, 
Antônio Claudio Silva Santos, 
pela reprovação da prestação 
de contas de Natuba, exercício 
de 2012. Foram rejeitadas ain-
da as contas de Belém (2013). 
Para todos os processos ainda 
cabem recursos.

TCE aprova contas de 
cinco gestores públicos

Foto: Divulgação/Secom-PB

Conab garante 
programa do milho 

A Paraíba receberá até o final 
do mês de maio uma remessa de 
milho para pequenos agricultores e 
criadores. A informação foi repas-
sada pelo presidente da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
Rubens Rodrigues dos Santos, duran-
te reunião com o deputado federal, 
Wilson Filho (PTB), em Brasília. Ele 
também anunciou que no final do 
mês virá ao Estado para acompanhar 
o programa do milho.

De acordo com o presidente 
da Conab, o Governo Federal auto-
rizou a venda de 100 mil toneladas 
de milho dos estoques públicos 
para o programa de venda em bal-
cão na região de atuação da Supe-
rintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene).

As operações serão condu-
zidas pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), que manterá 
a oferta nos polos de distribuição em 
operação na região. Nesta operação, 
o limite de aquisição por beneficiário 
por mês será de até 6 mil kg e o preço 
da venda deverá ter referência nas co-
tações do produto no mercado local. 

MPF-Pb vence 
premiação nacional

O trabalho “Controle preven-
tivo e social de licitações e obras 
públicas”, desenvolvido pelo gabi-
nete do  procurador da República no 
município de Monteiro, Renan Paes 
Felix, venceu a categoria “Combate 
à Corrupção”, do III Prêmio República 
de Valorização do Ministério Público 
Federal (MPF). O prêmio, concedi-
do pela Associação Nacional dos 
Procuradores da República (ANPR), 
reconhece a atuação dos membros 
do MPF, da sociedade civil e imprensa.  

A premiação aconteceu na ter-
ça-feira, 5, em Brasília, e contou com 
a presença do procurador Renan Félix, 
que recebeu troféu e placa de home-
nagem. “Fiquei muito honrado e feliz 
em ver um trabalho realizado no inte-
rior da Paraíba ser reconhecido em um 
prêmio nacional, com concorrentes 
tão qualificados. É uma gratificante 
recompensa a todos os que fazem a 
Procuradoria da República no Municí-
pio de Monteiro. Isso apenas reforça 
o nosso ânimo em desenvolver um 
trabalho de cada vez melhor qualida-
de no nosso Estado para combater a 
corrupção, que já conta com valorosos 
e combativos colegas”, enalteceu.

sentou resistência sete vezes 
maior que a brita convencio-
nal, além de menor densida-
de e mais durabilidade.

O governador ressal-
tou que os padrões atuais 
de consumo no mundo exi-

gem novas soluções para a 
problemática do lixo. “Cada 
vez mais cresce o problema 
do lixo, exigindo ainda mais 
aterros sanitários. Então, é 
importante quando são des-
cobertas alternativas que 

possam redimensionar ou 
transformar o lixo. É mais 
que uma contribuição eco-
nômica, é uma contribuição 
para a humanidade”, avaliou 
Ricardo.

A presidente da Compa-

nhia de Desenvolvimento da 
Paraíba (Cinep), Tatiana Do-
miciano, que acompanhou 
o governador na visita, afir-
mou que o Governo do Esta-
do está disposto a apoiar a 
iniciativa. “Estamos avalian-

Lenildo Ferreira
lenildoferreira@gmail.com

do o projeto para definir 
como o Governo pode con-
tribuir para a consolidação 
dos incentivos, visto que 
é um projeto importante 
tanto para o poder público 
quanto para o setor empre-
sarial”, afirmou.

De acordo com o pes-
quisador e coordenador 
do projeto, Romero Leite, 
a tecnologia visa solucio-
nar um problema cada vez 
mais frequente nas cidades 
de todo o mundo. “Apenas 
2% do lixo produzido no 
Brasil é reciclado. O uso da 
usina pode reduzir o acú-
mulo de resíduos nos ater-
ros sanitários em até 80%”, 
explicou. 

Também participaram 
da visita o presidente da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep), 
Buega Gadelha; o secretário 
de Estado da Comunicação 
Institucional, Luís Tôrres; 
o secretário executivo do 
Meio Ambiente, Fabiano 
Lucena; e o chefe de Gabi-
nete do Estado, Fábio Maia.

O deputado es-
tadual Jeová Campos 
(PSB) disse ontem que 
o debate sobre o pro-
jeto de lei de sua au-
toria que acrescenta 
o nome ‘Ariano Suas-
suna’ ao ‘Palácio da 
Redenção’ está sendo 
desvirtuado. “Não pro-
pus, em momento al-
gum, mudar o nome 
do Palácio da Reden-
ção, apenas, acrescen-
tar o nome de Ariano 
Suassuna, numa justa 
homenagem a esse 
intelectual paraibano 
que nasceu nas de-
pendências do Palácio 
e ficou mundialmente 
famoso pelo conjunto 
de sua obra”, destaca 
Jeová.

O Projeto de Lei Nº 
67/2015, que foi retira-
do de pauta da sessão 
do último dia 29, a 

pedido do próprio 
parlamentar, sugere 
o acréscimo do nome 
‘Ariano Suassuana’ 
ao nome do Palácio. 
“O parlamento é a 
Casa do povo, é um 
espaço democrático, 
e como percebi que 
havia necessidade de 
realizar um debate 
mais aprofundado so-
bre a proposta, sugeri 
a retirada do PL de 
pauta, para fazermos 
um debate mais ma-
duro, mais amplo e 
democrático, com a 
participação da socie-
dade, ouvindo quem é 
a favor e contra para, 
a partir daí, tomar-
mos uma decisão que 
espelhe a vontade 
da maioria”, afirma 
Jeová, lembrando que 
esse debate deverá ser 
marcado em breve.

Jeová diz que lei propõe 
acréscimo, não mudança

ARIANO sUAssUNA
Frente da Água 
vai a Picuí, 
Esperança e 
São Bento

 O presidente da Frente 
Parlamentar da Água, depu-
tado estadual Jeová Campos 
(PSB), confirmou a realização 
das três últimas audiências 
públicas da Frente antes da 
elaboração do relatório técnico 
que será encaminhado para as 
autoridades municipais, es-
taduais e federais e entregue 
ao ministro da Integração, Gil-
berto Magalhães Occhi.  Duas 
audiências acontecem amanhã 
nas cidades de Esperança, pela 
manhã, e Picuí, à tarde. A cida-
de de São Bento vai encerrar os 
trabalhos de debates e coleta 
de dados pela Frente, na próxi-
ma segunda-feira, 11, com uma 
audiência na Câmara Munici-
pal, às 10h.

“Todas as atividades da 
Frente Parlamentar serão sin-
tetizadas em um relatório que 
vai não apenas retratar o que 
vimos e vivenciamos nestes 
momentos, mas, também, pro-
por soluções que garantam se-
gurança hídrica”, destaca Jeová. 
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Câmara aprova MP de ajuste fiscal 
em vitória apertada do governo

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

Direita e Esquerda 
sob os trópicos

No contexto da Revolução Francesa emergiram 
as categorias políticas de “direita” e “esquerda” que 
norteiam o discurso político ocidental. O primeiro grande 
marcador teórico entre essas duas categorias que tenta dar 
inteligibilidade ao complexo fenômeno político, decorre 
do debate entre Edmund Burke e Thomas Paine. Edmund 
Burke, político e filósofo de origem irlandesa fez sérias 
críticas à “Revolução em França”, sendo um teórico de 
referência da direita conservadora; Thomas Paine, um 
dos foundingfathers norte-americanos, foi um entusiasta 
da Revolução Francesa e defensor da democracia em uma 
época em que democracia era sinônimo de “revolução” e 
ruptura institucional. 

Os conceitos políticos de “direita” e “esquerda” 
dentro da experiência europeia e estadunidense têm 
significados próprios. A direita basicamente advoga a 
crença na liberdade econômica, o liberalismo econômico, 
com a liberdade de mercado, seria a pedra de toque 
para a criação de uma sociedade justa; a esquerda tem 
na igualdade um valor central, o que a esquerda deseja 
é a criação de uma sociedade mais igual e justa, ainda 
que se tenha que sacrificar a liberdade em algum grau. 
A direita, por acreditar na liberdade e não na igualdade 
para se construir um “mundo melhor”, defende um Estado 
mínimo, que não intervenha no “mercado” e que se atenha 
a suas funções básicas: saúde, segurança e educação. O 
resto cabe aos indivíduos conquistar pelo seu esforço em 
um mercado livre. 

A esquerda é cética quanto à tese de que o mercado 
livre e o mérito pessoal produzam uma sociedade justa. 
A esquerda venera a igualdade e não a liberdade. Para a 
esquerda o Estado não só pode como deve intervir para 
evitar as distorções do capitalismo. A esquerda não quer 
um Estado liberal, mínimo, mas um Estado social, que 
crie uma rede de proteção social, que promova inclusão e 
igualdade entre as pessoas. 

Bem, esses são os conceitos “clássicos” de direita 
e esquerda sobretudo europeus. Quando chegamos à 
América Latina esses conceitos ganham outros significados, 
na América Latina “direita” e “esquerda” são categorias 
políticas com significados diversos do significado clássico 
da experiência europeia e norte-americana. No Brasil, 
então, esses conceitos foram totalmente esvaziados e 
raciocinar com as categorias clássicas da filosofia política 
tem o enorme perigo de distorcer ou não compreender o 
fenômeno político brasileiro. A começar pelo significado de 
“esquerda” na América Latina e no Brasil. 

A esquerda latino-americana é antes de tudo 
nacionalista e antiamericana (anti-imperialista). A ideologia 
política de esquerda na Europa nasce e é internacionalista, 
basta recordar o marxismo e a Primeira Internacional 
de 1864 em Londres. A esquerda latino-americana é 
nacionalista e autoritária, não acreditando efetivamente 
no pluralismo político, pois a liberdade política não lhe 
é um valor caro, mas sim a igualdade social. A esquerda 
europeia quer igualdade econômica, mas sabe o valor da 
liberdade política, pois ao longo do século XX aprendeu 
com o socialismo real que sem liberdade política não existe 
justiça social. A esquerda latino-americana não aprendeu 
essa lição, preferiu mergulhar no mito da caverna cubana, 
advogando um estatismo econômico e anti-imperialismo 
delirante e raivoso. 

A direita latino-americana em verdade não existe, 
não no sentido clássico do termo. Uma direita liberal 
e democrática que defenda um Estado mínimo e não 
intervencionista, que tenha na liberdade econômica sua 
pedra de toque é algo inexistente na experiência política 
latino-americana. O que nós chamamos de direita na América 
Latina e no Brasil são, em verdade, partidos que expressam a 
vontade política das oligarquias regionais. 

O que direita e esquerda, sobretudo no Brasil, têm em 
comum é a crença em um capitalismo de Estado. Tanto a 
chamada direita latino-americana quando as “esquerdas” 
têm no Estado uma via compulsória do capitalismo. O 
que se assiste com o PT é significativo disso. O PT, partido 
conceitualmente de esquerda, advoga um capitalismo 
de Estado cuja lógica política reside em dilapidar a 
estrutura administrativa do Estado, aparelhando-o 
partidariamente e drenando recursos para longe da saúde, 
segurança e educação (basta ver o estado em que elas se 
encontram), para partilha-los com grupos empresariais 
aliados ou amigos. Os mesmos grupos empresariais que 
necessariamente precisam do Estado para desenvolverem 
suas atividades econômicas. 

Essa relação promíscua entre capital político e 
econômico redunda em corrupção que é ideologicamente 
neutra, nem é de esquerda ou direita. Pensar no significado 
da direita e esquerda é compreender que hoje no Brasil não 
possuímos uma direita genuína e que nossas esquerdas 
abrigam do PSDB ao PT. Uma reforma política que separe 
o capital político do econômico, evitando ou diminuindo 
a corrupção e o apego ao sentido doutrinário de direita e 
esquerda no Brasil são imperativos para o país voltar aos 
trilhos do desenvolvimento. 

A Medida Provisória 
(MP) 665, que altera as regras 
de acesso ao seguro-desem-
prego, ao abono salarial e ao 
seguro-defeso, foi aprovada 
ontem pelo Plenário da Câ-
mara e transformada em lei 
depois de muitas discussões 
em torno da matéria, ressal-
vadas as emendas e desta-
ques que visam a modificar 
o texto aprovado. Foram 252 
votos a favor, 227 contra e 1 
abstenção. 

Ainda na sessão foram 
rejeitados os destaques para 
ampliação do seguro-desem-
prego para trabalhadores 
rurais avulsos (do PSB) e a 
exclusão de regras sobre abo-
no salarial (do SD). Os outros 
destaques e emendas devem 
ser votados hoje.

Encaminharam voto fa-
vorável à aprovação da MP 
665 os líderes do bloco for-
mado pelo PMDB e outros 
partidos, do PT, do PSD, do 
PR, do PCdoB, do Pros e do 
PRB, além da liderança do go-
verno. Encaminharam contra 
a aprovação da medida pro-

O Senado concluiu a votação 
do projeto de lei que regulamenta 
o trabalho doméstico. O texto-ba-
se da relatora, senadora Ana Amé-
lia (PP-RS), já havia sido aprovado, 
mas faltavam votar diversos desta-
ques. O principal deles estabeleceu 
que a alíquota de recolhimento do 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) do empregador será de 8% e 
não de 12% conforme o texto apro-
vado na Câmara e era defendido 
pelo governo.

A redução da alíquota, propos-
ta pelo autor do projeto, senador 
Romero Jucá (PMDB-RR), e pela re-
latora, foi mantida depois que os se-
nadores aprovaram outro destaque, 
sobre a multa em casos de demissão 
sem justa causa. Ele estabelece que 
o empregador pagará 3,2% para 
um fundo que será responsável por 
arcar com a indenização de 40% so-
bre o saldo do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e mais 
0,8% para indenizações por aciden-
te de trabalho.

A análise do destaque provocou 
um grande debate entre senadores 
do PT e do PSOL que eram a favor 
de que os empregadores pagassem 
multa de 40% do FGTS como forma 
de tentar inibir as demissões injusti-

ficadas. Alguns deles levantaram a 
possibilidade de os empregadores 
ficarem tentados a inventar justifi-
cativas para as demissões na tenta-
tiva de reaver a contribuição que 
fizeram ao fundo.

“Nós estamos incentivando a 
demissão por justa causa, porque, 
pensem bem, senhores, um empre-
gador que esteja em situação finan-
ceira difícil tem ali, naquela conta, 
guardados R$10 mil de FGTS. E ele 
apertado. É uma indução para que 
ele faça a demissão por justa causa e 
se aproprie daquele recurso”, disse 
o senador Lindbergh Faria (PT-RJ).

Romero Jucá rebateu o argu-
mento de Lindbergh. Segundo ele, 
as famílias não são como empresas, 
e teriam que vender patrimônio ou 
se endividar para quitar as multas 
em caso de demissão. Para Jucá, isso 
é que poderia ser um incentivo ao 
empregado para criar motivos fictí-
cios para a demissão, de forma a se 
livrar da multa.

“Se o empregado tiver, ao lon-
go da vida, R$ 40 mil depositados 
no FGTS, numa demissão, a família 
teria que pagar, de uma hora para 
outra, R$ 16 mil de multa dos 40% 
do FGTS. Ela ia ter que vender um 
carro, ia ter que resolver não se sabe 
como, tirando um empréstimo con-
signado. Eu não quero isso. Eu não 
quero que a relação da demissão 

seja uma briga entre patrão e em-
pregado, porque, nessa briga, quem 
vai perder é a parte mais fraca, é o 
empregado”, explicou Jucá.

Depois das discussões, acabou 
sendo aprovado o destaque que 
transfere para o fundo a tarefa de 
pagar aos empregados domésticos 
a multa por demissões sem justa 
causa. Os empregadores farão o re-
colhimento, em guia única, de 20% 
do valor do salário do empregado, 
em que já estarão incluídas as con-
tribuições para o INSS, para o FGTS 
e para o fundo que arcará com as 
indenizações.

Foram aprovadas ainda as mu-
danças no texto da Câmara em rela-
ção à compensação das horas extras 
dos empregados. O Senado reto-
mou o texto de Jucá que estabelece 
que o empregador será obrigado a 
pagar em dinheiro as primeiras 40 
horas extras. As demais horas dadas 
além da jornada de trabalho pode-
rão ser compensadas em regime de 
banco de horas que deverá ser usu-
fruído pelo empregado no período 
máximo de um ano.

Ao concluir a votação, o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), definiu a aprovação do 
projeto como o “fechamento da 
última senzala brasileira”. O texto 
final segue agora para sanção da 
presidenta Dilma Rousseff.

Senado fecha “última senzala brasileira”

Centenas de réplicas de notas de cem dólares foram jogadas no Plenário por manifestantes sindicalistas

REGULAMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES DOMÉSTICOS

FOTO: Laycer Tomaz/Câmara dos Deputados

Mariana Jungmann
Repórter da Agência Brasil

Iolando Lourenço
Repórter da Agência Brasil

Alteração nas regras do 
seguro-desemprego é 
primeiro ponto nos cortes

Ainda durante a 
análise da Medida Pro-
visória,  o presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, preci-
sou interromper a sessão 
por conta de um tumulto 
originado nas galerias.  
Manifestantes da Força 

Sindical começaram a ati-
rar no Plenário centenas 
de réplicas de notas de 
cem dólares com a ima-
gem da presidente Dilma 
Rousseff. A sessão só foi 
retomada após a retirada 
dos sindicalistas das gale-
rias do Plenário.

Enquanto eram re-
tirados pela segurança 
da Câmara, os sindica-
listas e parlamentares 
de diferentes partidos, 
na maioria da oposição, 
cantaram o Hino Na-
cional. Os sindicalistas 
também gritaram pala-

vras de ordem contra o 
PT e o Governo Federal.

Estavam presentes 
nas galerias represen-
tantes da Força Sindi-
cal, da Central dos Sin-
dicatos Brasileiros (CSB) 
e da Central Única dos 
Trabalhadores.

Sessão é interrompida por manifestantes

visória os líderes do PSDB, do 
DEM, do SD, do PDT, do PPS e 
do Psol e o líder da minoria. O 
único partido da base gover-
nista que encaminhou voto 
contra a MP foi o PDT. O PV li-
berou sua bancada para votar 
de acordo com a convicção de 
cada um. 

Desde a terça-feira, 5, as 
mudanças nas regras de aces-
so ao seguro-desemprego, ao 
abono salarial e ao seguro-de-

feso vinham sendo debatidas 
pelos deputados de partidos 
da base governista e da oposi-
ção no Plenário da Câmara. A 
MP deveria ter sido votada na 
noite de terça, mas como não 
houve acordo, os líderes de 
partidos da base governista e 
o líder do governo, deputado 
José Guimarães (PT-CE), adia-
ram para ontem a votação, vi-
sando a sensibilizar aliados a 
votarem a favor das medidas.

O líder do PMDB, depu-
tado Leonardo Picciani (RJ), 
exigiu clareza nos posiciona-
mentos do PT em relação à 
aprovação da MP.  Segundo 
Picciani, na terça-feira, o pro-
grama do PT na propaganda 
partidária em TV aberta dei-
xou um sinal trocado. “Fica-
mos com a impressão de que 
o PT poderia estar conside-
rando que o ajuste não era 
necessário para o país”, disse.
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O protesto que acabou 
com 200 feridos foi o 
principal motivo da saída

Protesto de docentes no PR motiva 
demissão de secretário de Educação
Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

O secretário de Educação 
do Paraná, Fernando Xavier, 
pediu ontem demissão do 
cargo por motivos pessoais, 
informou em nota a secreta-
ria. O pedido foi formalizado 
uma semana após a ação da 
Polícia Militar (PM) durante 
protesto dos professores da 
rede estadual de ensino, em 
Curitiba, resultando em mais 
de 200 feridos.

Os professores reuni-
ram-se no último dia 29, no 
Centro Cívico, em frente à 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, contra projeto de 
lei que alterou o fundo pre-
videnciário dos servidores 
públicos estaduais. Desde o 
dia 25 de abril, os professo-
res estaduais estão em greve. 
A principal reivindicação da 
categoria é a revogação do 
projeto, aprovado na quar-
ta-feira (29) e sancionado no 
dia seguinte (30) pelo gover-
nador Beto Richa (PSDB).

Na última terça-feira, os 
professores fizeram assem-
bleia e, por unanimidade, 

decidiram pela manutenção 
da greve. Eles também rein-
vindicam reajuste de 13,1% 
retroativo à data-base, reali-
zação de concurso público e 
melhores condições de tra-
balho. Antes da assembleia, 
eles realizaram um ato de 
repúdio à repressão policial, 
reunindo, segundo os orga-
nizadores, 15 mil pessoas. A 
PM estimou em 10 mil o nú-
mero de manifestantes.

De acordo com a asses-
soria de Comunicação do go-
verno, a professora Ana Seres 
Trento Comim substituirá 
Xavier no cargo. Formada em 
Matemática pela Pontifícia 
Universidade Católica do Pa-
raná (PUC-PR), ela ocupava o 
cargo de superintendente da 
Secretaria de Educação.

Da Agência Brasil

O ministro Teori Za-
vascki, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), concedeu 
ontem prisão domiciliar ao 
presidente do Conselho de 
Administração do Grupo 
Galvão, controlador da em-
preiteira Galvão Engenha-
ria, Dario de Queiroz Galvão 
Filho, preso, em março,  na 
Operação Lava Jato.

O ministro estendeu ao 
investigado habeas corpus 
concedido a outros executi-
vos de empreiteiras soltos na 
semana passada.

Em troca da concessão 

do habeas corpus, foram es-
tabelecidas medidas cautela-
res. Dario Galvão será moni-
torado por uma tornozeleira 
eletrônica, não poderá ter 
contato com outros investi-
gados e deverá comparecer à 
Justiça a cada 15 dias. O exe-
cutivo também está proibido 
de deixar o país e deverá en-
tregar o passaporte.

Dario Galvão e outros 
executivos ligados à emprei-
teira Galvão Engenharia pres-
tam depoimento esta tarde à 
Justiça Federal em Curitiba. 
Eles são acusados pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) 
de pagar propina para obter 
contratos com a Petrobras.

No dia 28 de abril, por 3 
votos a 2, a Segunda Turma 
do Supremo entendeu que, 
mesmo diante da gravidade 
dos crimes praticados, a pri-
são preventiva não pode ser 
aplicada como sentença an-
tecipada.

Com a decisão, foram 
soltos os executivos da 
OAS José Ricardo Nogueira 
Breghirolli, Agenor Franklin, 
Mateus Coutinho e José Al-
demário Filho, além de Sér-
gio Mendes (Mendes Júnior), 
Gerson Almada (Engevix), 
Erton Medeiros (Galvão En-
genharia) e João Ricardo 
Auler (Camargo Corrêa), e 
Ricardo Pessoa, da UTC.

STF concede prisão domiciliar 
para executivo da Galvão

LAVA JATO

André Richter
Da Agência Brasil

A professora Ana 

Seres Trento 

Comim substituirá 

Francisco Xavier

no cargo, segundo 

a assessoria 

do governo 

A ouvidora nacional dos Direi-
tos Humanos da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência, Irina 
Karla Bacci, disse ontem em au-
diência pública no Senado, que os 
fatos ocorridos na semana passada, 
durante manifestação de professo-
res em Curitiba, revelam a falência 
da capacidade de diálogo. “Mani-
festamos preocupação pelo fato 
de que a violência gerada entre o 
movimento grevista e as forças de 
segurança do Paraná demonstra a 
falência dos órgãos, inclusive dos 
manifestantes, de gerenciar suas 
crises e seu diálogo”, disse.

A audiência pública que discu-
tiu a ação policial durante mani-
festação de professores do Paraná, 
no dia 29, ocorreu na Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH) do Senado. O 
protesto foi contra a votação de 
um projeto do Governo Estadual 
(PL 252/15) que altera o sistema de 
Previdência Social dos servidores 
estaduais. Na ocasião, manifestan-
tes foram atingidos por balas de 
borracha e bombas de gás lacri-

mogêneo disparadas pela polícia. 
Mais de 200 manifestantes ficaram 
feridas. Segundo o Governo Esta-
dual, 20 policiais ficaram feridos.

De acordo com Irina, a ouvi-
doria recebeu, entre os dias 29 e 
30 de abril, 22 denúncias de cida-
dãos do Paraná sobre o episódio 
pelo Disque 100, muitas feitas por 
alunos e filhos dos professores 
que estavam na manifestação. Ela 
informou que vai hoje, no final do 
dia, ao Paraná para se reunir com 
integrantes do Ministério Público 
Estadual, da Defensoria Pública e 
da Ouvidoria de Polícia do Estado 
a fim de averiguar a situação.

“As imagens falam por si só. 
Precisamos buscar solução para 
que não haja mais violência antes 
de tentar encontrar os culpados. 
Houve falência de negociação e de 
gerenciamento de multidões e de 
conflitos que tem se estabelecido 
em toda e qualquer manifestação 
que ocorre neste país. A repressão 
foi bastante forte”, disse a ouvi-
dora. Segundo Irina, chamaram a 
atenção os ferimentos provocados 
por armamentos não letais e o uso 
de helicóptero pela polícia.

Na avaliação da senadora Glei-

si Hoffmann (PT-PR), houve exces-
so do poder repressivo contra os 
professores. “Não foi um confron-
to. Foi um massacre. Confronto é 
quando as forças estão equilibra-
das e lá, naquele momento, não 
estavam. Estive lá representando o 
Senado. Vivenciei e vi o que acon-
teceu. O que vimos foram duas 
horas de bombas de gás lacrimo-
gêneo, de cachorros [atacando 
manifestantes], de tiros de bala de 
borracha”, disse a senadora.

Para Gleisi, os responsáveis 
pela ação têm que ser denuncia-
dos. “Hoje vamos apresentar no 
plenário uma moção [de apoio aos 
professores e repúdio à ação po-
licial] e vamos fazer denúncia aos 
organismos internacionais de direi-
tos humanos”, disse a senadora.

O representante do governo 
do Paraná, Edson Lau Filho, asses-
sor especial de Políticas Públicas 
para a Juventude da Casa Civil, 
disse que a polícia estava no local 
para cumprir a ordem judicial de 
manter a integridade do prédio 
da Assembleia Legislativa. “Não 
foi a polícia que começou o con-
fronto. Os manifestantes furaram 
o bloqueio policial.

Repressão mostra falta de diálogo
Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Representantes dos de-
legados da Polícia Federal de 
todo o país e do Distrito Fe-
deral promoveram ontem, em 
Brasília, um ato para que os 
cortes no Orçamento, a serem 
anunciados pelo Governo Fe-
deral, em meio ao ajuste fiscal, 
não afetem a polícia.

No movimento Deixa a PF 
Trabalhar, os delegados critica-
ram o que classificaram de ten-
tativa do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, de li-
mitar a ação da PF na Operação 
Lava Jato. Em abril, Janot divul-
gou nota afirmando que cabe 
ao Ministério Público Federal 
definir a estratégia de investi-
gação da Operação Lava Jato.

De acordo com o presi-
dente da Associação Nacional 
dos Delegados de Polícia Fede-
ral, Marcos Leôncio Ribeiro, o 
movimento tem como objetivo 
preservar as atribuições da PF, 
seja na questão orçamentária, 
seja no processo investigatório.

“O que queremos dizer é: 
queremos fazer o nosso traba-
lho. Deem condições para que 
possamos fazer esse trabalho. 
Isso serve tanto para o Mi-
nistério do Planejamento, da 
Fazenda, como para o procu-
rador-geral da República, Ro-
drigo Janot”, explicou Ribeiro.

Para, Marcos Ribeiro, o 
movimento tem como obje-
tivo preservar as atribuições 
da PF, seja na questão orça-
mentária, seja no processo 
investigatório.

Delegados pedem para
ajuste não atingir a PF

O ministro Teori Zavascki concedeu habeas corpus para o executivo Dario de Queiroz Galvão Filho

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil

Juízes criticam 
aprovação da 
PEC da Bengala
pelo Congresso

Associações nacionais 
de juízes criticaram ontem 
a aprovação da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
da Bengala, em sessão ex-
traordinária da Câmara dos 
Deputados, na noite de terça-
feira (5). Para as entidades, a 
PEC “engessa” a magistratura 
e dificulta a oxigenação dos 
Tribunais Superiores.

A proposta aumenta de 
70 para 75 anos a idade para a 
aposentadoria compulsória de 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e de-
mais Tribunais Superiores. Se-
gundo o presidente da Associa-
ção dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Anamatra), Paulo 
Schmidt, a PEC dificulta a reno-
vação de jurisprudências - in-
terpretações das leis aplicadas 
a casos semelhantes.

“Cristalizar entendimen-
tos de 20, 30 anos não é bom 
para a sociedade, e as gera-
ções mais novas fazem uma 
leitura mais conectada com 
a realidade em que vivem. Se 
o Supremo não tivesse reno-
vação grande, na primeira 
década passada, dificilmen-
te temas importantes para a 
cidadania brasileira seriam 
tratados, como a questão das 
uniões homoafetivas. Por isso, 
é importante renovar”, afir-
mou Schmidt à Agência Brasil.

O vice-presidente da As-
sociação dos Juízes Federais 
(Ajufe), Andre Tobias Granja, 
também criticou a aprovação 
e pediu para que os atuais 
ministros fiquem atentos às 
transformações sociais, para 
não engessar a Justiça. 



A decisão foi tomada após 
recurso apresentado pela 
defesa do ex-diretor do BB

Itália suspende a extradição de 
Henrique Pizzolato para o Brasil

Bologna (Ansa) - O Tri-
bunal Administrativo Regio-
nal (TAR) do Lacio suspen-
deu ontem a extradição do 
ex-diretor de marketing do 
Banco do Brasil Henrique 
Pizzolato, após a defesa do 
condenado no processo do 
Mensalão apresentar um 
recurso contra a decisão do 
ministro da Justiça da Itália, 
Andrea Orlando.

A informação foi confir-
mada à Ansa pelo advogado 
do ex-banqueiro, Alessandro 
Sivelli. Segundo ele, a Corte 
marcou uma audiência para o 
próximo dia 3 de junho para 
discutir o caso. “Até essa data, 
Henrique Pizzolato com cer-
teza ficará na Itália”, declarou.

O recurso diz que Orlan-
do tomou a decisão de extra-
ditar o ex-diretor do BB uti-
lizando novos documentos 
enviados pelo governo bra-
sileiro e que não foram colo-
cados à disposição da defesa. 
“Além disso, o procedimento 
contradiz uma recente lei 
aprovada pelo Parlamento 
que permite aos cidadãos 
italianos detidos no Brasil 
cumprir sua pena na Itália”, 
acrescentou Sivelli.

Segundo ele, Pizzolato 
sempre se mostrou disposto 

a descontar sua sentença no 
país europeu. “Lembremos 
ainda que ele foi condenado 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral [STF] em único grau, 
sem possibilidade de im-
pugnação, procedimento no 
qual os direitos da defesa 
não foram respeitados”, dis-
se o advogado.

O seu recurso também 
menciona indiretamente o 
caso do ex-ativista italiano 
Cesare Battisti, que foi sen-
tenciado em sua nação de 
origem e ganhou o direito de 
permanecer no Brasil graças 
a uma decisão do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va. O documento salienta que 
a não extradição de Pizzolato 
“contradiz um procedimento 
precedente no qual foi nega-
da a expulsão do Brasil de 
um cidadão ítalo-brasileiro”.

Sem essa decisão do TAR, 
o ex-banqueiro seria coloca-
do à disposição de Brasília 
em 11 de maio, data a partir 
da qual começaria a contar 
um prazo de 20 dias para ser 
realizada sua extradição.

Como o seu próprio 
nome diz, o tribunal é uma 
instância administrativa, 
e não penal, e é bastante 
utilizado na Itália para con-
testar decisões judiciais ou 
institucionais. Se a Corte 
acatar o recurso de Pizzo-
lato, o caso seguirá para o 
Conselho de Estado, que 
dirá se ele poderá ou não 
cumprir sua pena no país.
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Da Ansa Brasil

Henrique Pizzolato ficará na Itália aguardando decisão da Justiça,  que se reunirá no dia 3 de junho

FOTO: José Cruz/Agência Brasil

Organizações filantró-
picas brasileiras lançaram 
campanha de arrecadação 
de verbas para ações de 
emergência no Nepal, país 
atingido por dois terremotos 
nos últimos dias 25 e 26. A 
campanha SOS Nepal é uma 
iniciativa da parceria entre a 
Cáritas Brasileira e a Confe-
deração Nacional dos Bispos 
do Brasil e espera sensibili-
zar os brasileiros com a tra-
gédia que ocorreu no país.

“Nossa expectativa é de 

que as pessoas sensibiliza-
das com essa causa no Ne-
pal façam as doações. Não 
tem valor mínimo nem valor 
máximo para a colaboração 
e também não há limite de 
arrecadação, porque a real 
dimensão da situação por 
lá ainda não tem como ser 
prevista”, explicou o assessor 
nacional de gestão de risco e 
emergência da Cáritas, João 
Paulo Couto.

Segundo a Cáritas, os 
recursos arrecadados serão 
destinados para a compra de 
itens como água potável, ali-

mentos, lonas e tendas para 
construção de abrigos, além 
de material para atendimen-
tos às necessidades especiais 
das crianças e reconstrução 
de estruturas básicas das ci-
dades afetadas. As doações 
podem ser feitas mediante 
depósito em três bancos:

Os últimos dados apre-
sentados pelo Ministério do 
Interior nepalês indicam que 
o número de mortos por cau-
sa do tremor já chega a 7.652 
pessoas. O terremoto do dia 
25 atingiu 7,8 graus na esca-
la Richter.

Organizações brasileiras vão 
arrecadar doações para o Nepal

APoIo HuMAnITÁRIo

Da Agência Brasil

O Conselho de Se-
gurança das Nações Uni-
das fará uma reunião 
extraordinária na próxi-
ma semana para discutir 
a situação de imigrantes 
no Mediterrâneo. A che-
fe da diplomacia euro-
peia, Federica Mogheri-
ni, vai apresentar aos 15 
membros do conselho 
os planos da União Eu-
ropeia para frear o fluxo 
de imigrantes que estão 
a mercê de traficantes 
de pessoas.

A União Europeia 
busca o aval do Con-

selho de Segurança da 
ONU para uma estra-
tégia que pode  envol-
ver ação militar contra 
barcos operados por 
traficantes.

Reino Unido, Fran-
ça, Espanha e Lituânia 
trabalham em parceria 
com a Itália na elabora-
ção de uma proposta de 
resolução que valida-
ria o plano desenhado 
pelo bloco. Roma reno-
vou os apelos à União 
Europeia para que aju-
de a gerir o enorme flu-
xo de imigrantes.

Imigrantes: ONU vai
discutir situação

Vulcão deixa 
a população 
do Japão em 
estado de alerta
Da Agência Lusa

A Agência Meteoroló-
gica do Japão fez ontem o 
alerta de atividade vulcâni-
ca no Monte Hakone, situa-
do a 80 quilômetros de Tó-
quio, devido a indícios de 
que poderia ser registrada 
pequena erupção.

O alerta, que tem cinco 
níveis, foi elevado do nível 
1, que indica falta de ativi-
dade, para o 2, quando não 
é aconselhada a aproxima-
ção à cratera ou o acesso a 
áreas próximas ao local e 
consideradas de risco.

A Agência Meteoroló-
gica considera que o vulcão 
pode registrar uma pequena 
erupção que afetaria o Vale 
de Owakudani, na localida-
de de Hakone, onde foram 
também emitidos alertas de 
perigo de deslizamento de 
terras e de possibilidade de 
nuvens de cinza expelidas 
pelo vulcão.

Desde o último dia 26, a 
atividade sísmica aumentou 
em toda a região em torno 
do Monte Hakone, visitada 
por diversos turistas.

O governo americano apro-
vou o restabelecimento de ser-
viços de transporte naval de 
cargas e passageiros entre os 
Estados Unidos e Cuba, inter-
rompidos há mais de 50 anos em 
função do embargo econômico 
à ilha caribenha.

A decisão foi anunciada 
na noite da última  terça-feira, 
quatro meses depois de os dois 
países terem anunciado que rea-
tariam relações diplomáticas. A 
decisão sobre os serviços marí-

timos está sendo vista por ana-
listas como mais um passo rumo 
ao fim da política de isolamento 
de Cuba.

Diversas companhias de na-
vegação afirmaram já ter rece-
bido licenças para operar rotas 
entre o Estado americano da 
Flórida e Cuba. A cidade ameri-
cana de Miami e a capital cuba-
na, Havana, ficam a cerca de 150 
km de distância.

A proximidade fez com que, 
durante décadas, milhares de 
cubanos tenham fugido ou ten-
tado fugir do regime comunista 

cubano em embarcações im-
provisadas. Ficaram conhecidos 
como balseros.

A expectativa é de que os 
serviços marítimos comecem a 
operar em setembro, embora o 
cronograma ainda dependa de 
negociações entre autoridades 
em Washington e Havana.

“É um grande passo à fren-
te”, afirmou Joseph Hinson, 
presidente da companhia de 
navegação United Americas 
Shipping.

Nas últimas semanas, tam-
bém foi anunciado um serviço 

de voo tipo charter entre Nova 
York e Havana, a ser operado 
pela companhia aérea JetBlue.

No entanto, a legislação 
americana ainda proíbe que 
cidadãos do país viajem para 
Cuba, salvo em casos excepcio-
nais que dependem de aprova-
ção em 12 diferentes categorias.

Estima-se que mais de 1 mi-
lhão de cubanos tenha se refu-
giado nos EUA desde a revolu-
ção de 1959, em que os rebeldes 
sob comando de Fidel Castro 
derrubaram o então ditador 
cubano Fulgêncio Batista.

EUA aprovam transporte de balsa para Cuba
EFEIToS do FIM do EMBARGo

Da BBC Brasil

Governo proíbe 
a terceirização 
na Venezuela a 
partir de hoje
Da BBC Brasil

Diferentemente do Bra-
sil, que ainda debate se apro-
va ou não o projeto de lei que 
regulamenta a terceirização, 
na Venezuela, a contratação 
de terceirizados passa a ser 
definitivamente ilegal a partir 
de hoje. É quando termina o 
prazo para que empresas pú-
blicas e privadas incorporem 
à folha de pagamento todos 
os empregados vinculados a 
prestadoras de serviços.

Em 2012, o então presi-
dente do país, Hugo Chávez, 
proibiu a terceirização do tra-
balho, com a aprovação da Lei 
Orgânica do Trabalho (LOT), 
que estabeleceu um limite de 
três anos para que funcioná-
rios terceirizados fossem ab-
sorvidos pelas contratantes.

No entanto, às vésperas 
do prazo final para a aplica-
ção da lei, muitos venezuela-
nos que atuam como terceiri-
zados continuam em dúvida 
sobre seu futuro.

A recepcionista Marina 
(nome fictício) é uma delas. 
Ela espera a chegada há pelo 
menos três meses, quando 
soube que estava grávida do 
primeiro filho.

“Minha única esperança 
era ser contratada pela em-
presa (multinacional em que 
trabalha) para passar a ter os 
benefícios dos demais empre-
gados e garantir certa tranqui-
lidade com os gastos da mater-
nidade”, afirmou à BBC Brasil.
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Apenados disputam 
final de Torneio hoje
em Mangabeira

fase classificatória

Última rodada promete emoção
Briga pela liderança e 
última vaga no G4, além 
de queda para 2a Divisão 

O presidente do Esporte Clube 
de Patos, Marcos César, garantiu que 
o clube vai participar das disputas do 
Campeonato Paraibano da Segunda 
Divisão de 2015. As inscrições foram 
abertas na última segunda-feira e vão 
até o próximo dia 14, quando será 
realizado o Conselho Arbitral. Ele espera 
o apoio da torcida e dos conselheiros 
para viabilizar a participação, uma vez 
que o clube precisa pagar R$ 5 mil, 
sendo R$ 2,5 do recadastramento na 
CBF e o mesmo valor para o Alvará de 
Funcionamento da FPF.

O presidente do Nacional de 
Patos, Alisson Nunes, confirmou ao 
site futebolsertanejo.com que o clube 
se inscreve na Federação Paraibana 
de Futebol no expediente de hoje, 
após contato mantido com o vice-
presidente Nosman Barreiro. A última 
vez que o alviverde participou do 
Campeonato Paraibano foi em 2013, 
no mesmo ano que pediu afastamento 
para a competição seguinte.

O dirigente do Nacional está 
animado e disse que vem mantendo 
contato com alguns jogadores do Rio 
Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. 
“Venho conversando e garanto que já 
tem jogador apalavrado para defender 
o clube nas disputas do Campeonato. 
Vamos formar uma boa equipe para 
retornar à Primeira Divisão”, disse o 
presidente.

A diretoria da Federação 
Paraibana de Futebol decidiu adiar 
o início do Campeonato Paraibano 
Sub-20 que estava prestes para 
começar no próximo sábado em João 
Pessoa. A competição reúne somente 
clubes amadores e 20 equipes vão 
participar da disputa. A decisão foi 
tomada em função dos problemas 
de registro de atletas, uma vez que 
todos os jogadores precisam estar 
devidamente regularizados junto a 
Confederação Brasileira de Futebol e 
divulgados no BID.

Esporte pode
jogar 2a Divisão

Nacional vai se 
inscrever hoje

FPF adia início
de Campeonato

Diretoria adiou competição

Júnior Mandacaru do Auto

Após a vitória do Campi-
nense por 1 a 0 sobre o CSP 
e do empate em 1 a 1 entre 
Santa Cruz e Lucena, nos jo-
gos disputados na última ter-
ça-feira, a última rodada da 
fase de classificação do Cam-
peonato Paraibano, promete 
muita emoção. Em disputa, a 
primeira colocação geral, en-
tre Botafogo e Campinense, a 
última vaga para o quadran-
gular final, entre Auto Esporte 
e CSP, e por último, o segun-
do rebaixado, entre Lucena e 
Santa Cruz.

Ao todo, serão realizados 
cinco jogos, todos a partir das 
20h30. Em João Pessoa, no 
Estádio Almeidão, o Botafogo 
enfrenta o CSP, com os dois 
clubes com objetivos diferen-
tes. O Belo, já garantido no 
quadrangular final do Cam-
peonato, luta para terminar 
na primeira colocação geral. 
Com 38 pontos, precisa vencer 
para não depender de nem um 
outro resultado. Já o CSP, com 
25 pontos, também precisa 
de uma vitória e ainda torcer 
que o Auto Esporte não vença 
o Santa Cruz para ficar com a 
última vaga que resta para a 
fase final da competição.

Em Campina Grande, no 
Amigão, o Campinense rece-
berá o Atlético de Cajazeiras. 
Para a Raposa, o jogo vale a li-
derança do Campeonato. Com 
37 pontos, o Rubro-Negro está 
na segunda colocação, e preci-
sa vencer, além de torcer que 
o Botafogo não vença o CSP, 
para terminar em primeiro. O 

Classificação

Amanhã
Campinense x Atlético  
20h30 - Amigão
Botafogo  x CSP 
20h30 - Almeidão 

Estadual 2015
Times PG J V E D GP GC SG
10 Botafogo 38 17 12 2 3 35 17 18 
20 Campinense 37 17 11 4 2 33 14 19
30 Treze  30 17 8 6 3 24 15 9
40 Auto Esporte  26 17 8 5 4 22 15 7
50 CSP  25 17 7 4 6 20 19 1
60 Sousa 22 17 6 4 7 20 26 -6
70 Atlético 19 17 4 7 6 27 28 -1
80 Lucena 14 17 3 5 9 20 29 -9
90 Santa Cruz 13 17 2 7 8 18 30 -12
100 Miramar  5 17 1 2 14 12 38 -26

Treze x Lucena
20h30 - Presidente Vargas
Santa Cruz x Auto Esporte
20h30 - Teixeirão
Miramar x Sousa 
20h30 - CT Ivan Thomaz

Atlético, com 19 pontos, não 
sairá da sétima posição inde-
pendentemente do resultado.

Em Santa Rita, no Teixei-
rão, o Santa Cruz precisará 
vencer o Auto Esporte e tor-
cer por um tropeço do Lucena 
contra o Treze para escapar 
do rebaixamento. O Tricolor 
tem apenas 13 pontos e está 
na penúltima colocação do 
campeonato. Já o Auto Espor-
te, é hoje o quarto colocado, 
com 26 pontos. Para se man-
ter na posição, sem necessi-
dade de outros resultados, 
precisará vencer o Santa Cruz. 
Em caso de empate ou derro-
ta, terá de torcer para que o 
CSP não vença o Botafogo.

Em Campina Grande, no 
Presidente Vargas, o Treze 
com 30 pontos, já está garan-
tido na terceira posição do G4, 

enfrentará o Lucena. Inde-
pendentemente do resultado, 
o  Galo não mudará a posição 
na tabela de classificação. Já o 
Lucena, com 14 pontos, preci-
sará de uma vitória para não 
ter de torcer por outros resul-
tados, e se manter na Primeira 
Divisão do futebol paraibano 
no próximo ano. Em caso de 
empate ou derrota, o Lucena 
necessitará que o Santa Cruz 
não vença o Auto Esporte.

E finalmente no Toma-
zão, em João Pessoa, um amis-
toso de luxo entre o já rebai-
xado Miramar, com apenas 5 
pontos na lanterna, e o Sousa, 
que tem 19 pontos, na sexta 
posição e independentemen-
te do resultado da partida, 
não mudará de posição. A 
mesma coisa acontecerá com 
o Miramar.

Foto: Ascom/Botafogo
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O Botafogo, que vai jogar contra o CSP, necessita apenas de uma vitória para confirmar a liderança da primeira fase do Campeonato

CSP ainda não perdeu a esperança
Apesar da derrota para o Cam-

pinense, que deixou o clube em uma 
posição delicada para conseguir a úl-
tima vaga do quadrangular final do 
Campeonato Paraibano, o CSP ainda 
acredita na classificação, mesmo não 
dependendo mais apenas dele. O Tigre 
espera vencer o Botafogo amanhã, no 
Almeidão e torce para que o Auto Es-
porte não consiga vencer o Santa Cruz. 
“O Santa Cruz está precisando da vitó-
ria, e o jogo será no Teixeirão. Não será 
nada fácil para o Clube do Povo”, disse 
o presidente do Conselho Deliberativo 
do CSP, Josivaldo Alves.

Com 25 pontos, um a menos do 
que o Auto Esporte, o CSP terá de par-
tir para cima do Botafogo, no jogo de 
amanhã. O técnico Tazinho terá a vol-
ta de dois titulares para esta partida. O 
lateral Rogério, que ficou fora do jogo 
contra o Campinense, porque sentiu 
um desconforto na musculatura, e do 
atacante e artilheiro da equipe, Hélio 
Paraíba, que estava cumprindo sus-
pensão por ter levado o terceiro car-

tão amarelo. Por outro lado, o treina-
dor não poderá contar com o volante 
Emercino, que levou o terceiro cartão 
amarelo, na última terça-feira e terá de 
cumprir suspensão. 

Para todos no CSP, a culpa do clu-
be não está bem posicionado entre os 
primeiros na tabela de classificação 
do Campeonato Paraibano, deve-se 
as constantes mudanças feitas pela 
FPF na tabela do campeonato, com 
jogos seguidos inclusive com viagens 
ao Sertão. Após o jogo contra o Cam-
pinense, Josivaldo Alves desabafou e 
promete um grande protesto no jogo 
de amanhã, cujo o mando de campo 
é do Tigre.

“Nós vamos abrir apenas a ar-
quibancada sol e as cadeiras. Não 
cobraremos nada do torcedor para a 
arquibancada. Não precisa das notas 
fiscais para trocar por ingressos. Será 
de portões abertos, para encher mes-
mo as arquibancadas. Só cobraremos 
dos torcedores que forem para as ca-
deiras”, disse. (IM)

Josivaldo Alves, dirigente do CSP, anuncia que vai fazer um novo protesto amanhã

As atenções do torcedor 
paraibano saem hoje do cam-
po para o Tapetão. É que hoje 
às 18h30, na sede do Tribunal 
de Justiça Desportiva da Paraí-
ba, o Pleno irá julgar o recurso 
do Auto Esporte, contra uma 
decisão do próprio TJD, que 
acabou punindo o Alvirrubro, 
com a perda de três pontos no 
atual Campeonato Paraibano 
de Futebol. O motivo da puni-
ção foi a escalação do atacante 
Júnior Mandacaru, no jogo de 
estreia na competição, contra 
o Sousa, no Estádio Marizão, 
em Sousa.

A denúncia foi feita pelo 
Miramar, que alegou na época 
que o atleta, que pertence ao 
Auto Esporte, tinha vínculo 
de empréstimo com o clube 
de Cabedelo, até dezembro 
deste ano, e portanto não po-
deria ser utilizado pelo Clube 
do Povo. A denúncia foi acata-
da pelo TJD que decidiu por 4 
votos contra 1 pela punição do 
Alvirrubro.

Hoje, o Auto Esporte 
terá um trio de advogados 
na defesa do clube tentan-
do anular a punição. O clube 
será defendido por Watteau 
Rodrigues, que também é o 
atual presidente da agremia-
ção, José Caetano, que ocupa 
a vice-presidência, e Eduardo 
Araújo, ex-interventor do clu-
be até a segunda feira passa-
da, quando foram realizadas 

Pleno do TJD julga o
recurso do Auto hoje

JÚNIOR MANDACARU

as eleições para os conselhos 
deliberativo e fiscal, além da 
nova diretoria executiva.

Indagado sobre o direito 
do Auto Esporte, José Caetano 
disse que é muito bom, já que 
o clube tem um documento, 
com a anuência da FPF e as-
sinado pelos dirigentes dos 
outros clubes, permitindo a 
escalação de jogadores que 
ainda não tinham sido regis-
trados no BID da CBF, porque 
estava havendo um problema 
no sistema de registro.

“Nós não temos nenhu-
ma dúvida que o direito do 
Auto Esporte é bom. Se eles 
mantiverem a decisão punin-
do o clube e ficarmos fora do 
G4 por causa dos pontos que 
perdemos, vamos recorrer ao 
STJD, e acabado todos os re-
cursos na área esportiva, en-
traremos na Justiça Comum, 
caso seja necessário” . (IM)



Taça Geraldo Beltrão chega 
ao seu final em Mangabeira
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Torneio de Futebol de 
Areia promove lazer aos 
apenados paraibanos

Watteau Rodrigues provou 
que é forte no Alvirrubro. 
Conseguiu mais um mandato 
e agora cabe a todos os au-
tomobilistas se unirem para 
que a crise seja superada e 
o Auto Esporte finalmente 
volte a ter paz no campo 
administrativo. A classifi-
cação para a fase final do 
Campeonato não está tão 
difícil e pode ser alcançada até com derrota em 
Santa Rita, desde que o CSP perca para o Botafo-
go. De qualquer forma vou torcer para a paz voltar 
a reinar no clube que já deu tantas alegrias a sua 
torcida. Os jogadores, agora, precisam ser mais 
valorizados e pagos.

Auto Esporte

Última rodada bem 
temperada amanhã
Para quem imaginava tédio na última rodada do 

Campeonato Paraibano prevista para amanhã, uma 
sexta-feira, bem diferente e apimentada para o tor-
cedor que ainda tem dúvida sobre o primeiro colocado 
na competição e o último rebaixado. Tudo por conta 
dos resultados dos jogos da última terça-feira, onde o 
Campinense comprovou a excelente fase ao vencer a 
sua quarta vitória consecutiva fora de seus domínios. A 
Raposa passou pelo Atlético, em Cajazeiras; Botafogo, 
em João Pessoa; Sousa, na cidade sorriso; e agora CSP, 
novamente na capital, sem contar a vitória diante do 
Santa Cruz. Foram 15 pontos, saindo de 22 para 37, um a 
menos que o Botafogo, líder da disputa.

E aí quem termina em primeiro? Apesar da exce-
lente campanha do Campinense, não acredito que o 
Botafogo perca o primeiro posto jogando diante de um 
eterno freguês que é o CSP que vem de duas derrotas 
consecutivas e parece que perdeu a motivação, embora 
ainda tenha chances de obter a classificação, porém não 
depende mais de suas forças e sim de um tropeço do 
Auto diante do Santa Cruz em Santa Rita.

A propósito, o Santa Cruz luta para não ser rebai-
xado e vai entrar muito ligado na partida. A rigor, são 
esses os dois jogos mais importantes porque Miramar 
x Sousa lá no CT Ivan Thomaz serve apenas para cum-
primento de tabela e o jogo do Treze contra o Lucena, 
no PV, só tem importância para o time de Domício que 
luta para não cair. O Galo vai fazer a estreia de Nona-
to e o técnico Everton Goaino aproveitará para fazer 
algumas experiências. O outro jogo, em Campina Grande, 
tem a Raposa embalada diante de um Atlético que quer 
se despedir de forma honrosa, embora não acredite em 
surpresa. O meu palpite é que Botafogo e Campinense 
vençam sem problemas. Se houver surpresas, são coisas 
desse esporte mágico.

Depredação no Castelão e no Beira Rio, ocasionando 
prejuízos para as duas Arenas. Torcedores do Ceará e do 
Grêmio quebraram várias cadeiras. O futebol brasileiro 
não muda, mesmo com as punições da Justiça Desportiva.

Vandalismo em estádios

A Federação Paraibana de 
Futebol acertou ao adiar o 
início do Campeonato Sub-
20 para o dia 23. Não havia 
tempo mesmo para o re-
gistro dos jogadores. Agora 
todos terão mais tempo. 

Adiado

Em relação a Sub-19 Es-
pecial, só com os clubes 
profissionais, a Entidade 
manteve a data, ou seja, dia 
16 de maio. A competição vai 
apontar o representante na 
Copa São Paulo de 2016.

Sub-19

O jogador Tardelli, convocado por Dunga na última 
terça-feira, se despediu da Liga dos Campeões da Ásia, a 
Champions do continente. É que o seu time, o Shandong 
Luneng perdeu de 4 a 1 para o Jeonbuk Motors e acabou 
logo eliminado na primeira fase. Uma notícia boa num dia 
e outra ruim no dia seguinte. Coisas de futebol.

Tardelli

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Administração Pe-
nitenciária, em parceria com 
a Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), re-
aliza amanhã a grande final 
da Taça Geraldo Beltrão de 
Futebol de Areia, que está na 
sua quarta edição e aconte-
ce na Penitenciária Geraldo 
Beltrão (Máxima de Manga-
beira), a partir das 14h. Este 
ano, 18 times participam do 

torneio esportivo, cada um 
deles com sete jogadores, to-
talizando 126 atletas.

Além dos veículos de co-
municação paraibanos, este 
evento já despertou o inte-
resse da mídia nacional e até 
internacional, com cobertura 
da edição passada pela TV 
Bandeirantes, com a produ-
ção do programa A Liga, além 
da emissora pública de TV 
alemã, a ZDF e o foto jorna-
lista italiano, Nicoló Lanfran-
chi, que veio ao Brasil realizar 
uma matéria especial sobre 
futebol para uma revista es-
pecializada da Europa.

A programação tem iní-
cio com a disputa pelo 2º e 
3º lugares e em seguida a 
grande final. Após a partida 
final, ocorre a solenidade de 
encerramento, com a distri-
buição das medalhas e tro-
féus aos três primeiros co-
locados 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 
dignidade não só dos apena-
dos, mas das famílias, além 
de reintegrar o apenado à so-

ciedade 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 
qualificada. Ações dessa natu-
reza comprovam o interesse 
do governo na humanização 
do sistema, buscando sempre 
elevar a autoestima de deten-
tos e também dos familiares”.

O futebol de areia integra as ações de ressocialização num torneio que reúne 18 times, envolvendo 126 jogadores no Geraldo Beltrão

Congresso Técnico hoje em Mamanguape
A região de Maman-

guape recebe, hoje, a Copa 
Paraíba de Futebol Sub-15 
com a realização do congres-
so técnico entre as equipes 
participantes. O encontro 
vai acontecer no auditório 
da sede da 14ª Região de 
Ensino e contará com re-
presentantes das cidades de 
Rio Tinto, Marcação, Cuité 

de Mamanguape, Jacaraú, 
Curral de Cima, Itapororoca, 
Lagoa de Dentro, Mataraca 
e Pedro Régis, além de Ma-
manguape.

O secretário de Esta-
do da Juventude, Esporte e 
Lazer, Tibério Limeira, des-
tacou que várias regiões já 
iniciaram a competição. “O 
Curimataú, Agreste, Litoral 

já iniciaram suas respecti-
vas etapas da Copa e agora 
será a vez dos municípios 
que compõem a 14ª região. 
Neste ano de 2015, o Gover-
no do Estado vai movimen-
tar o maior número possível 
de municípios”, disse.

O coordenador-geral da 
competição, Raimundo Bra-
ga, confirmou que, em Ma-

manguape, a Copa Paraíba 
Sub-15 vai ter início no dia 
23 deste mês. “Já está certa 
a data para começar, mas a 
presença das equipes ins-
critas no Congresso Técnico 
é de extrema importância. 
Neste ano, só nesta região, 
duplicamos o número de 
equipes inscritas”, frisou 
Braga.

COPA PARAÍBA SUB-15

Agente da Polícia Civil conquista o bronze
BRASILEIRO DE JIU-JITSU

O agente de investigação 
da Polícia Civil da Paraíba, Paulo 
Tarcísio Pessoa, 32, conquistou no 
último final de semana medalha 
de bronze no Campeonato Bra-
sileiro de Jiu-Jitsu 2015, na cate-
goria ‘Faixa Preta Adulto Pesado’ 
(de até 94 quilos). A competição 
aconteceu na cidade de Barueri/
SP e contou com 3.450 lutadores 
da arte marcial.

Tarcísio ingressou na Polícia 
Civil este ano e é bi-campeão su-
lamericano, campeão brasileiro e 
vice-campeão mundial de Jiu-Jit-
su. Depois de conseguir o 3º lugar 
no Campeonato Brasileiro, ele 
agora se prepara para disputar 
o Campeonato Mundial no fim 
deste mês, na Califórnia (EUA).

“Desde que estava fazendo 
curso de formação na Acadepol, 
os instrutores já conheciam o 
meu desempenho e sempre de-
mostraram incentivo para que 

FOTOS: Divulgação

eu pudesse contribuir de alguma 
maneira para a nossa instituição. 
Hoje me preparo para ser docente 
do curso de Tática e Abord-
agem da Acadepol, a fim de 
repassar esses conhecimen-
tos”, 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 da 
Polícia Civil, João 
Alves, parabe-

nizou a atuação do investigador 
e destacou o preparo dos polici-

ais civis da Paraíba. “Temos 
policiais que se destacam 

tanto nos esportes, como 
em diversas áreas de 
conhecimento e que são 
motivo de orgulho para 
a instituição, que está 
cada vez mais qualifica-
da e preparada. Paulo 

Tarcísio é um grande 
exemplo disso”, 

frisou.



Vasco apresenta novos reforços
DIGUINHO E JULIO CESAR
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Dois jogadores já 
passaram pelos rivais e 
têm bom retrospecto

Curtas

Magno Alves já 
está no Tricolor

Valdívia pode ser
punido pelo TJD

Técnico cutuca
Cristiano Ronaldo

Gre-Nal vai parar no 
Tribunal Desportivo

DUDU pODE pEGAR 180 DIAS DE SUSpENSãO

Treze anos separaram Magno Alves 
das Laranjeiras. O atacante, 39 anos, 
desembarcou no Rio de Janeiro, ontem, 
para assinar com o Fluminense até o 
final de 2016. Maior artilheiro do Brasil 
em 2014, com 37 gols na temporada, o 
jogador prometeu trabalhar firme para 
justificar o interesse do Flu.

A permanência de Valdívia no 
Palmeiras ainda é incerta, mas se renovar 
pode começar a próxima temporada 
suspenso no Campeonato Paulista. Por 
ter ofendido o árbitro Vinicius Furlan na 
primeira final do Estadual, o camisa 10 
pode ser punido em até seis jogos além 
de multado em R$ 100 mil.

O Gre-Nal que decidiu o Campeonato 
Gaúcho no último domingo terá  mais 
desdobramentos no TJD. O procurador-geral 
do Tribunal, Alberto Franco, irá denunciar 
o Grêmio pelo arremesso das cadeiras e 
outras depredações do estádio colorado. 
Já o Internacional pode responder por 
problemas que teriam ocorrido na entrada 
dos gremistas sem a conferência dos 
ingressos. Punições à vista.

OTribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista denunciou o atacante Dudu, do Palmeiras, por conta da 
expulsão na final do Paulistão, contra o Santos, além dos xingamentos e da agressão ao árbitro Guilherme 
Ceretta de Lima na sequência. Ele foi enquadrado em três artigos, sendo que um deles tem pena mínima de 

180 dias de gancho. O julgamento está marcado pra 16h da próxima segunda-feira, na sede da FPF (Federação 
Paulista de Futebol). O artigo 254-A, que cita "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente" é 
o que mais complica o atleta. Pelo fato de a agressão ser ao árbitro, a menor pena possível é a suspensão de 180 
dias - a máxima não é prevista. 

Ex-jogador do Barcelona e atual 
técnico do Southampton, o holandês Ronald 
Koeman fez um raio-x do Campeonato Inglês, 
onde seu clube está em sétimo,  e aproveitou 
para dar uma alfinetada no português 
Cristiano Ronaldo. “ Na Espanha, o nível 
competitivo não é elevado. Não acredito 
que Ronaldo,  conseguisse marcar 40 ou 50 
gols por temporada se tivesse continuado 
a jogar no Campeonato Ingês- disse o 
treinador.

Carlitos Tevez, o 
nome da Juventus

A imprensa italiana rendeu-se de 
vez à Juventus. Após ser tetracampeã do 
Calcio com quatro rodadas de antecedência, 
a Velha Senhora venceu a primeira partida 
das semifinais da Liga dos Campeões sobre 
o Real Madrid, por 2 a 1. Mas um jogador 
em especial ganhou destaque no noticiário: 
Carlitos Tevez. Ele foi o autor da linda jogada 
que resultou no pênalti, convertido por 
ele mesmo, que garantiu o triunfo. Com 
estilo que alia raça e técnica, o argentino 
caiu nas graças da torcida. E não é para 
menos. Somente nesta temporada, Tevez 
marcou 29 gols e já igualou sua melhor 
marca desde que chegou à Europa - na 
temporada 2006/2007, depois que saiu do 
Corinthians. Ele também fez 29 no primeiro 
ano no Manchester City, em 2009. Além do 
gol em cima do Real Madrid, Carlitos Tevez 
vem sendo fundamental na campanha da 
Juventus na Liga dos Campeões. Ele fez três 
no confronto contra o Borussia Dortmund, 
nas oitavas de final.

Atualmente, ainda é di-
fícil desassociar a imagem 
de Diguinho do Fluminense. 
Foram seis anos nas Laran-
jeiras, fora os quatro no Bota-
fogo. Julio Cesar também tem 
um expressivo histórico nos 
rivais. Jogou simplesmente 
por Flamengo, pelo Tricolor e 
pelo Alvinegro. Apresentados 
ontem como reforços do Vas-
co para o Campeonato Bra-
sileiro, eles querem apagar 
esse passado da memória dos 
cruz-maltinos.

"Vai depender de como 
eu vou encarar esse desafio. 
Lógico que vou  ficar lem-
brado pelo Fluminense, pois 
foram seis anos, não um ano. 
Mas agora é vida nova, uma 
casa nova. Vou defender da 
melhor forma possível, como 
sempre fiz nos clubes que 
passei. Aos poucos vou con-
quistar a torcida. É esquecer 
o Diguinho do Fluminense, 
agora é o Diguinho do Vasco", 
disse o volante.

Ciente da peculiarida-
de de, a partir de agora, ter 
defendido os quatro clubes 
grandes do Rio, Julio Cesar 
quer ter a mesma trajetória 
vitoriosa que nos rivais.

"Eu sei da importância 
que é vestir a camisa dos 
quatro clubes grandes da 
cidade. Poucos conseguem 
isso. Era criança e, às vezes, 
nem imaginava atuar em um 
time, ainda mais os quatro. 
Espero ser vitorioso aqui 
dentro, ja que nos outros três 
clubes fui campeão", decla-
rou o lateral esquerdo.

Responsável por fazer a 
apresentação dos reforços, 
o vice de futebol José Luiz 
Moreira destacou o principal 
motivo que levou o Vasco a 
contratá-los:

"Eles têm pedigree de 
campeão".

Diguinho teve passagem 
marcante pelo Fluminense, 
sendo campeão brasileiro em 
duas oportunidades. Ele tam-
bém conquistou o título esta-
dual, em 2012. Julio Cesar foi 
campeão brasileiro em 2010, 
pelo Fluminense, no elenco 
em que Diguinho fazia parte. 
O lateral também garantiu ta-
ças do Carioca pelo Flamengo 
e pelo Botafogo.

Dunga ressalta a importância da Educação Física
Nem só de futebol vive o 

técnico da Seleção Brasileira. 
Faltam pouco mais de 450 
dias para os Jogos Olímpicos 
do Rio 2016, competição que 
terá a disputa não só de fute-
bol, mas também atletismo, 
vôlei e basquete - modalida-
des que estão entre as pre-
ferências de Dunga e desta-
cadas na coletiva da última 
terça-feira na sede da CBF 
quando apresentou a relação 
dos jogadores que vão dispu-
tar a Copa América, no Chile.

O treinador da Seleção 
ressaltou a importância das 
aulas de Educação Física nas 
escolas do Brasil, como for-
ma de difundir as várias mo-
dalidades esportivas. 

Para Dunga, as aulas 
foram fundamentais para o 
seu desenvolvimento como 
pessoa e atleta de futebol.

“Fui jogador de futebol, 
agora sou treinador, mas 
gosto de assistir a diversos 
esportes. Na época da escola, 
sempre gostei das aulas de 
Educação Física”.

Dunga destacou tam-
bém qual esporte mais lhe 
chama atenção entre aqueles 
olímpicos: atletismo.

“Por ser um esporte 
individual, gosto muito de 
atletismo. É o tipo de mo-
dalidade em que você não 
pode perder a concentração 
nunca. Exige muito do atleta. 
Mas gosto também de vôlei e 
basquete”.

As Olimpíadas Rio 2016 
serão realizadas de 5 a 21 
de agosto de 2016 no Rio de 
Janeiro. Amante do esporte 
como ele mesmo se definiu, 
Dunga certamente estará de 
olho nos atletas brasileiros.

NAS ESCOLAS

O técnico da Seleção Brasileira, Dunga, fala durante a apresentação dos jogadores à Copa América

Diguinho e Julio Cesar já passaram por Flamengo, Fluminense e Botafogo e agora querem brilhar pelo Vasco da Gama nas disputas do Brasileiro e da Copa do Brasil

FOTOS: Reprodução
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Evento vai reunir as 
feras deste esporte em 
João Pessoa, dia 16

Manobras radicais em Manaíra
copa nordeste de skate

FotoS: Marcus Russo

troféu Brasil
com 723 atletas 

seleção de tênis na 
europa para torneio

Judô paralímpico 
embarca para seul

A Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt), que organiza o Troféu Brasil 
Caixa de 2015, recebeu a inscrição de 723 
atletas de 92 clubes de todas as regiões do 
país. A principal competição do calendário 
nacional será disputada de 14 a 17 deste 
mês, na cidade de São Bernardo do Campo, no 
Grande ABC paulista.

O evento será disputado pela 
primeira vez em seus 70 anos de história na 
Arena Caixa, no Centro de Atletismo Professor 
Oswaldo Terra, em São Bernardo.

Após obter um ótimo desempenho no 
Aberto da Itália, a Seleção Brasileira de Tênis de 
Mesa está na Europa participando de mais um 
importante torneio: o Aberto da Eslovênia, que 
ocorre em Lasko, na Eslovênia. A competição 
teve início ontem e vai até a próxima segunda-
feira, 9. O torneio conta com 419 jogadores de 
47 confederações nacionais, um recorde para 
o torneio, que, no ano passado, contou com 
282 inscritos. Entre os destaques da Seleção 
Brasileira, está Bruna Alexandre, número 3 no 
ranking mundial da classe 10. 

 A Seleção Brasileira de Judô 
Paralímpico embarcou na madrugada de hoje, 
para Seul, Coreia do Sul, onde irá participar 
dos Jogos Mundiais da IBSA. O evento é um 
dos grandes desafios do ano e servirá para o 
Brasil competir em alto nível como preparação 
para a disputa dos Jogos Paralímpicos do Rio 
2016. O Brasil será representado em todas as 
categorias, exceto no meio-pesado masculino 
(-100 kg).  Ao todo são 15 atletas, sendo oito 
homens e sete mulheres, com destaque para o 
tetracampeão Antônio Tenório(-90 kg).

Ministro defende 
Liga Feminina

Brasil com 8 atletas 
na copa de tiro

Com o objetivo de ampliar as ações 
voltadas para fortalecer a presença da 
mulher no esporte brasileiro, o ministro 
do Esporte, George Hilton, recebeu ontem, 
em Brasília, a ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República, Eleonora Menicucci. Entre 
as iniciativas para o desenvolvimento do 
futebol feminino, George Hilton defendeu 
a proposta de criação de uma liga como 
alternativa, para que o país passe a 
contar com uma competição profissional e 
constante.

O Brasil classificou seus oito atletas 
para a fase eliminatória da primeira etapa da 
Copa do Mundo de Tiro com Arco, em Xangai, 
na China. O melhor desempenho foi de Marcus 
Vinícius D’Almeida, que avançou como 43º 
entre os 104 que se classificaram. Todos os 
brasileiros estão competindo no arco recurvo. 
Entre os homens, Marcus Vinícius enfrenta 
hoje o francês Romain Girouille. Além dele, 
Disney Fernandes encara Hendra Purnama, da 
Indonésia; Daniel Xavier duela com Massimiliano 
Mandia, da Itália; e Bernardo Oliveira pega o 
norte-coreano Myong Chol. 

Curtas

País com 15 atletas no evento

Manobras radicais e mui-
ta adrenalina farão parte da 
2ª etapa da Copa Nordeste de 
Skate (masculino e feminino), 
que acontecerá no próximo dia 
16, das 9h30 às 17h30, no Ska-
te Plaza, no Retão de Manaíra. 
Existem 100 vagas disponíveis, 
com as inscrições acontecendo 
até amanhã, onde os interessa-
dos podem confirmar presença 
pelo site: copanordeste.myllys.
com.br. Além do desafio na ca-
pital paraibana, ocorrerão mais 
duas etapas - Fortaleza-CE 
(agosto) e Mossoró-RN (setem-
bro) - onde servirá de Seletiva 
para o Campeonato Brasileiro 
que ocorrerá no próximo ano. 
Serão disputadas seis catego-
rias: mirim, feminino, iniciante, 
amador 1 e 2 e master. 

Os três primeiros coloca-
dos de cada categoria recebe-
rão troféus e kits. A previsão 
é que a Paraíba possa contar 
com mais de 30 skatistas, que 

vão brigar pelas primeiras co-
locações. Entre os destaques 
da terra estão, Fábio Lopes (ini-
ciante), Paulo Magno (master 
e campeão paraibano/2014), 
Yuri Deyvison (amador 2 e 
campeão paraibano/2014) e 
Luana Barros (master e cam-
peã paraibana do ano passado). 
Os maiores concorrentes para 
os paraibanos são o potiguar 
Pedro Xexa (vice-campeão bra-
sileiro) o pernambucano Victor 
Bob, além da cearense Edilânia 
Mesquita, a Pepetah. 

Para o coordenador geral 
da Copa Nordeste, Jason Ale-
xandre, a expectativa é fazer me-
lhor que a primeira, que acon-
teceu em Porto de Galinha-PE, 
onde existe um local com uma 
estrutura excelente para a prá-
tica do esporte. Ele resaltou o 
nível da disputa que contará 
com atletas de ponta do país, 
mas aposta nos paraibanos que 
vêm treinando para conquis-
tar as primeiras colocações. “O 
pessoal está treinando forte 
para que as primeiras posições 
fiquem em casa para se fazer 
a festa. Outro desafio que terá 
ainda mais duas etapas emo-
cionantes”, disse Jason. 

Neuer parou o Barcelona por mais de 70 
minutos com grandes defesas e uma atuação 
impecável. Para bater o Bayern os catalães 
precisavam passar do melhor goleiro do mun-
do. Para isso, ninguém melhor que Lionel 
Messi, que decidiu o primeiro jogo da semi-
final da Liga dos Campeões. Em duas jogadas 
individuais no segundo tempo, o argentino 
garantiu a vitória por 3 a 0 sobre o Bayern de 
Munique no Camp Nou - Neymar completou 
no finalzinho.

O placar elástico permite que o Barcelo-
na perca por dois gols de diferença em Mu-
nique na semana que vem, quando as duas 
equipes farão o jogo de volta. Mais que isso, 
se fizerem um gol os catalães obrigarão o Bay-
ern a responder com cinco para irem à final 
em Berlim.

E nenhum torcedor do Bayern poderá diz-
er que foi injusto. Ainda que não tenha dado 
show o tempo inteiro, o Barcelona buscou 
mais o jogo, se aproveitou de uma opção táti-
ca equivocada de Guardiola e por pouco não 
abriu o placar antes. Teve chances com Suárez, 
Neymar e Daniel Alves, mas todos pararam em 
Neuer, que fez grande partida. Contra Messi, 
porém, o goleiro não teve chance.

O argentino decidiu com um chute preci-
so de fora da área aos 31 minutos do segun-
do tempo e uma jogada genial três minutos 
depois, quando deixou Boateng deitado 

Barcelona larga na frente ao vencer o Bayern de Munique
LIGA DOS CAMPEÕES

As quadras de futsal que 
ficam por trás do Estádio Almei-
dão, no Cristo Redentor, serão 
palcos do “Jogo das Estrelas” e 
de várias partidas da modalida-
de, nas categorias Sub-19 (mas-
culino e feminino), que aconte-
cerão no próximo dia 16, das 
10h às 21h. Esta será a última 
disputa do circuito, que ocorreu 
nos bairros de Tambaú, Torre e 
Geisel, com shows para todos os 
presentes ao evento. Na opor-
tunidade, serão feitas homena-
gens para os ex-jogadores Mag-
no e Esquerdinha, o professor 
Eudes, além do desportista Fei-
tosa, um dos grandes incentiva-
dores do esporte amador. 

   A atração principal será 
o confronto entre o Seleciona-

do Paraibano e o do Cristo Re-
dentor, que terá “estrelas” do 
passado que fizeram história no 
futsal da terra e nacional. Entre 
os ex-craques estão confirma-
dos, Ricardo Ambrósio, Mazu-
reick, Gama, Kido, entre outros, 
que farão a festa do esporte no 
bairro. Para Ambrósio o evento 
traz de volta um espetáculo de 
jovens talentos e aqueles que 
passaram, mostrando experi-
ência e juventude para atletas 
que estão começando no futsal. 
“É um prazer fazer parte de um 
evento com “feras” que digni-
ficaram a Paraíba no país e no 
exterior. Iremos mostrar um 
pouco do que aprendemos ao 
pessoal que está começando”, 
avaliou Ricardo. 

“Estrelas” se reúnem 
no bairro do Cristo

FUTSAL

Até o dia 20 deste mês 
serão definidos os 24 atletas 
que defenderão as equipes 
do Jasfa (João Pessoa) e Faci-
sa (Campina Grande), ambos 
com 12 cada,  que partici-
parão da Copa Brasil Adul-
to de Basquete Masculino, 
que ocorrerá no período de 
22 a 24 de maio, no Ginásio 
do Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte. Quaren-
ta atletas estão treinando e 
sendo avaliados para a dis-
puta nacional na perspectiva 
de brigar pelo título. Os pa-
raibanos fazem parte do gru-
po A, que terá ainda América, 
AABB e ABC, todos de Natal, 
além do Náutico-PE. 

O Grupo B contará com 
times da Bahia, Alagoas e 
Sergipe. Classificam-se qua-
tro equipes (dois de cada 
grupo) para o quadrangular 
final, onde o campeão parti-
cipará da Super Copa Brasil, 
que ocorrerá em junho. A 
primeira estreia dos parai-
banos será no dia 22, quan-
do o Jasfa terá pela frente o 
AABB/Apab-RN, às 20h30. 
No outro dia (23), será a vez 
da Facisa encarar o ABC-RN, 
às 16h. Para o presidente da 
Federação Paraibana de Bas-
quete (FPB) e técnico da Fa-
cisa, Eduardo Shaffer, existe 
uma base formada na cabeça 
de cada técnico, mas o mo-

mento é de observar melhor 
para levar o que tem de me-
lhor de cada equipe. 

    “Queremos levar um 
grupo forte onde possamos 
brigar pelo título. O bom é 
que temos opções para todos 
os setores de nível técnico 
satisfatório”, disse. Entre os 
atletas que podem defender 
a Paraíba estão, Felipe Araú-
jo, Pedro Uchoa e Rafael Lima, 
que estão evoluindo a cada 
treinamento. “O importante 
é que os atletas estão motiva-
dos e acreditando que podem 
surpreender em solo potiguar. 
Mantemos a base do ano pas-
sado facilitando o trabalho do 
grupo”, comentou Shaffer. 

Equipes definem atletas para a 
Copa Brasil Adulto de Basquete

MASCULINO

O Skate Plaza, no Retão de Manaíra, na Capital, será palco das disputas com grandes nomes do esporte

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

no chão e tocou com categoria por cima de 
Neuer. No finalzinho, Neymar completou em 
um contra-ataque, finalizando com precisão. 

Em seu primeiro jogo como rival no es-
tádio que o consagrou, Guardiola, hoje técnico 
do Bayern, teve de se contentar em não ser go-
leado. A virada em Munique seria ainda maior 
que a da fase anterior, quando o Bayern perdeu 
o jogo de ida para o Porto por 3 a 1 e devolveu 
com um 6 a 1 na Alemanha. Sem craques como 

Robben e Ribery, o Bayern arriscou-se. Escalou 
três zagueiros e cinco homens de meio-cam-
po e quase foi castigado pelo Barcelona, que 
começou com tudo e dominou o primeiro tem-
po. Suárez teve uma chance de frente com 
Neuer e perdeu, assim como Daniel Alves faria 
mais tarde. Neymar também teve sua chance 
em um cruzamento e os alemães só assustaram 
em uma bola rolada para Lewandowski, que 
não conseguiu bater em cheio.

Lionel Messi, impecável, infernizou a defesa adversária, marcando dois dos três gols da equipe catalã
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Como conciliar maternidade com carreira bem-sucedida

O espaço da mulher
Na mesma medida em 

que pesquisas acusam, a cada 
ano, o aumento da participa-
ção das mulheres no mercado 
de trabalho, entre elas tam-
bém aumenta a quantidade 
das que optam adiar a mater-
nidade para se dedicar a vida 
profissional. 

A participação das mu-
lheres no mercado com car-
teira assinada subiu de 30% 
para 35% do total de quem 
trabalhava no país entre os 
anos de 2001 e 2009. Em 
igual período, o peso das tra-
balhadoras na população eco-
nomicamente ativa do Brasil 
subiu de 54% para 59%. Os 
dados fazem parte do relató-
rio global “O Progresso das 
Mulheres no Mundo 2015-
2016: transformar as econo-
mias para realizar direitos”, 
divulgado no final do mês 
de abril pelas Nações Unidas 
(ONU).

Já de acordo com dados 
da Síntese de Indicadores So-
ciais, do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística), em 2013, 38,4% das 
mulheres de 15 a 49 anos não 
tinham filho. Entre as mulhe-
res de 25 a 29 anos, no mes-
mo ano, 40,4% não tinham 
filho, um aumento de 24% 
em relação à taxa de fecundi-

dade de mulheres da mesma 
faixa etária em 2004, quando 
32,5% não tinham nenhum 
filho. Mas, na contramão das 
estatísticas, existem muitas 
mulheres que optaram por 
ser mães e, ainda assim, con-
tinuar ativas no mercado de 
trabalho. Elas provam, a cada 
dia, que com dedicação e 
muita competência é possível 
conciliar a maternidade com 
uma carreira de sucesso.

Juliana de Almeida, 39 
anos é uma delas. Mãe de dois 
meninos, um de 9 e um de 5 
anos, ela concilia a materni-
dade com as funções de profes-
sora universitária e advogada. 
Quando engravidou dos dois fi-
lhos, Juliana acumulava o cargo 
de coordenadora-geral e pro-
fessora universitária de uma 
universidade onde tinha uma 
jornada de 40 horas semanais 
administrativas e mais 20 ho-
ras em sala de aula. Ela conta 
que nunca diminuiu seu ritmo 
de trabalho: “Sou muito feliz e 
realizada com o que faço, mas 
com certeza os maiores desa-
fios enfrentados na gestão da 
maternidade e da carreira são 
as ‘culpas’ nos momentos de 
doença dos pequenos. Nestas 
horas, o suporte da família e 
amigos é crucial.  

As atividades que de-

sempenho me permitem to-
mar café todos os dias com 
os meus filhos e almoçar 
com eles pelo menos duas 

vezes por semana. Diaria-
mente chego em casa por 
volta das 23h30 e olho as 
agendas e as lições de casa 

realizadas, o que não é o ide-
al, mas como sempre digo 
‘é o que temos para hoje’”. 
Ela conta que, após a ma-

ternidade, não só manteve 
o mesmo ritmo de trabalho 
retomou outra atividade, a 
advocacia.

Preconceito no mercado de trabalho

Situação exige destreza e resiliência

Para Maria Cecília Reis, 
especialista em recursos 
humanos da plataforma de 
empregos Job1, apesar de 
estarmos em pleno século 
XXI, ainda existe um olhar 
preconceituoso em relação 
a capacidade da mulher em 
conciliar sua vida pessoal e 
profissional. 

“No passado, as mulhe-
res exerciam apenas o papel 
de esposas, mães e donas de 
casa, o trabalho era uma fun-
ção extremamente masculi-
na. Mesmo com a conquista 
de um espaço no mercado 
de trabalho e com um trata-
mento mais igualitário, mes-
mo com a evolução quanto 
a inserção feminina no mer-
cado, ainda assim existem 
dificuldades e preconceitos. 
Apesar das empresas esta-
rem valorizando habilida-
des atribuídas às mulheres, 
como sensibilidade, flexibi-
lidade, intuição, adaptação, 
administração de adversi-
dades e conflitos, algumas 

ainda veem a contratação 
de mulheres que pretendem 
ser mães com preconceito 
por acreditarem que a ma-
ternidade, da gestação até 
o nascimento do filho, pode 
impactar na produtividade e 
eficiência da mulher”, afirma.  

Maria Cecília explica 
que, a licença maternidade, 
na maioria das vezes, causa 
um certo mal-estar nas em-
presas. “Apesar da realidade 
mostrar o contrário, uma ca-
pacidade de conciliação do 
trabalho com os cuidados 
domésticos, do seu esfor-
ço em trabalharem e ainda 
cuidar de suas casas, filhos 
e de si mesmas, muitas com 
jornadas duplas de trabalho 
e apresentando eficiência no 
que fazem, algumas empresas 
apresentam resistências, mas 
elas são infundadas, uma vez 
que as mulheres dedicam-se 
tanto ao trabalho quanto o 
homem e, instintivamente, 
ainda dedicam-se ao trabalho 
doméstico”, diz a especialista. 

Para Analícia Castro, 40 
anos, farmacêutica em mani-
pulação, mãe de Ana Vitória, 
de 11 anos e Ana Beatriz, de 
5, a mulher precisa entender 
que, ao optar conciliar o mer-
cado de trabalho com a mater-
nidade, é necessário se plane-
jar muito e saber ceder. Para 
ela, a mãe geralmente é o pivô 
da família. 

“Mesmo trabalhando, a 
mulher tem que ter todo o 
controle. Abastecer a casa, 
acompanhar diariamente as 
tarefas, estar presente na es-
cola, aniversários dos cole-
gas... Ou seja, cuidar da vida 
dos filhos”. Para ela, os filhos 
não prejudicam a carreira. “As 
mulheres que têm uma car-
reira promissora, devem pro-

curar planejar a maternidade.  
Uma estrutura financeira e 
pessoas ao redor para dar su-
porte são fundamentais para 
dividir e apoiar as crescentes 
responsabilidades. O traba-
lho tem que valer a pena para 
compensar ficar ausente da 
vida dos filhos. Ainda tenho 
muita satisfação pelo meu tra-
balho e uma boa equipe, e isso 
compensa o desgaste”. 

Maria Cecília explica que 
conciliar a vida profissional 
com a pessoal exige destreza 
e resiliência. A especialista em 
recursos humanos da platafor-
ma de empregos Job1 traz di-
cas para que a mulher consiga 
abraçar o sonho da materni-
dade, sem abrir mão de uma 
carreira profissional.

Apesar de o envelhecimento 
trazer os benefícios da sabedoria 
e experiência de vida, nosso cor-
po não é mais o mesmo à medida 
que os anos passam. O processo 
de envelhecimento acontece de 
uma forma bem mais complexa e 

abrangente do que as rugas e os 
fios de cabelos brancos nos permi-
tem ver. 

O organismo diminui o ritmo 
de  funcionamento, a composição 
corporal muda e o estilo de vida 
também. Por essas razões, a ali-

mentação de quem já passou dos 
50 anos tem papel fundamental 
no envelhecimento saudável e sua 
qualidade impacta a condição físi-
ca e a cognitiva, a saúde dos ossos, 
os olhos, a função vascular e o sis-
tema imunológico, entre outros.

Mudança requer novos hábitos
ALIMENTOS A PARTIR DOS 50 ANOS

Confira abaixo cinco ques-
tões fundamentais relacionadas 
à nutrição de quem já passou 
dos 50 anos:

1 - O metabolismo fica mais 
lento: o médico Dan Waitzberg, 
especialista em nutrição, professor 
da Universidade de São Paulo e ci-
rurgião do aparelho digestivo, ex-
plica que, a cada 10 anos, diminui 
em 10% o nosso metabolismo basal 
(taxa mínima de energia necessária 
para manter as funções do organis-
mo em repouso) e, a partir dos 40 
anos, ocorre perda fisiológica da 
massa magra; consequentemente, 
existe menor necessidade de ingerir 
alimentos calóricos. Ao comer me-
nos, as pessoas podem ter dificul-
dade em atingir a necessidade diá-
ria de proteína e micronutrientes, 
como vitaminas e minerais.

 2 - Torna-se mais difícil de-
sempenhar as atividades do dia 
a dia: atualmente, as pessoas se 
mantêm por mais tempo ativas no 
trabalho, na vida social e familiar, 
porém mudanças na absorção do 
trato digestivo podem acarretar 
maior necessidade de micronu-
trientes, muitas vezes não ad-
quiridos através da alimentação. 
Vitaminas e minerais são funda-
mentais no processo de aproveita-
mento da energia dos alimentos, 

como é o caso das vitaminas do 
complexo B, por exemplo.

A deficiência crônica de vita-
minas e minerais pode se manifes-
tar por sintomas como cansaço e 
indisposição. Para se ter uma ideia 
sobre o seu consumo, a vitamina 
B6 é ingerida  em quantidade insu-
ficiente por 50% dos homens com 
60 anos ou mais e por quase 60% 
das mulheres nessa faixa etária.

 3 - Perda de apetite e dificul-
dades de absorção: com o início 
do envelhecimento, as pessoas 
podem sentir alterações no apeti-
te e na percepção do cheiro e do 
gosto, por isso há a tendência de 
escolher alimentos mais fáceis de 
preparar e mastigar, nem sempre 
saudáveis. 

“Entretanto, a necessidade 
de micronutrientes aumenta em 
pessoas mais velhas, já que a sua 
capacidade de absorver torna-se 
menos eficiente”, explica Waitz-
berg. Por isso, cuidar-se desde 
cedo, estar atento aos alimentos 
que consome e investir em um 
estilo de vida saudável - com ati-
vidade física, dieta balanceada e 
lazer - torna o processo de enve-
lhecimento mais positivo. “Cuidar 
da saúde é uma prática que deve 
acompanhar o indivíduo ao longo 
de toda a vida, mas requer mais 

atenção daquelas pessoas que já 
passaram dos 50 anos”, completa 
Waitzberg.

 4 - Homens e mulheres pos-
suem diferentes necessidades de 
vitaminas e minerais: “Homens e 
mulheres possuem diferenças em 
relação à necessidade de alguns 
micronutrientes, e pesquisas mos-
tram que o perfil de deficiência de 
cada um também varia”, esclarece 
Waitzberg. O cálcio é bastante im-
portante para as mulheres, devido 
ao seu maior risco de desenvolver 
osteoporose. Já a vitamina D é 
fundamental para a ótima absor-
ção do cálcio no intestino. A Pes-
quisa de Orçamentos Familiares, 
porém, aponta inadequação no 
consumo de cálcio na população 
de mulheres com mais de 60 anos 
de 95,8% e de 99% para a vitami-
na D. Da mesma forma, vitamina 
D e Magnésio são importantes 
para os homens, pois contribuem 
para o funcionamento muscular.

 5 - Indicação de consumo de 
micronutrientes muda: pesquisas 
do Instituto de Saúde Americano 
(NIH) mostram que a recomenda-
ção para pessoas com 50 anos ou 
mais é aumentar o aporte de cál-
cio, magnésio, vitamina D, vitami-
nas B12 e B3, vitamina E e ácido 
fólico. 

Passo a passo para uma nutrição adequada

Participação das mulheres com carteira assinada subiu de 30% para 35% no total de quem trabalhava no país entre os anos 2001 e 2009

FOTO: Reprodução/Internet
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CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N135/2015
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, 
epelo 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 dia22/05/2015 às 09hpara:

Aquisição de pneus, camarás de ar e protetores para câmaras de ar, destinado ao Instituto de 
Metrologia e Qualidade Industrial da Paraíba - IMEQ/PB, 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. CGENº -15-004144
João Pessoa, 06de maiode 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 N099/2015
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, epelo 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 dia20/05/2015 às 09hpara:

Registro de preços para contratação de serviços de licenças de uso de Software Microsoft, banco 
de horas e horas de treinamento na plataforma Microsoft, destinado a Secretaria de Estado da Edu-
cação - SEE, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGENº -15-00417-8
João Pessoa, 06de maiode 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA N.º 012/2010, CELEBRADO 
ENTRE A EMPRESA ALMERCO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS 
LTDA., E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
DA PARAÍBA – CINEP .

Aos13 (treze) dias do mês de abril do ano de 2015 (dois mil e quinze), nesta cidade de João Pes-
soa, capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, 
sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, n.º 50, Jaguaribe, 
inscrita no CNPJ sob o n 09.123.027/0001-46, neste ato representada, respectivamente, por seus 
Diretores Presidente e de Operações, Dra. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO,brasileira, divorciada, 
administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) e CPF n° 021.731.374-41, 
e Dr. THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, inscrito no CPF 
nº 160.623.704-78, portador da cédula de identidade nº 751.599 (SSP/PB), com base na legislação 
pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular de 
Promessa de Compra e Vendanº. 012/2010 celebrado com a ALMERCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA.,inscrita no CNPJ sob o n 04.054.942/0001-03,cujo 
objeto perfez-se na Promessa de Compra e Venda de um imóvel localizado  na Rua Projetada,  lote 
0172 da quadra 181 - Expansão - Distrito Industrial de João Pessoa, na cidade de  João Pessoa/PB,   
medindo 5.270,00 m² (cinco mil, duzentos e setenta metros quadrados), operando-se tal rescisão 
pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDOque foi firmado o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Vendan° 
001/2008 entre aempresa ALMERCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔ-
NICOS LTDArepresentada por seus sócios-administradores, e a Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba - CINEP, em 03 de novembro de 2010;

CONSIDERANDO que a empresa em tela não cumpriu uma das condições resolutivas do 
Contrato de Promessa de Compra e Vendanº 012/2010, que trata especificamente na alínea “a” da 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES RESOLUTIVAS;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular 
de Promessa de Compra e Venda n°. 012/2010, a CINEP o faz por decisão de seus Diretores 
Presidente e de Operações na data de 11 de dezembro de 2014, conformeResolução de Diretoria 
n° 174/2014,  razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data 
(13/04/2015), excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido 
Contrato de Promessa de Compra e Venda;

CONSIDERANDO por fim todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO 
DIREITO O INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N°012/2010.

João Pessoa, 13 de abril de 2015 
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

    TATIANA DAROCHA DOMICIANO                  THOMPSON FERNANDES MARIZ
               Diretora Presidente                              Diretor de Operações

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

Registro na CGE Nº 15-00363-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado 

pela Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 19 demaio de 2015, às 15:00 horas, 
na Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 039/2015. 
Objeto:Aquisição de Areia e Cimento, destinados a GerênciaRegional do Litoral, na cidade de João 
Pessoa, no Estado da Paraíba,Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua 
Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/
fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente 
no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa,05 de maiode 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 15-00424-3
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 22 demaio de 2015, às 09:00 horas, na Sala da 
Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 043/2015. Objeto:Aquisição 
de Materiais destinados a Diversos Sistemas de Abastecimento de Água, no Estado da Paraíba. 
Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de 
Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pre-
gao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa,06 de maio de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

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

2ª CHAMADA
REGISTRO CGE Nº. 15-00279-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço,Nº. 007/2015, do 
tipo menor preço. Objeto:contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à Ampliação do Sistema de Abastecimento de água - Construção de 01 (uma) estação 
elevatória de água tratada da adutora de emergência, na cidade de Sousa, no Estado da Paraíba.
Abertura: 22/05/2015 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, 
situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da 
Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa,05 demaiode 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

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

Registro na CGE Nº 15-00413-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 20 demaio de 2015, às 15:00 horas, na Sala da 
Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 044/2015. Objeto:Aquisição 
de Materiais para Laboratório, a serem utilizados em todos os Regionais da CAGEPA, no Estado da 
Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: 
pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa,05 de maio de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

DUAL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ/CPF Nº 00.765.969/0001-53, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 748/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado de tanque séptico e 
sumidouro. Na(o) -  RUA PROJETADA 04, S/N-LOT. PLANO DE VIDA, TIBIRI II. Município: SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2014-008934/TEC/LO-9127.

REVENDA DE COMBUSTIVEIS JESUS DE NAZARÉ – CNPJ/CPF Nº 11.331.369/0001-01, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 741/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
Comércio de combustíveis (gasolina, álcool, óleo diesel) e lubrificante. Na(o) -  RUA 7 SETEMBRO, 
S/N, CENTRO  Município:  ALAGOA GRANDE – UF: PB. Processo: 2015-000926/TEC/LO-9457.

JOEDSON DE MENEZES COELHO – CPF Nº 578.823.554-53, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA SIMPLIFICADA – 
PROJETO DE IRRIGAÇÃO CONVENCIONAL/MAMÃO, MARACUJÁ, MELANCIA E FEIJÃO = IT: 2 
MIL = ÁREA: 1.5HA = NE: 04 = L/ATV: RIACHO OITEIRO DE MIRANDA – ZONA RURAL, LUCENA/
PB. Processo: 2015-002707/TEC/LS-0170.

RAIMUNDO LIBERATO DE OLIVEIRA – ME – CNPJ Nº 11.891.926/0001-30, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO = FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA EM MADEIRA E COM. VAREJISTA 
= IT: 20MIL = AC: 780M² = NE: 04 = L/ATV: RUA MESTRE JULIO SARMENTO, Nº 119, BANCARIO, 
SOUSA/PB. Processo: 2015-002611/TEC/LO-9803.

GUEDES GOUVEA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 13.109.124/0001-51, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO – EDF. MULTIFAMILIAR COM 08 APTS=IT: 350MIL = AC: 658,31M² = NE: 04 = L/ATV: 
RUA DR. EPHIGENIO BARBOSA DA SILVA, BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, JOÃO PESSOA/
PB. Processo: 2015-002670/TEC/LO-9819.

MARIA LAUDICEIA MIRANDA DANTAS – CPF Nº 104.455.968-30, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para fossa e sumidouro situado a 
Rua Tarcisio Delmiro da Silva – João Pessoa – PB.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2015.
O pregoeiro do Município de Gurinhém, no uso de suas atribuições Torna Público para o co-

nhecimento da população de GURINHEM e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de proposta de preços e habilitação, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 
e alterações e demais normas inerentes à espécie, chegou à conclusão que a empresa CLAUDIO 
ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 - CNPJ: 14.896.242/0001-10, foi vencedora do 
certame com o valor total de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

Gurinhém, 06 de Maio de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento - Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para confecção de Uniformes e a aquisição de acessórios para Agentes de Trânsito, administrativos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SONNALY SIMONE DE SÁ 
PEREIRA NOBREGA - R$ 66.774,00.

Sousa - PB, 04 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB

EXTRATO DE CONTRATO
05 de maio de 2015
PROCESSO Nº 024/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2015
INSTRUMENTO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS 

AO ASSISTENCIALISMO DO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e,
DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Contrato para AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO 

ASSISTENCIALISMO DO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO., subordinados a Secretaria 
Municipal de Saúde

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 243.917,22(Du-
zentos e Quarenta e Três Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Vinte e Dois Centavos), correndo 
a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas- PB
DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 024/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 018/2015 de 25 de 
Março de 2015, com abertura para 10 de Abril de 2015, às 11:00 horas, na sala de reunião da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica convocada aEmpresa: DI-
MEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/
MF n.º 04.064.641/0001-60, e INSC. EST. nº. 16.130.024-3, estabelecida à Rua EpifânioSobreira 
,21 - Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba,cujo valor da proposta é de R$ 243.917,22(Duzentos 
e Quarenta e Três Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Vinte e Dois Centavos); para tomar co-
nhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado 
diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 05 de maio de 2015
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - PrefeitoConstitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 19 de maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para 
Assessoria e Consultoria Técnica Profissional para Elaboração do Plano Municipal de Educação 
(PME). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 19 de maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de livros didáticos, para as 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de Aroeiras, conforme especificado no 
anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3396-1020. E-mail: aroeiraslicitacao@gmail.com 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Zeferino de Paula, 661 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 26 de maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 
A A Z DA LINHA FARMA, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO 
SOBRE A TABELA ABC. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. 

Aroeiras - PB, 06 de maio de 2015
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES - Prefeito

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 00002/2015, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO 
DA E. M. E. F. JOSEFA HERÁCLITO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - R$ 439.254,50.

Aroeiras - PB, 01 de abril de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

RATIFICAÇÃO 
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 DO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 063/2013/FNDE/MEC PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL; RATIFICO 
o correspondente procedimento em favor de: MARCOPOLO S/A - R$ 211.500,00.

Aroeiras - PB, 06 de abril de 2015.

RATIFICAÇÃO 
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2015, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 10012/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 257.272,40.

Aroeiras - PB, 06 de maio de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES - refeito

EXTRATO DE CONTRATO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 063/2013/FNDE/MEC PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preço nº AD00001/2015 - Ata de Registro de Preços nº 019/2014, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 063/2013, realizado pelo FUNDO NACIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Aroeiras: 02.08.12.361.2009.1028 - 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Aroeiras e: CT Nº 00022/2015 - 06.04.15 - MARCOPOLO S/A - R$ 211.500,00.

EXTRATO DE CONTRATO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015
OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

10012/2014 DA SECRETARIA DE SAUDE, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, PARA AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preço nº AD00002/2015 - Ata de Registro de Preços nº 10012/2014, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 10012/2014, realizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE INGÁ. DOTAÇÃO: Recursos Previstos no Orçamento Vigente. VIGÊNCIA: 1 (um) 
ano PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00035/2015 - 06.05.15 
- LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 257.272,40.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO E 

RECONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. JOSEFA HERÁCLITO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.08.12.361.2009.1009 
- 4.4.90.51.01; 02.08.12.361.2009.1032 - 4.4.90.51.01; VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00020/2015 - 02.04.15 - NSEG 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - R$ 439.254,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Sendo HABILITADA a empresa MEGA DISTRIBUI-
DORA HOSPITALAR LTDA e INABILITADA as empresas JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS 
DISTRIBUIDORA e PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Abre-se vista do 
processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes 
PROPOSTA DE PREÇOS será realizada no dia 15 de maio de 2015, às 13:00 horas no mesmo 
local e endereço para reunião.

Olho D´agua-PB, 06 de Maio de 2015.
ALAELÇO SAMPAIO LEITE - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: Sendo HABILITADA a empresa MEGA DISTRIBUI-
DORA HOSPITALAR LTDA e INABILITADA as empresas JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS 
DISTRIBUIDORA e PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Abre-se vista do 
processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura dos envelopes 
PROPOSTA DE PREÇOS será realizada no dia 15 de maio de 2015, às 14:00 horas no mesmo 
local e endereço para reunião.

Olho D´agua-PB, 06 de Maio de 2015.
ALAELÇO SAMPAIO LEITE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2015
Comunica aos interessados que a Tomada de Preço n° 02/2015 com objeto: Construção de 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de São José da Lagoa Tapada-
-PB foi cancelada. 

São José da Lagoa Tapada - PB, 05 de Maio de 2015
JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE - Presidente da CPL

Complexos no Piauí e na 
Bahia terão potência 
instalada de 264,4 MW

BNDES aprova R$ 1,2 bi 
para parques eólicos no NE

A diretoria do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) aprovou financia-
mento para dois complexos 
eólicos, um no Piauí e outro 
na Bahia, com potência ins-
talada total de 264,4 MW e 
investimentos que somam 
R$ 1,2 bilhão. 

Os sete parques do 
Piauí, no município de Si-
mões, terão financiamento 
de R$ 621,2 milhões, in-
cluindo os investimentos 
em sistemas de transmissão 
e em projetos sociais. Con-
troladas pela Ventos de São 
Tito Holding (Grupo Casa 
dos Ventos), as usinas te-
rão potência instalada total 
de 210 MW e devem entrar 
em operação no segundo se-
mestre do ano. 

O investimento total no 
projeto será R$ 910 milhões. 
A construção dos parques eó-
licos Santa Joana II, VI, VII e 
XIV e Santo Onofre I a III vai 
permitir a criação de 1,2 mil 
empregos diretos e indiretos 
durante as obras. Os parques 
contarão com 105 aerogera-
dores fornecidos pela Gamesa. 

Na Bahia, o Complexo 
Eólico Caetité, no município 
do mesmo nome, é composto 
de três parques eólicos, que 
vão gerar 54,4 MW. Os re-

cursos do banco, de R$ 152 
milhões, também incluem a 
linha de transmissão asso-
ciada e investimentos sociais 
no município de Caetité. 

Com investimentos to-
tais de R$ 309,1 milhões, 
que abrangem a aquisição 
de 32 aerogeradores produ-
zidos pela General Electric, 
as obras levarão à criação de 

cerca de 2 mil  empregos di-
retos e indiretos.  Para explo-
ração de cada parque eólico 
foram constituídas socieda-
des de propósito específico 
(Caetité 1, 2 e 3), vencedoras 
do leilão de energia de 2013. 
As SPEs são controladas pe-
las Centrais Elétricas de Cae-
tité Participações (Grupo Rio 
Energy).  Além de contribuir 

para a diversificação da ma-
triz energética, os complexos 
eólicos no Piauí e na Bahia 
trarão benefícios à popula-
ção e à infraestrutura regio-
nal, como a redução da utili-
zação de insumos derivados 
de petróleo, diminuindo a 
emissão de gases de efeito 
estufa, e investimentos so-
ciais no entorno das usinas.

Sete parques no território do Piauí deverão entrar em operação no segundo semestre deste ano

FOTO: Reprodução/Internet



Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024444
Responsavel.: INPA INDUSTRIA NAUTICA DA PB-L
CPF/CNPJ....: 005896676/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.710,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024560
Responsavel.: INPA INDUSTRIA NAUTICA DA PB-L
CPF/CNPJ....: 005896676/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024554
Responsavel.: JOSE ALVES FERREIRA - ME
CPF/CNPJ....: 010201609/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,24
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019768
Responsavel.: JULIANA CLAUDINO DE ALCANTARA
CPF/CNPJ....: 013867162/0001-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            743,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027157
Responsavel.: KARLA WANESSA FERNANDES DA 
SILVA
CPF/CNPJ....: 010837431/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025142
Responsavel.: LUCIANO VENCESLAU DA SILVA
CPF/CNPJ....: 085812344-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027133
Responsavel.: WASHINGTON ALVES DE SOUSA VIEI
CPF/CNPJ....: 872534104-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            550,66
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026580
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,  07/05/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIANA DA VITORIA FERREIRA 
DE SOUS
CPF/CNPJ....: 020724961/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,48
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026493
Responsavel.: AMORIM CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            788,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025954
Responsavel.: CENTRO INTEGRADO DR. JACKSON
CPF/CNPJ....: 003915012/0001-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.450,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026581
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026413
Responsavel.: COMERCIAL  MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            782,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024545
Responsavel.: CONSISTEC CONST.E INSTALACO-
ES TDA
CPF/CNPJ....: 035502368/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.645,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026499
Responsavel.: D A DECORACAO E AMBIENTACAO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 008749430/0002-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.678,68
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026307
Responsavel.: INPA IND NAVAL DA PARAIBA LTDA
CPF/CNPJ....: 005896676/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.528,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

  
EDITAL 

Responsável: Jocelia Rodrigues Silva
CPF: 099.655.944-22
Título/Valor – DMI - R$ 53,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101051
Responsável: Marileuza Alves de Souza
CPF: 457.398.973-00
Título/Valor – DM - R$ 178,48
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 101053
Responsável: Francisca da Silva Rolim
CPF: 025.507.903-67
Título/Valor – DMI - R$ 20,85

Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101123 
Responsável: Maria Vilma de Souza Roberto
CPF: 044.630.214-72
Título/Valor – DMI - R$ 2.983,04
Protestante: Banco Volkswagen S/A
Apresentante: Banco Volkswagen S/A
Protocolo: 101056
Responsável: Caroline Bezerra Araújo
CPF: 116.899.904-90
Título/Valor – DMI - R$ 72,60
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101124
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 06 de maio de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

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 

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 ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 021/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço  no dia 20 de Maio de 2015 as 9:30 horas, tendo como objetivo: 
registro de preço para prestação de serviços de transportes de estudantes matriculados na rede 
municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, 
na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 28 de Abril de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 022/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 21 de Maio  de 2015 as 9:30 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 28 de Abril de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos inte-
ressados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço, no dia 25 de Maio de 2015 as 10h00min, tendo como 
objetivo: Obra civil pública de Construção de Pavimentação em paralelepípedo e drenagem em 
diversas ruas do Município. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Juarez Távora, localizado na Rua José Mendonça de Araújo, Nº 171 – Centro Juarez 
Távora –PB CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Juarez Távora, 04 de Maio de 2015.
José da Silva Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expediente e Didáticos, até dezembro de 2015. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
FUNDEB / QSE / MDE / FUS / EJA e BRASIL ALFABETIZADO: 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 - 12.361.2008.2013 
- 12.361.2008.2014 - 12.366.2006.2022 - 06.00 - 10.302.2020.2029 - 07.00 - 08.243.2003.2034 
- 08.00 - 15.452.1002.2041 - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015, PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU 
e: CT Nº 00032/2015 - 10.04.15 - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 144.429,70.

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

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Alcantil

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2015

Comunicamos que devido ao atraso da publicação no diário oficial da união, a licitação acima 
cujo objeto e a CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PROJETO BÁSICO 
EM ANEXO, foi adiada para o dia 13/05/2015 ás 08:00 hs, no mesmo local. Os prazos constantes 
do edital tomam por base a presente publicação. Alcantil-PB, 22 de Abril de 2015. JOSEFA ROCI-
NEIDE DA SILVA –Presidente da CPL.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Alcantil

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2015

Comunicamos que devido ao atraso da publicação no diário oficial da união, a licitação acima cujo 
objeto e a CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALI-
DADE DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, CONFORME PROJETO BÁSICA, foi adiada para o dia 
13/05/2015 ás 14:00 hs, no mesmo local. Os prazos constantes do edital tomam por base a presente 
publicação. Alcantil-PB, 22 de Abril de 2015. JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA –Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ELÉTRICOS (POSTES E REATORES). Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 06 de  Maio  de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS  PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB,  06 de Maio de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o Fornecimento de medicamentos e material odontológico, de 
acordo com a Tomada de Preços  nº  00016/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADO: FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS 

E HOSPITALARES LTDA-ME.  
OBJETO: Aquisição de medicamentos, e material odontológico, destinados aos Centros de 

Saúde onde atuam as equipes do Programa de Saúde da Família – PSF, atendendo solicitação da 
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, neste município, a medida de suas necessidades.   

VALOR GLOBAL R$: 61.984,70 (sessenta e um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e 
setenta centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015
Aguiar - PB, 06 de maio de 2015

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços mecânicos de consertos /reparos da frota oficial de veículos 

do Município de Duas Estradas-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.39.00 , 33.90.36.00 - 26.782.0060.2038.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00039/2015 - 06.05.15 - Manoel Pessoa Filho 56811993472 - R$ 12.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação de uma quadra de esportes descoberta no 

sítio Lagoa de Dentro, neste município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Vetorial Engenharia Ltda - ME - Valor: R$ 82.283,24.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 06 de Maio de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2015, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VETORIAL ENGENHARIA LTDA - R$ 120.732,13.

Mari - PB, 06 de Maio de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari e transferência do FNS: 07.00 - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.302.4300.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DE UNIDADES DE SAÚDE - 3211.01 - CONVÊNIO SAÚDE CORRENTE - UNIÃO - 4490.51.01 - 
OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00070/2015 - 06.05.15 - VE-

TORIAL ENGENHARIA LTDA - R$ 120.732,13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015 – RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO – 

INDEFERIMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
GINÁSIO DE ESPORTES EM ESTRUTURA METÁLICA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GRANGEI-
RO, CENTRO DA CIDADE DE AREIAL/PB. A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AREIAL-PB, através do seu presidente, Sr. MAGNO SÉRGIO HOLANDA, em 
face do Recurso Administrativo ofertado pela Empresa DANTAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
LTDA – CNPJ: 12.047.341/0001-64, RESOLVE receber o recurso ofertado para no mérito julgá-lo 
improcedente FICANDO MANTIDA A DECISÃO anteriormente tomada  pela Comissão Permanente 
do Município de Areial/PB. Ficando ratificada a abertura das propostas de preços para as 15:00 
horas do dia 27/04/2015.

Areial, 27 de Abril de 2015
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP024/2015PMD

Pregão Presencial SRP Nº PP008/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: 
Maria M. M. Gonçalves CNPJ: 13.683.378/0001-89. Objeto: Fornecimento de internet via radio. 
Valor Contratado: R$ 52.800,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
ass.: 08/04/2015. Partes ass.: Rosângela de F. Leite e Maria M. M. Gonçalves (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP025/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP010/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Ge-

órgia L. Mendonça, CPF nº 094.915.444-03. Objeto: Fornecimento de cafés, almoços e jantares. Valor 
Contratado: R$ 53.800,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data ass.: 
08/04/2015. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Geórgia L. Mendonça (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP028/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP013/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: AC 

Comercio de Pneus Ltda CNPJ: 00.622.097/0001-74. Objeto: Compra de pneu, câmara de ar. Valor: 
R$ 355.916,00 lotes: I, III a VII. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Carlos A. A. da Silva (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP029/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP014/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: 

Maria de L. Mendonça-ME CNPJ: 03.605.056/0001-68. Objeto: Compra de Gasolina, Diesel S/500 e 
Diesel S/10. Valor: R$ 985.250,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Gomes M da Cunha (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP031/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP016/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Rui 

Marques das Neves, CPF nº 087.153.674-95. Objeto: Serviço de hotelaria, na sede do município. 
Valor Contratado: R$ 26.500,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
ass.: 08/04/2015. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Rui M. das Neves (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP032/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP017/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: 

Costa Lira Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Objeto: Prestar serviço no transportes de 
alunos. Valor: R$ 268.840,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Edilio de L. Brito (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP034/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP019/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: 

Costa Lira Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Objeto: Locação mensal de veículos. Valor: 
R$ 511.680,00, Lote I (1 a 9). Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
da ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Edilio de L. Brito (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP035/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP020/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: 

Juscely A. Gonçalo-ME CNPJ 11.479.016/0001-45. Objeto: Compra de gêneros alimentícios. Valor: 
R$ 251.235,00, Lt. I (1 a 34), R$ 327.753,00, Lt. II (1 a 39) Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. 
Vigência: Um ano. Data ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rosângela F. Leite e Juscely A. Gonçalo.

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP036/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP021/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: 

Juscely A. Gonçalo-ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45. Objeto: Compra de materiais de limpeza. Valor: 
R$ 110.326,00, Lote I (1 a 63) Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Juscely A. Gonçalo (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP037/2015PMD
Pregão Presencial SRP Nº PP022/2015. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: 

Juscely A. Gonçalo-ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45. Objeto: Compra de carnes e derivados. Valor: 
R$ 117.600,00, Lote I (01 a 05) Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e Juscely A. Gonçalo (Pela Empresa).

Rosângela de Fátima Leite – Prefeita  Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE ASÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP008/2015/FMS

Pregão Presencial SRP Nº PP008/2015. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de 
Desterro/PB. Contratada: Maria M. M. Gonçalves CNPJ: 13.683.378/0001-89. Objeto: Fornecimento  
de internet via radio. Valor Contratado: R$ 24.000,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vi-
gência: Um ano. Data ass.: 08/04/2015. Partes ass.: Rubens M. das Neves e Maria M. M. Gonçalves.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP008/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP009/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. 

Contratada: Valdeban L. Guimarães - ME, CNPJ nº 15.347.788/0001-84. Objeto: Manutenção 
preventiva e corretivo nos equipamentos médicos. Valor: R$ 37.175,50. Dotação: QDD/2015. 
Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rubens M. das Neves e 
Valdeban L. Guimarães.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP010/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP010/2015. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde de 

Desterro/PB. Contratada: Geórgia L. Mendonça, CPF nº 094.915.444-03. Objeto: Fornecimento de 
cafés, almoços e jantares. Valor Contratado: R$ 13.000,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. 
Vigência: Um ano. Data ass.: 08/04/2015. Partes ass.: Rubens M. das Neves e Geórgia L. Mendonça.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP011/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP012/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. Con-

tratada: Rosemeri da C. Oliveira, CNPJ Nº 20342618000147. Objeto: Aluguel de uma casa (Campina 
Grande/PB). Valor: R$ 18.000,00, pelos 12 (doze) meses. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. 
Vigência: Um ano. Data ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rubens M. das Neves e Rosemeri da C. Oliveira.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP012/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP013/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. 

Contratada: AC Pneus Ltda CNPJ: 00.622.097/0001-74. Objeto: Compra de pneu, câmara de ar. 
Valor: R$ 46.552,00, lote: II. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data ass.: 
08/04/15. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Secretário) e Carlos A. A. da Silva (Pela Empresa).

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP014/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP015/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. 

Contratada: Maria L. Mendonça-ME CNPJ: 03.605.056/0001-68. Objeto: Compra de Gasolina, 
Diesel S/500 e Diesel S/10. Valor: R$ 339.340,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. 
Vigência: Um ano. Data ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Secretário) e Gomes 
M. Cunha (Pela Empresa).

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP015/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP016/2015. Contratante: Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde 

de Desterro/PB. Contratada: Rui M. das Neves, CPF nº 087.153.674-95. Objeto: Serviço de hote-
laria. Valor Contratado: R$ 5.250,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. 
Data ass.: 08/04/2015. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Sec. de Saúde) e Rui M. das Neves 
(Pela Empresa).

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º PP018/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP019/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. Con-

tratada: Costa Lira Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Objeto: Locação mensal de veículos. 
Valor: R$ 302.640,00, Lote II (1 a 7). Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Secretário) e Edilio de L. Brito (Pela Empresa).

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP019/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP020/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. 

Contratada: Juscely A. Gonçalo-ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45. Objeto: Compra de gêneros 
alimentícios. Valor: R$ 58.118,00, lote III (1 a 37). Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vi-
gência: Um ano. Data ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Secretário) e Juscely A. 
Gonçalo (Pela Empresa).

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP021/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP021/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. 

Contratada: Juscely A. Gonçalo-ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45. Objeto: Compra de materiais de 
limpeza. Valor: R$ 50.627,50, Lote II (1 a 63). Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: 
Um ano. Data ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Secretário) e Juscely A. Gonçalo 
(Pela Empresa).

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º PP022/2015/FMS
Pregão Presencial SRP Nº PP022/2015. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. 

Contratada: Juscely A. Gonçalo-ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45. Objeto: Compra de carnes 
e derivados. Valor: R$ 31.750,00, Lote II (01 a 05). Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. 
Vigência: Um ano. Data ass.: 08/04/15. Partes ass.: Rubens M. das Neves (Secretário) e Juscely 
A. Gonçalo (Pela Empresa).

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde Desterro/PB, 08 de abril de 2015.
 

SUCONOR S/A
 C.N.P.J.  no 12.726.493/0001-20

ASSEMBLÉIAS-GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
 CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleias-gerais Ordinária e Ex-
traordinária, que se realizará no dia 05 de junho de 2015, às 09 (nove) horas, na sua sede social, 
na Rua Capitão José Rodrigues do Ó, nº 501 – Distrito Industrial de João Pessoa - PB., a fim de 
deliberem sobre a seguinte ordem do dia: I) Ordinária – a) Prestação de contas dos Administradores, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2014; b) Deliberar sobre o resultado do exercício; c) Fixar a remuneração 
dos administradores da sociedade; II) Extraordinária - a) Alteração do Artigo 4º do Estatuto Social 
Consolidado; b) Tratar de outros assuntos de interesse social. 

AVISOS AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram as disposições dos senhores acio-
nistas, na sede social, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações 
da Lei nº 10.303/2001 e 11.638/2007, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014. João 
Pessoa - PB, 06 de maio de 2015. Ass. Jorge Carlos Nahas – Membro do Conselho de Administração.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa do Ramo 
de Construção Civil, para executar serviços de reforma no Estádio Municipal. 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) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Edital: disponível no site www.duasestradas.pb.gov.br
Obs.: previamente, orientamos atodos interessados que “realmente”  tiverem interesse em 

participar com o objetivo de vencer o certame em epígrafe, que os referidos leiam atentamente o 
instrumento convocatório e que ao examinar o instrumento convocatório, atenda em sua integra-
lidade a todos os documentos exigidos, desde já, temos grande interesse em suas participações 
e estamos a disposições para tirar quaisquer dúvidas. Já aqueles,que ao analisarem  o edital em 
epígrafe e antecipadamente sabem que não atendem a todos os requisitos solicitados no instru-
mento convocatório e por este motivo sabem antecipadamente que ficarão inabilitados, orientamos 
que os referidos evitem em participar, pois, só dificultarão os trabalhos a serem realizados pela 
CPL e por isso, interpretar-se-á que o interessado estará agindo de má-fé, uma vez que o referido 
(interessado), sabe previamente que ficará inabilitado por não atender o instrumento convocatório 
em sua integralidade. E este (interessado), mesmo assim, decidindo em participar, preparando 
seusenvelopes  –documentação de habilitação e proposta – , comparecendo a sessão,  ou deixando 
seus envelopes na sede da OCR – Órgão Realizador do Certame, fazendo questão em participar,  
induzindo a CPL a acreditar que o interessado “realmente” tem interesse de vencer o certame e 
executar o objeto licitado, APÓS a CPL ANALISAR as DOCUMENTAÇÕES de HABILITAÇÕES e 
DETECTAR a MÁ-FÉ do(s) concorrente(s), acionará o Setor Jurídica da ORC e tomará os meios 
legais cabíveis na legislação vigente para punir o referido interessado. Abre-se ressalvas para os 
casos em que a legislação vigente acoberta a irregularidade da documentação e permita a habilitação 
do(s) proponente(s) para a Fase de Proposta de Preços. Nestes casos em específico, a má-fé não 
se concretiza e nenhuma ação jurídica será tomada. As observações mencionadas neste parágrafo, 
só serão tomadas após análise dos referidos documentos.

Duas Estradas - PB, 07 de Maio de 2015
VERÔNICA BORGES SILVA - Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS ÉTICOS GENÉRICOS E SIMILARES 
DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA - R$ 186.000,00.

Santa Helena - PB, 05 de Maio de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

  
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTOS 
ÉTICOS GENÉRICOS E SIMILARES DE ACORDO COM A TABELA ABC FARMA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIVI-

DADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 10 301 0010 
2072 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 3390.30 99 100 - MATERIAL DE 
CONSUMO 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.30 99 
100 - MATERIAL DE CONSUMO 10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS 
AÇÕES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00010/2015 - 05.05.15 - MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA - R$ 186.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/PB
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS n° 00001/2015
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, através da sua Comissão Permanente de Licitações 

(CPL), torna público o resultado da fase de habilitação da Tomada de Preços n.º 00001/2015, re-
alizada no dia 05/05/2015, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para os Serviços 
de Pavimentação em diversas ruas do Município de Bom Sucesso/PB. As empresas São José 
Construções e Serviços Ltda.; Welox Construções e Serviços Ltda.; MJB Paixão EIRELI - ME; 
Covale Construções do Vale Ltda. e F. J. Construções e Serviços Ltda., compareceram a Sessão 
de recebimentos de envelopes, porém foram desclassificadas por não atenderem a condição de 
participação prevista no item 6.1 do Edital Convocatório. As empresas: Construtora Ferreira EIRELI 
- EPP; Construtora Millenium Ltda.-EPP; D B Construções e Serviços Ltda.-ME; Limpa Já Ltda.-ME; 
M E Construtora Ltda.-EPP e Pombal Construtora e Locadora EIRELI – ME, todas devidamente 
cadastradas no Órgão Realizador do Certame (ORC), foram inabilitadas nos termos do edital con-
vocatório, conforme ata afixada no mural desta Prefeitura e disponível no Portal da Transparência 
deste município (http://bomsucesso.pb.gov.br) e a disposição dos interessados. A empresa Pilotis 
- Projetos e Construções Ltda.–EPP, devidamente cadastrada no ORC, foi desclassificada por 
apresentar no envelope de habilitação sua proposta de preços. Com a ocorrência da frustração do 
presente certame, esta CPL concede prazo improrrogável de 08 (oito) dias uteis (nos termos do 
§ 3º do Art. 48 da Lei Federal 8.666/93), para que as empresa INABILITADAS, apresentem nova 
documentação de Habilitação, conforme o edital convocatório desta Tomada de Preços, ficando 
determinado o dia 19/05/2015, às 08:00, para a realização da nova sessão. Abre-se prazo para que 
sejam protocolados recursos na forma da lei.

Bom Sucesso/PB, 05 de maio de 2015.
FRANCISCO ANDRÉ FERREIRA PAULINO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0197.0018/2015 - TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2015
A PREFEITURA DE SERRA REDONDA PB, através da CPL, nomeada pela portaria n° 149 de 

27/11/2014, torna público para conhecimento de quem possa interessar que no dia 26 de maio de 
2015, às 09h00min, na sede do município, na sala de reuniões da CPL, localizada na Rua Dom 
Adauto n° 11, - Serra Redonda PB, fará realizar licitação na modalidade TP, TIPO MENOR PREÇO 
POR VALOR GLOBAL, com a finalidade de: Contratação de empresa de construção civil, visando à 
construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na Zona Urbana do Município 
do Serra Redonda PB, conforme projeto plantas e cronograma físico financeiro constante no anexo 
I do Edital. Os interessados poderão adquirir cópias do mesmo mediante o recolhimento de uma 
taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais), na Secretaria de Finanças, maiores informações pelo fone - 
3399.4081/9922.6776, no horário de 08h30min as 12h00min nos dias úteis. Serra Redonda PB, 06 de 
maio de 2015. ADMIR GONÇALVES DA ROCHA - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da Tomada de Preços n.°001/2015, que objetiva: Con-
tratação de Empresa do ramo pertinente, para Ampliação e Reforma de Unidades Escolares neste 
município, do dia 21 de Maio de 2015, para o dia 26 de Maio de 2015, no mesmo horário e local. 

Baía da Traição - PB, 06 de Maio de 2015
ALISSON SILVEIRA PADILHA - Presidente da CPL

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONCORRÊNCIA Nº 00003/2015

RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, COM OBJETIVO DE MELHORAR AS VIAS DE ACESSO DO MUNICIPIO DE SOUSA.
LICITANTE VENCEDOR: R E R CONTRUÇÔES LTDA – ME CNPJ: 05.052.764/0001-44
VALOR: R$ 2.758.120,02 (DOIS MILHOES, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CENTO 

E VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS).Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. informações po-
derão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel José Gomes de Sá, 
27 - Centro - Sousa - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR.

Sousa - PB, 06 de Maio de 2015.
JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE - Presidente da Comissão



 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2015, que objetiva: Contratação 
de empresa para os serviços de recarga e manutenção de cartuchos e tonner de impressoras; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALAN PETSON LACERDA 
MARCOLINO - ME - R$ 36.015,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 06 de Maio de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de recarga e manutenção de cartuchos e 
tonner de impressoras.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 - MANUTENÇÃO DAS AITIVI-

DADES DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURIDICA 04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1000.2005 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05.00 - SECRETARIA DA FAZENDA 04.123.2001.2006 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA 06.00 - SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 04.121.2003.2016 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DES. INTEGRADO 07.00 - SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - 
CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 
08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 
08.00 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 10.122.2002.2027 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.2022.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2002.2033 - MANUTENÇÃO DO PSF 
10.301.2002.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI-
DADE - PMAQ 10.301.2002.2035 - MANUTENÇÃO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE 10.301.2002.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAÚDE BUCAL 10.304.2002.2039 
- MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.305.2002.2040 - MANUTENÇÃO DO 
PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA 09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.2008.2050 -MANUTENÇÃO DO PNATE 12.361.2008.2052 - MANUTENÇÃO DO PRO-
GRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVER-
SITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 
40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2005.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15.122.1001.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 26.122.1001.2075 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 14.00 - SECRETARIA DE POL PUBLICAS 
DAS MULHERES 14.422.2004.2077 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEC. DE POL 
PUBLIC DAS MULHERES 15.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 04.131.2003.2079 - MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 16.00 - SECRETARIA DE 
CULTURA 04.122.2006.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00057/2015 - 06.05.15 - ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - ME - R$ 36.015,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
A Pregoeira Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.º 

00020/2015. Objetivo: Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a esta prefeitura.
Jacaraú - PB, 06 de Maio de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de limpeza di-
versos, destinados a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 06 de Maio de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Contratação 
de serviços para realização de exames cardiológicos do tipo eletrocardiograma acompanhados 
de laudo médico, para atendimento de pacientes da Rede Municipal de Saúde deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLINICA SANTA RITA CENT. 
DE REUM. MED. FIS. E RECUP. MOTORA - R$ 42.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Aquisições Parceladas de 
Equipamentos e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades das Secretariais deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO 
DE CARVALHO - ME - R$ 33.815,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o 
setor de iluminação pública deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CENTER LUIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 199.463,20.

Sertãozinho - PB, 16 de Abril de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

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 Medicamentos Diversos, para atender ao Programa Farmácia Básica e as Unidades Básicas 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A 
COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS FARM. LTDA - R$ 194.804,00; ALEXANDRE LOPES 
DO NASCIMENTO - ME - R$ 202.084,50.

Sertãozinho - PB, 29 de Abril de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços para realização de exames cardiológicos do tipo eletrocar-

diograma acompanhados de laudo médico, para atendimento de pacientes da Rede Municipal de 
Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, FUS e MAC. Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS e MAC 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 Sertãozinho e: CT Nº 00032/2015 - 
17.04.15 - CLINICA SANTA RITA CENT. DE REUM. MED. FIS. E RECUP. MOTORA - R$ 42.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Equipamentos e Suprimentos de Informática, para atender 

as necessidades das Secretariais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00017/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, QUOTA, PEJA, IGDBF, 
PAIF, IGD-SUAS, SCFU, MAIS EDUCAÇÃO, FUNDEB, BRASILALFA,QSE, PAB FIXO,PDDE, 
PETI, PRO-JOVEM e CRAS, BLAT, BLOCO e OUTROS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00033/2015 - 
17.04.15 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 33.815,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das 

secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE e 
FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00034/2015 - 17.04.15 
- CENTER LUIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 199.463,20.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos Diversos, para atender ao Programa Far-

mácia Básica e as Unidades Básicas de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00019/2015. DOTAÇÃO: Recursos FUS, PAB FIXO, FARMÁCIA BÁSICA, FPM e 
ICMS: 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.30.02 - Medicamentos. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e: CT Nº 00035/2015 - 30.04.15 - A COSTA COMÉRCIO ATAC. DE PRODUTOS FARM. 
LTDA - R$ 194.804,00; CT Nº 00036/2015 - 30.04.15 - ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO 
- ME - R$ 202.084,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 068.001/2013/CSL/FMS, vinculado 

a TP 001/2013. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO e as empresas CCF 
CONSTRUTORA CAMPOS FILHO. OBJETO CONTRATUAL: Construção de Unidade Básica de 
Saúde – Conforme Proposta nº 1214763000113011, na zona rural do Município de Monteiro - PB. 
OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de 
vigência por 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da assinatura do presente Aditivo, 
com vigência de 20 de Fevereiro de 2015 a 20 de Fevereiro de 2016, a partir da assinatura do 
presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do 
Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Gestora do FMS - Monteiro – 
PB, 20 de Fevereiro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 069.001/2013/CSL/FMS, vinculada 

a TP nº 002/2013/CSL/FMS. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO e as em-
presas CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO. OBJETO CONTRATUAL: Construção de Unidade 
Básica de Saúde – Conforme Proposta nº 11214763000113016, na zona rural no município de 
Monteiro-PB OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do 
prazo de vigência por 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da assinatura do presente 
Aditivo, com vigência de 09 de Fevereiro de 2015 a 09 de Fevereiro de 2016, a partir da assinatura 
do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Primeira do 
Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE – Gestora do FMS - Monteiro – 
PB, 09 de Fevereiro de 2015.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09007/2015                                    PROCESSO ADM. Nº. 2014/123123
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Kit Escolar Destinados aos 

Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.
ABERTURA DIA: 19/05/2015                                                                   HORÁRIO:  09:00 horas 
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através do Pregoeiro torna 

público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Presencial, cuja sessão pública será 
realizada no Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, situada no Altiplano Cabo Branco - 
João Pessoa / PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a 
modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985/03 de 18 de novembro de 2003, que regulamenta 
o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 7.884/2013; Lei Municipal nº. 10.431 
de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952 com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Código de Defesa do 
Consumidor. FONTE DE RECURSOS: 00 (Recursos Ordinários), 03 (FUNDEB) e 11 (FNDE – Salário 
Educação). Edital: cópia a ser adquirida mediante preenchimento de protocolo solicitado através 
do e-mail: cslsedecjp@yahoo.com.br. Atendimento Externo da Comissão: 08h:00m as 12h:00m. 
Informações pelo Fone: (083) 3218-9255.

João Pessoa, 05 de maio de 2015
José Martins Inácio

Pregoeiro Oficial da CSL/SEDEC

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA., CNPJ 08.848.483/0001-90, 
Av. Cruz das Armas, ,1530 – Cruz das Armas – João Pessoa PB, torna público  que em 20/5/2014, 
requereu a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba,  renovação 
da Licença de Operação  nº 976/2012, processo nº 2014-004085/TEC/LO-7934.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO REFERENTE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2015, CUJO OBJE-
TIVO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, CONFORME CONTRATO DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL Nº 1012028-91

Empresas Habilitadas:
VIGA ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 14.575.353/0001-24
CONSTRUTORA SOARES LTDA – ME – CNPJ: 12.889.340/0001-02
Cumpriram todos os requisitos do edital e foram declaras habilitadas nesta Tomada de Preços.
Empresas Inabilitadas:
LORENA E ADRIA CONTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME – CNPJ: 

15.407.975/0001-06, descumprimento no edital dos itens 3.2 Poderão participar da presente licita-
ção, qualquer pessoa jurídica especializada no ramo, que não possuam impedimentos conforme 
disposto pela Lei 8666/93 e alterações posteriores e que atendam aos requisitos de habilitação, 
no item 3.3 Estão impedidas de participar da presente Tomada de Preços no item 3.3.1 Empresas 
declaradas inidôneas por ato do poder público, no item 3.3.2 Empresas que estejam impedidas de 
licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos órgãos descentralizados 
no item 5.1.17 não apresentou declaração de caução, 5.1.17.1 não apresentou a caução até o 
terceiro dia útil que antecede a data da licitação.

CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP – CNPJ: 04.934.819/0001-
87, descumprimento do edital no item 5.1.12 apresentou Registro e Quitação do licitante e seus 
responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA vencido. 

ABILIO FERREIRA LIMA EIRELI – EPP – CNPJ: 05.935.592/0001-57, descumprimento do edital 
no item 5.1.11 não apresentou  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FIC), 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual, no item 5.1.12. Registro e Quitação do licitante e seus responsáveis técnicos 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no item 5.1.12.1. não 
apresentou Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir 
em seu quadro até a data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil ou outro profissional 
devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou atestados de responsabilidade 
técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanha-
da de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, por execução de obras de características 
semelhantes, a edificações, no item 5.1.13. não apresentou Atestado de visita, para conhecimento 
das dificuldades dos serviços, por servidor indicado pelo Município para esse fim. A visita tem que, 
obrigatoriamente, ser feita pelo(s) Engenheiro(s) Civil (s) ou responsável técnico da Empresa, a 
todos os locais beneficiados pelo objeto do presente certame, comprovadamente visitados, o qual 
deverá ser obtido até o 03 (terceiro) dia útil, antes da data de recebimento e abertura da habilita-
ção e da proposta, no item 5.1.14. não apresentou Demonstração da experiência do engenheiro 
civil responsável técnico, com declaração autorizando sua inclusão na equipe técnica, de acordo 
com o modelo constante do Anexo VI, devidamente preenchido e assinado, no item  5.1.15 não 
apresentou CRC do Contador; no item  5.1.17. não apresentou A licitante deverá prestar Garantia 
de Proposta no valor de 1% do valor da obra, equivalente a R$ 2.991,79 (dois mil novecentos e 
noventa e um reais e setenta e nove centavos) nas modalidades abaixo, nos termos da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores.

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – ME – CNPJ: 41.577.669/0001-28, descum-
primento do edital no item 5.1.1. não apresentou Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura 
Municipal de Piancó, emitido até três dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 
envelopes, ou prova de que solicitou o cadastramento no mesmo prazo, neste caso ficando a 
habilitação condicionada a aprovação do cadastro; no item 5.1.13. não apresentou Atestado de 
visita, para conhecimento das dificuldades dos serviços, por servidor indicado pelo Município para 
esse fim. A visita tem que, obrigatoriamente, ser feita pelo(s) Engenheiro(s) Civil (s) ou responsável 
técnico da Empresa, a todos os locais beneficiados pelo objeto do presente certame, comprovada-
mente visitados, o qual deverá ser obtido até o 03 (terceiro) dia útil, antes da data de recebimento 
e abertura da habilitação e da proposta, no item 5.1.17. não apresentou A licitante deverá prestar 
Garantia de Proposta no valor de 1% do valor da obra, equivalente a R$ 2.991,79 (dois mil nove-
centos e noventa e um reais e setenta e nove centavos) nas modalidades abaixo, nos termos da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

 Na hipótese de não ser interposto recurso, a abertura do Envelope nº 2 – “Proposta Comercial” 
da empresa habilitada fica designada para o dia 13/05/2015, às 08h30min.

PIANCÓ-PB, 05 de Maio de 2015
JOÃO PAULO ALVES PEREIRA

Presidente da CPL
 
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO REFERENTE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2015, CUJO OBJE-
TIVO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, CONFORME CONTRATO DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL Nº 1008218-67

Empresas Habilitadas:
VIGA ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 14.575.353/0001-24
ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME – CNPJ: 04.881.913/0001-15
Cumpriram todos os requisitos do edital e foram declaras habilitadas nesta Tomada de Preços.
Empresas Inabilitadas:
LORENA E ADRIA CONTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME – CNPJ: 

15.407.975/0001-06, descumprimento no edital dos itens 3.2 Poderão participar da presente licitação, 
qualquer pessoa jurídica especializada no ramo, que não possuam impedimentos conforme disposto 
pela Lei 8666/93 e alterações posteriores e que atendam aos requisitos de habilitação, no item 3.3 
Estão impedidas de participar da presente Tomada de Preços no item 3.3.1 Empresas declaradas 
inidôneas por ato do poder público, no item 3.3.2 Empresas que estejam impedidas de licitar, con-
tratar, transacionar com a Administração Pública ou qualquer dos órgãos descentralizados no tem, 
5.1.13 não apresentou atestado de visita, 5.1.17 não apresentou declaração de caução, 5.1.17.1 
não apresentou a caução até o terceiro dia útil que antecede a data da licitação.

CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP – CNPJ: 04.934.819/0001-
87, descumprimento do edital no item 5.1.12 apresentou Registro e Quitação do licitante e seus 
responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA vencido. 

ABILIO FERREIRA LIMA EIRELI – EPP – CNPJ: 05.935.592/0001-57, descumprimento do edital 
no item 5.1.11 não apresentou  Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FIC), 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual, no item 5.1.12. Registro e Quitação do licitante e seus responsáveis técnicos 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no item 5.1.12.1. não 
apresentou Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir 
em seu quadro até a data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil ou outro profissional 
devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou atestados de responsabilidade 
técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanha-
da de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, por execução de obras de características 
semelhantes, a edificações, no item 5.1.13. não apresentou Atestado de visita, para conhecimento 
das dificuldades dos serviços, por servidor indicado pelo Município para esse fim. A visita tem que, 
obrigatoriamente, ser feita pelo(s) Engenheiro(s) Civil (s) ou responsável técnico da Empresa, a todos 
os locais beneficiados pelo objeto do presente certame, comprovadamente visitados, o qual deverá 
ser obtido até o 03 (terceiro) dia útil, antes da data de recebimento e abertura da habilitação e da 
proposta, no item; no item  5.1.17. não apresentou A licitante deverá prestar Garantia de Proposta 
no valor de 1% do valor da obra, equivalente a R$ 3.016,54 (três mil e dezesseis reais e cinquenta 
e quatro centavos), nas modalidades abaixo, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – ME – CNPJ: 41.577.669/0001-28, descum-
primento do edital no item 5.1.1. não apresentou Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura 
Municipal de Piancó, emitido até três dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 
envelopes, ou prova de que solicitou o cadastramento no mesmo prazo, neste caso ficando a 
habilitação condicionada a aprovação do cadastro; no item 5.1.13. não apresentou Atestado de 
visita, para conhecimento das dificuldades dos serviços, por servidor indicado pelo Município para 
esse fim. A visita tem que, obrigatoriamente, ser feita pelo(s) Engenheiro(s) Civil (s) ou responsável 
técnico da Empresa, a todos os locais beneficiados pelo objeto do presente certame, comprovada-
mente visitados, o qual deverá ser obtido até o 03 (terceiro) dia útil, antes da data de recebimento 
e abertura da habilitação e da proposta, no item 5.1.15 não apresentou CRC do Contador no item 
5.1.17. não apresentou A licitante deverá prestar Garantia de Proposta no valor de 1% do valor 
da obra, equivalente a R$ 3.016,54 (três mil e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos) nas 
modalidades abaixo, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

CONSTRUTORA SOARES LTDA - ME – CNPJ: 12.889.340/0001-02, descumprimento do 
edital no item 5.1.16.1 não apresentou Certidão negativa de protesto emitida pelo distribuidor da 
sede da licitante.

 Na hipótese de não ser interposto recurso, a abertura do Envelope nº 2 – “Proposta Comercial” 
da empresa habilitada fica designada para o dia 13/05/2015, às 10h00min.

PIANCÓ-PB, 05 de Maio de 2015
JOÃO PAULO ALVES PEREIRA

Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 030/2015

Proc. Administrativo nº 204/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2015. 
ABERTURA: 18/05/2015, às: 08:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 05 de Maio de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

PUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 031/2015

Proc. Administrativo nº 109/2015
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEP-

CIONAIS OU ESPECIALIZADOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA OS USUARIOS 
CARENTES. 

ABERTURA: 18/05/2015, às: 14:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 
Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas

Piancó-PB, 03 de março de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.011/2015
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° 2.11.011/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE UMA PER-
FURATRIZ COM SONDA ROTATIVA-PNEUMÁTICA COM COMPRESSOR DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 05 de maio de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00016/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE 

MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC FARMA VIGENTE. 
ABERTURA: 28/04/2015 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 28/04/2015. 

Cícero Pedro Meda de Almeida
Prefeito

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

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE OXI-
GÊNIO MEDICINAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Mari - PB, 06 de Maio de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC 
FARMA VIGENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

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

Prefeito

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 7 de maio de 2015Publicidade
28 A UNIÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.001/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 2.6.001/2015, que tem por objeto o 
Contratação De Transportadores Autônomos, Para Efetuarem O Transporte Escolar De Alunos 
Residentes Na Zona Rural E Adjacências Para A Sede Do Município E Demais Localidades, Da 
Rede Municipal De Ensino, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, con-
forme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: ANTONIO VALDEVINO VIDAL pessoa 
física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 180.808.394-68, do qual sagrou-se vencedora 
no item: 018, com o valor total de R$ 28.620,00 (Vinte e Oito Mil Reais Seiscentos e Vinte Reais); 
BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 
530.809.714-34, do qual sagrou-se vencedora no item: 008, com o valor total de R$ 32.560,00 (Trinta 
e dois mil, quinhentos e sessenta reais); CARLOS ANDRE DOS SANTOS pessoa física de direito 
privado, inscrita no CPF sob o nº. 039.747.864-06, do qual sagrou-se vencedora no item: 011, com 
o valor total de R$ 13.310,00 (treze mil, trezentos e dez reais); KEYSER BEZERRA DE LIMA pessoa 
física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 102.299.924-98, do qual sagrou-se vencedora no 
item: 015, com o valor total de R$ 56.100,00 (Cinquenta e seis mil e cem reais); ADILSON NUNES 
DE ANDRADE pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 288.891.168-81, do qual 
sagrou-se vencedora no item: 007, com o valor total de R$ 35.193,40 (Trinta e cinco mil, cento e 
noventa e três reais e quarenta centavos); JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS pessoa física 
de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 087.050.334-03, do qual sagrou-se vencedora no item: 
005, com o valor total R$ 22.440,00 (Vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta reais); JOSE ADE-
MÁRIO DE SOUSA pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 035.284.914-26, do 
qual sagrou-se vencedora no item: 017, com o valor total R$ 17.286,00 (Dezessete mil, duzentos 
e oitenta e seis reais); LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA pessoa física de direito privado, inscrita 
no CPF sob o nº. 622.244.334-68, do qual sagrou-se vencedora no item: 012, com o valor total 
R$ 47.520,00 (Quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais); ANTONIO EDMILSON DA ROCHA 
pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 622.255.884-49, do qual sagrou-se 
vencedora no item: 002, com o valor total R$ 22.262,00 (Vinte e dois mil, duzentos e sessenta e 
dois reais); DANIELSON FREITAS DA SILVA pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob 
o nº. 103.348.674-44, do qual sagrou-se vencedora no item: 020, com o valor total R$ 24.420,00 
(Vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais); MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA pessoa 
física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 368.540.424-53, do qual sagrou-se vencedora 
no item: 021, com o valor total R$ 37.840,00 (Trinta e sete mil e oitocentos reais e quarenta cen-
tavos); JOSE LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob 
o nº. 072.159.394-13, do qual sagrou-se vencedora no item: 016, com o valor total R$ 15.984,00 
(Quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais); PATRÍCIA FERNANDA SIQUEIRA pessoa física 
de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 057.518.934-76, do qual sagrou-se vencedora no 
item: 010, com o valor total R$ 16.720,00 (Dezesseis mil, setecentos e vinte reais); IVANILDO 
MACIEL DA SILVA pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 058.924.154-06, do 
qual sagrou-se vencedora no item: 001, com o valor total R$ 22.022,00 (Vinte e dois mil e vinte e 
dois reais); INACIO CALDEIRA SANTOS pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 
095.699.284-68, do qual sagrou-se vencedora no item: 003, com o valor total R$ 22.484,00 (Vinte 
e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais); MARIVALDO MOREIRA DA SILVA pessoa física 
de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 057.295.744-01, do qual sagrou-se vencedora no item: 
006, com o valor total R$ 26.950,00 (Vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais); RONALDO 
DE SOUZA JUNIOR pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 091.572.644-06, do 
qual sagrou-se vencedora no item: 014, com o valor total R$ 18.744,00 (Dezoito mil, setecentos e 
quarenta e quatro reais); JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO pessoa física de direito privado, 
inscrita no CPF sob o nº. 003.561.578-81, do qual sagrou-se vencedora no itens: 009, 013 com o 
valor total R$ 49.140,00 (Quarenta e nove mil, cento e quarenta reais). Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 24 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.002/2015/FME

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 2.6.002/2015, que tem por objeto a 
Contratação de Transportadores Autônomos, Para Efetuarem o Transporte Escolar de Alunos Re-
sidentes na Zona Rural e Adjacências Para a Sede do Município e Demais Localidades, da Rede 
Estadual de Ensino, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: GILVAN BATISTA DE MELO pessoa física 
de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 026.129.824-00, do qual sagrou-se vencedora no 
item: 001, com o valor total de R$ 56.100,00 (Cinquenta e Seis Mil e Cem Reais), ANDERSON 
BEZERRA DA SILVA pessoa física direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 071.722.694-89, do 
qual sagrou-se vencedor no item: 002, com o valor total de R$ 28.160,00 (Vinte e Oito Mil Cento e 
Sessenta Reais), ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA pessoa física de direito privado, inscrita no 
CPF sob o nº. 288.241.918-00, do qual sagrou-se vencedora no item: 003, com o valor total de R$ 
39.600,00 (Trinta e Nove Mil e Seiscentos Reais), RODRIGO ALVARO QUEIROZ pessoa física de 
direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 075.445.304-29, do qual sagrou-se vencedora no item: 
004, com o valor total de R$ 27.500,00 (Vinte e Sete Mil, Quinhentos Reais), EVERALDO FER-
REIRA SANTOS pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. CPF: 885.839.294-91, 
do qual sagrou-se vencedora no item: 008, com o valor total R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), 
DULCICLEIDE ALVES DE MORAIS pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. CPF: 
039.688.684-12, do qual sagrou-se vencedora no item: 016, com o valor total R$ 30.540,00 (Trinta 
Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) CRISTINA BATISTA DA SILVA pessoa física de direito privado, 
inscrita no CPF sob o nº. 075.027.754-08, do qual sagrou-se vencedora no item: 007; 010, com o 
valor total de R$ 60.568,00 (Sessenta Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais), BRAZ CORREIA 
LIMA FILHO pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. CPF: 893.357.834-04, do qual 
sagrou-se vencedora no item: 014, com o valor total R$ 20.700,00 (Vinte Mil, Setecentos Reais), 
PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. CPF: 
057.518.934-76, do qual sagrou-se vencedora no item: 009, com o valor total R$ 39.600,00 (Trinta 
E Nove Mil E Seiscentos Reais), ARNALDO DUARTE DE LIMA pessoa física de direito privado, 
inscrita no CPF sob o nº. CPF: 262.500.394-49, do qual sagrou-se vencedora no item: 005, com o 
valor total R$ 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais), JOSÉ EVERALDO FEITOSA DA SILVA pessoa 
física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 269.018.168-12, do qual sagrou-se vencedora 
no item: 011, com o valor total R$ 35.200,00 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais), JULIO CESAR 
BATISTA DOS SANTOS pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. 087.050.334-03, 
do qual sagrou-se vencedora no item: 012, com o valor total R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), 
JOSE DO NASCIMENTO SILVA pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº. CPF: 
001.330.668-51, do qual sagrou-se vencedora no item: 013, com o valor total: R$ 9.400,00 (Nove 
Mil e Quatrocentos Reais), FELIPE CORREIA DE PAIVA pessoa física de direito privado, inscrita 
no CPF sob o nº. 105.576.294-97, do qual sagrou-se vencedora no item: 006, com o valor total: R$ 
38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais), JOSÉ LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA pessoa física de direito 
privado, inscrita no CPF sob o nº. CPF: 072.159.394-13, do qual sagrou-se vencedora no item: 015, 
com o valor total R$ 11.880,00 (Onze Mil Oitocentos e Oitenta Reais). Dê ciência aos interessados 
e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 17 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE 
NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO COM O PROGRAMA 
ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2015. RECURSOS 
ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, SENDO: 
UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE / CEF / PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº CAIXA/OGU 1006718-56/2013. 
13.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - 27.812.2016.1047 - CONSTRUIR 
UM CENTRO ESPORTIVO “PRAÇA DA JUVENTUDE” 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses contado da emissão da ordem de serviços. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA BRTEC 
LTDA, CNPJ sob o nº 13.493.236/0001-59 - CT Nº 00264/2015 – 29/04/2015 – R$ 2.323.348,04 
(Dois Milhões Trezentos e Vinte e Três Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quatro Centavos).

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.003/2015/FME
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 

Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 2.6.003/2015, que tem por objeto o 
Sistema de Registro de Preços para Contratação de transportadores autônomos, para efetuarem 
o transporte escolar de alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do município 
e demais localidades, da rede estadual do ensino médio inovador, para suprir a necessidade da 
Prefeitura Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: JOSE 
EVERALDO FEITOSA DA SILVA – CPF: 269.018.168-12 - Item 010 - Valor Total R$ 26.400,00 
(Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais); LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA – CPF: 622.244.334-
68 - Item 009 - Valor Total R$ 31.600,00 (Trinta e Um Mil e Seiscentos Reais); RODRIGO ALVARO 
QUEIROZ – CPF: 075.445.304-29 - Item 003 - Valor Total R$ 19.580,00 (Dezenove Mil Quinhentos 
e Oitenta Reais); ARNALDO DUARTE DE LIMA – inscrita no CPF: sob o nº 262.500.394-49, Item 
004 - Valor Total R$ 14.708,00 (Quatorze Mil e Setecentos e Oito Reais); JOSÉ DO NASCIMENTO 
SILVA – CPF: 001.330.668-51 - Item 014 - Valor Total R$ 3.800,00 (Dezenove Mil e Oitocentos 
Reais); DANIELSON FREITAS DA SILVA – CPF: 103.348.674-44 - Item 013 - – Valor Total R$ 
12.200,00 (Doze Mil e Duzentos Reais);  ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA – inscrita no CPF: 
sob o nº 288.241.918-00, Item 002 - Valor Total R$ 29.700,00 (Vinte e Nove Mil e Setecentos Reais); 
ANDERSON BEZERRA DA SILVA – CPF: 071.722.694-89 - Item 001 - Valor Total R$ 24.400,00 
(Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos Reais); RONALDO DE SOUZA JUNIOR – CPF: 091.572.644-
06 - Item 008 - Valor Total R$ 30.200,00 (Trinta Mil e Duzentos Reais); MARIVALDO MOREIRA DA 
SILVA – CPF: 057.295.744-01 - Item 015 -,00 Valor Total R$ 18.920,00 (Dezoito Mil e Novecentos 
e Vinte Reais); ANTONIO EDMILSOM DA ROCHA – CPF: 622.255.884-49 - Item 011 - Valor Total 
R$ 39.250,00 (Trinta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta Reais); EVERALDO FERREIRA SANTOS 
– CPF: 885.839.294-91 - Item 006 - Valor Total R$ 10.176,00, (Dez Mil Cento e Setenta e Seis 
Reais); FELIPE CORREIA DE PAIVA  – CPF: 105.576.294-97 - Item 005 - Valor Total R$ 28.545,00 
(Vinte e Oito  Mil Quinhentos e Quarenta  e Cinco Reais).  Dê ciência aos interessados e determinar 
que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de 
despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 17 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Contratação de transportadores autônomos, para efetuarem o transporte escolar de 

alunos residentes na zona rural e adjacências para a sede do município e demais localidades, da 
rede municipal de ensino. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 002/2015, Pregão Presencial nº. 2.6.002/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 12.361.3012.2042 - 339036 - 
12.361.3012.2041 - 339036 - 12.361.3012.2044 - 339036 - 12.361.3012.2037 - 339036. VIGÊNCIA: 
Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e a empresa ANTONIO VALDEVINO VIDAL / Antônio Valdevino Vidal, CPF 180.808.394-
68, com sede a Sítio Queimadas, s/n, Zona Rural, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 28.620,00 
(Vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.001/2015; BARTOLOMEU 
SATURNINO DA SILVA, Bartolomeu Saturnino Da Silva, CPF 530.809.714-34, com sede a Sítio 
Marinheiro, s/n, Zona Rural, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 32.560,00 (Trinta e dois mil, 
quinhentos e sessenta reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.002/2015; CARLOS ANDRE DOS 
SANTOS, Carlos André Dos Santos, CPF 039.747.864-06, com sede a Sítio Gameleira, s/n, Zona 
Rural, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 13.310,00 (Treze mil, trezentos e dez reais) – Contrato 
Administrativo nº 2.6.1.003/2015; KEYSER BEZERRA DE LIMA / Keyser Bezerra De Lima, CPF 
102.299.924-98, com sede a Rua Sebastião Targino da Silva, 401, Centro, Monteiro - PB, com o valor 
total de R$ 56.100,00 (Cinquenta e seis mil e cem reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.004/2015; 
ADILSON NUNES DE ANDRADE / Adilson Nunes De Andrade, CPF 288.891.168-81, com sede a 
Sítio Lagoa grande, s/n, Zona Rural, Monteiro - PB, com o valor total de 35.193,40 (Trinta e cinco 
mil, cento e noventa e três reais e quarenta centavos) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.005/2015; 
JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS / Júlio Cesar Batista Dos Santos, CPF 087.050.334-03, com 
sede a Sítio Barro, s/n, Zona Rural, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 22.440,00 (Vinte e dois 
mil, quatrocentos e quarenta reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.006/2015; JOSE ADEMÁRIO 
DE SOUSA / Jose Ademário De Sousa, CPF 035.284.914-26, com sede a Sítio Santana, s/n, Zona 
Rural, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 17.286,00 (Dezessete mil, duzentos e oitenta seis 
reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.007/2015; LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA / Luiz Carlos 
Pereira Da Silva, CPF 622.244.334-68, com sede a Rua Luiz Enfermeiro, 65, Centro, Monteiro - PB, 
com o valor total R$ 47.520,00 (Quarenta e sete mil, quinhentos e vinte reais) – Contrato Adminis-
trativo nº 2.6.1.008/2015; ANTONIO EDMILSON DA ROCHA / Antônio Edmilson Da Rocha, CPF 
622.255.884-49, com sede a Rua Sebastião Bezerra Eletricista, s/n, Centro, Monteiro - PB, com 
o valor total de R$ 22.262,00 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais)– Contrato Admi-
nistrativo nº 2.6.1.009/2015; DANIELSON FREITAS DA SILVA / Danielson Freitas Da Silva, CPF 
103.348.674-44, com sede a Sítio Tingui, s/n, Zona Rural, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 
24.420,00 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.010/2015; 
MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA / Marcos Antônio Simões Da Silva, CPF 368.540.424-53, com 
sede a Sítio Bom Nome, s/n, Zona Rural, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 37.840,00 (Trinta e 
sete mil e oitocentos reais e quarenta centavos)– Contrato Administrativo nº 2.6.1.011/2015; JOSE 
LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA\ Jose Luciano De Lima Oliveira, CPF 072.159.394-13, com sede a 
Rua Jose Geovane e Silva, 71, Centro - Monteiro - PB, com o valor total de R$ 15.984,00 (Quinze 
mil, novecentos e oitenta e quatro reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.012/2015; PATRÍCIA 
FERNANDA SIQUEIRA, Patrícia Fernanda Siqueira, CPF: 057.518.934-76, com sede a Rua Severina 
Matos, 95, Centro, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 16.720,00 (Dezesseis mil, setecentos e 
vinte reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.1.013/2015; IVANILDO MACIEL DA SILVA / Ivanildo 
Maciel Da Silva, CPF 058.924.154.-06, com sede a Sítio Limpo Branco, Zona Rural Monteiro - PB, 
com o valor total de R$ 22.022,00 (Vinte e dois mil e vinte e dois reais) - Contrato Administrativo nº 
2.6.1.014/2015; INACIO CALDEIRA SANTOS / Inácio Caldeira Santos, CPF 095.699.284-68, com 
sede a Sítio Riacho do Meio, s/n, Zona Rural, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 22.484,00 
(Vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais) - Contrato Administrativo nº 2.6.1.015/2015; 
MARIVALDO MOREIRA DA SILVA / Marivaldo Moreira Da Silva, CPF 057.295.744-01, com sede a 
José Galdino da Silva, 69, Centro, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 26.950,00 (Vinte e seis 
mil, novecentos e cinquenta reais) - Contrato Administrativo nº 2.6.1.016/2015; RONALDO DE 
SOUZA JUNIOR / Ronaldo De Souza Junior, CPF 091.572.644-06, com sede a Rua Deocleciano 
Pereira de Lima, 227, Centro, Monteiro – PB. CEP: 58.500-00, com o valor total de R$ 18.744,00 
(Dezoito mil, setecentos e quarenta e quatro reais) - Contrato Administrativo nº 2.6.1.017/2015; 
JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO / José Fernandes Do Nascimento, CPF 003.561.578-81, 
com sede a Rua João de Lira, 32, Centro, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 24.090,00 (vinte 
e quatro mil e noventa reais) - Contrato Administrativo nº 2.6.1.018/2015 ; JOSÉ FERNANDES DO 
NASCIMENTO / José Fernandes Do Nascimento, CPF 003.561.578-81, com sede a Rua João de 
Lira, 32, Centro, Monteiro - PB, com o valor total de R$ 25.050,00 (Vinte e cinco mil e cinquenta) - 
Contrato Administrativo nº 2.6.1.019/2015

Monteiro - PB, 25 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº. 2.9.001/2015/FME

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado da Chamada Publica nº. 2.9.001/2015, que tem por objeto a 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para a 
Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, para suprir a necessidade da Secretaria de Educação, 
conforme termo de adjudicação, em favor dos seguintes Licitantes: CELY CRISTINA FIGUEIRA – 
CPF 798.847.334-49, nos seguintes itens: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16; perfazendo um valor global R$ 
11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); RODRIGO 
FIGUEIRA BARBOZA – CPF 104.756.834-98, nos seguintes itens: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16; perfa-
zendo um valor global R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro 
centavos); JULIO FIGUEIRA BARBOZA – CPF 119.591.484-94, nos seguintes itens: 3, 5, 6, 8, 10, 
12, 13, 16; perfazendo um valor global R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e 
sessenta e quatro centavos); RENATA DE SOUSA SILVA – CPF 102.184.224-90, nos seguintes itens: 
3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16; perfazendo um valor global R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta 
e três reais e sessenta e quatro centavos); LUCINALVA DE LIRA FELIPE – CPF 061.743.714-92, 
nos seguintes itens: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16; perfazendo um valor global R$ 11.773,64 (Onze mil 
setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); NEZILDA DOS SANTOS LEAL 
– CPF 768.454.354-72, nos seguintes itens: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16; perfazendo um valor global 
R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); LIDIANE 
DE MORAIS - CPF: 060.236.244-05, nos seguintes itens: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16; perfazendo um 
valor global R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); 
TATIANA ALCANTARA DE SILVA - CPF: 041.339.034-98, nos seguintes itens: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 
16; perfazendo um valor global R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta 
e quatro centavos); JOSEANE ALVES DA SILVA - CPF: 227.416.818-05, nos seguintes itens: 3, 5, 
6, 8, 10, 12, 13, 16; perfazendo um valor global R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três 
reais e sessenta e quatro centavos); IRENICE ALVES DIAS - CPF: 022.502.494-23, nos seguintes 
itens: 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16; perfazendo um valor global R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e 
setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS - CPF: 
805.375.374-49, nos seguintes itens: 1,9,14; perfazendo um valor global R$ 10.353,41 (Dez mil 
trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos); MARIA DO SOCORRO BEZERRA 
FEITOSA - CPF 739.061.664-49, nos seguintes itens: 1.9.14, perfazendo um valor global R$ 
10.353,41 (Dez mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos); ROSILENE DE 
LIMA FERREIRA - CPF: 104.207.684-75, nos seguintes itens: 1,9,14; perfazendo um valor global 
R$ 10.367,18 (Dez mil trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos); JOSIAS SANTOS 
SOUSA - CPF: 075.135.274-82, nos seguintes itens: 2,7,17, perfazendo um valor global R$ 7.583,72 
(Sete mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos); GIVANEIDE FERNANDES DA 
SILVA - CPF: 100.496.204-52, nos seguintes itens: 2,7,17, perfazendo um valor global R$ 7.583,43 
(Sete mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos); JOSE WELSON PEREIRA 
ALVES - CPF: 091.801.734-38, nos seguintes itens: 2,7,17, perfazendo um valor global R$ 7.582,85 
(Sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos);  MARIA LINDINALVA DA 
COSTA - CPF: 052.516.614-95, no seguinte item: 4, perfazendo um valor global R$ 3.150,00 (Três 
mil cento e cinquenta reais); MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 034.661.364 - 74, no seguinte 
item: 4, perfazendo um valor global R$ 4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais); ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES AGROECOLÓGICOS DE MONTEIRO – APAM - CNPJ: 09.393.756/0001-12, nos 
seguintes itens: 11,15, perfazendo um valor global R$ 19.720,00 (Dezenove mil e setecentos e vinte 
reais Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo 
e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro - PB, 20 de Março 2015
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00029/2015 com o seu objeto fornecimento de lanches 
e refeições, para a entrega/preparo  na cidade de Ibiara, ou seja, no órgão/evento que solicitou a 
refeição ou lanche, com a distribuição em diversas secretarias, Fundo Municipal de Saúde e Fundo 
de Assistência Social, conforme edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame, 
as pessoas físicas: MARIA DE FATIMA MORATO DE SOUSA - CPF 718.959.494-91, foi declarada 
vencedora de todos os itens dos lotes I e IV com o valor global de R$ 59.600,00 (cinquenta e nove 
mil e seiscentos reais) e a pessoa física MARIA ALVES RAMALHO, CPF Nº 586.083.114-53, foi 
declarada vencedora de todos os itens dos lotes II e III com o valor global de R$ 107.070,00 (cento 
e sete mil e setenta reais).

Ibiara - PB, 06 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00028/2015 com o seu objeto aquisição de peças para 
atender as necessidades da frota pertencente ao município de Ibiara, aos locados ou a disposição do 
Município, conforme edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame, a empresa 
vencedora, OSMENON ALVES TEIXEIRA -ME, CNPJ Nº 08.888.299/0001-74, com o valor global 
de R$ 608.147,00 (seiscentos e oito mil e cento e quarenta e sete reais).

Ibiara - PB, 06 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00039/2014
Processo Nº: 140313TP00001
Solicitante: Secretaria de Saúde
Modalidade: Tomada de Preço Nº 00001/2014.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna - PB.
Contratada: WELOX CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA-ME. CNPJ Nº 10.546.376/0001-50
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto promover ajuste quantitativo e qualitativo da plani-

lha orçamentária vencedora da licitação, conforme mostra a Planilha anexa, que fará parte integrante 
deste Aditivo (Subtrativo), com o Valor da Obra, passando a ser de R$ 458,564,98 (Quatrocentos 
e Cinqüenta e Oito Mil Reais, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos).

 
Data da Assinatura: 06 de Maio de 2015

MARIA JULIET GOMES FERNANDES
Secretaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Educação
Gerência de Licitações e Compras

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Contratação de Transportadores Autônomos, Para Efetuarem o Transporte Escolar de 

Alunos Residentes na Zona Rural e Adjacências Para a Sede do Município e Demais Localidades, 
da Rede Estadual de Ensino, FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 003/2015, Pregão Presencial nº. 2.6.002/2015. DOTAÇÃO: 12.361.3012.2052   -     339036. 
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e a empresa GILVAN BATISTA DE MELO, CPF sob o nº. 026.129.824-00, com sede a Rua 
Honório Lopes, 300, Centro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 56.100,00 (Cinquenta e Seis 
Mil e Cem Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.2.001/2015/CSL/FME, ANDERSON BEZERRA 
DA SILVA, CPF sob o nº. 071.722.694-89, com sede a Rua Severina Ramos de Vasconcelos,41, 
Centro, Monteiro – PB, CEP: 58.500-000, com o valor total de R$ 28.160,00 (Vinte e Oito Mil Cento 
e Sessenta Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.2.002/2015/CSL/FME, ALESSANDRA BEZERRA 
DA SILVA, CPF sob o nº. 288.241.918-00, com sede ao Rua Delfino Teixeira de Vasconcelos, 670, 
Centro - Monteiro – PB, com o valor total de R$ 39.600,00 (Trinta e Nove Mil e Seiscentos Reais) 
– Contrato Administrativo nº 2.6.2.003/2015/CSL/FME, RODRIGO ALVARO QUEIROZ,  CPF sob o 
nº 075.445.304-29, com sede a Sítio Boa Esperança, Zona Rural, Monteiro – PB, com o valor total 
de R$ 27.500,00 (Vinte e sete Mil e Quinhentos Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.2.004/2015/
CSL/FME,  EVERALDO FERREIRA SANTOS, CPF sob o nº 885.839.294-91, com sede a Rua Luis 
Barbosa de Oliveira, 160, Centro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil 
Reais)- Contrato Administrativo nº 2.6.2.005/2015/CSL/FME, DULCICLEIDE ALVES DE MORAIS, 
CPF sob o nº 039.688.684-12, com sede a Sítio Pocinhos, s/n, Zona Rural, Monteiro – PB, com o 
valor total de R$ 30.540,00 (Trinta  Mil e Quinhentos e Quarenta Reais) - Contrato Administrativo 
nº 2.6.2.006/2015/CSL/FME, CRISTINA BATISTA DA SILVA, CPF sob o nº 075.027.754-80, com 
sede a Rua Carlos Ferreira de Moura, 195, Feliz Retiro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 
37.994,00 (Trinta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais)- Contrato Administrativo nº 
2.6.2.007/2015/CSL/FME; CRISTINA BATISTA DA SILVA, CPF sob o nº 075.027.754-80, com sede 
a Rua Carlos Ferreira de Moura, 195, Feliz Retiro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 22.574,00 
(Vinte e Dois Mil Quinhentos e Setenta e Quatro Reais)- Contrato Administrativo nº 2.6.2.016/2015/
CSL/FME, BRAZ CORREIA LIMA FILHO, CPF sob o nº 893.357.834-04, com sede a Sítio Poção, 
s/n, Zona Rural, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 20.700,00 (Vinte Mil e Setecentos Reais) - 
Contrato Administrativo nº 2.6.2.008/2015/CSL/FME, PATRÍCIA FERNANDA SIQUEIRA, CPF sob o 
nº 057.518.934-76, com sede a Rua Severina Matos, 95, Centro, Monteiro – PB, com o valor total de 
R$ 39.600,00 (Trinta e Nove Mil e Seiscentos Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.2.009/2015/CSL/
FME,  ARNALDO DUARTE DE LIMA, CPF sob o nº 262.500.394-49, com sede ao Rua Vespaziano 
Guerra,230, Centro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais) 
– Contrato Administrativo nº 2.6.2.010/2015/CSL/FME, JOSÉ EVERALDO FEITOSA DA SILVA, CPF 
sob o nº 269.018.168-12, com sede a Sítio Poção, Zona Rual, Monteiro – PB, com o valor total de 
R$ 35.200,00 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.2.011/2015/
CSL/FME, JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS, CPF sob o nº 087.050.334-03, com sede ao 
Sítio Santa Catarina, Zona Rural, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 14.000,00 (Quatorze Mil 
Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.2.012/2015/CSL/FME, JOSÉ DO NASCIMENTO, CPF sob 
o nº 001.330.668-51, com sede a Sítio Cacimba de Cima, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 
9.400,00 (Nove Mil e Quatrocentos Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.2.013/2015/CSL/FME, 
FELIPE CORREIA DE PAIVA, CPF sob o nº 105.576.294-97, com sede a Rua Deocleciano Pereira 
de Lima, 444, Centro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais) – 
Contrato Administrativo nº 2.6.2.014/CSL/FME, JOSÉ LUCIANO DE LIMA OLIVEIRA, CPF sob o nº 
072.159.394-13, com sede a Rua José Geovane e Silva, 71,  Centro, Monteiro – PB, com o valor total 
de R$ 11.880,00 (Onze Mil Oitocentos e Oitenta Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.2.015/2015/
CSL/FME                                                                                                                                                                                       

Monteiro - PB, 18 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Contratação de Transportadores Autônomos, Para Efetuarem o Transporte Escolar de 
Alunos Residentes na Zona Rural e Adjacências Para a Sede do Município e Demais Localidades, 
da Rede Estadual do Ensino Médio Inovador, FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 004/2015, Pregão Presencial nº. 2.6.3.003/2015. DOTAÇÃO: 12.361.3012.2052   
-     339036. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data 
de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação Monteiro/
Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa JOSÉ EVERALDO FEITOSA DA SILVA, CPF sob o 
nº 269.018.168-12, com sede a Sítio Poção, Zona Rural, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 
26.400,00 (Vinte e Seis Mil e Quatrocentos Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.3.001/2015/CSL/
FME; LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, CPF sob o nº. 622.244.334-68, com sede a Endereço: Rua 
Luiz Enfermeiro, 65 – Bela Vista, Monteiro-PB, com o valor total de R$ 56.100,00 (Cinquenta e Seis Mil 
e Cem Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.3.001/2015/CSL/FME, RODRIGO ALVARO QUEIROZ, 
CPF sob o nº 075.445.304-29, com sede a Sítio Boa Esperança, Zona Rural, Monteiro – PB, com 
o valor total de R$ 19.580,00 (Dezenove Mil Quinhentos e Oitenta Reais) – Contrato Administrativo 
nº 2.6.3.003/2015/CSL/FME; ,  ARNALDO DUARTE DE LIMA, CPF sob o nº 262.500.394-49, com 
sede ao Rua Vespaziano Guerra,230, Centro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 14.708,00 
(Quatorze Mil e Setecentos e Oito Reais)  – Contrato Administrativo nº 2.6.3.004/2015/CSL/FME; 
JOSÉ DO NASCIMENTO, CPF sob o nº 001.330.668-51, com sede a Sítio Cacimba de Cima, 
Monteiro – PB, com o valor total de R$ 3.800,00 (Dezenove Mil e Oitocentos Reais)  – Contrato 
Administrativo nº 2.6.3.005/2015/CSL/FME; ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA, CPF sob o nº. 
288.241.918-00, com sede ao Rua Delfino Teixeira de Vasconcelos, 670, Centro - Monteiro – PB, 
com o valor total de R$ 29.700,00 (Vinte e Nove Mil e Setecentos Reais) – Contrato Administrativo 
nº 2.6.3.007/2015/CSL/FME; ANDERSON BEZERRA DA SILVA, CPF sob o nº. 071.722.694-89, 
com sede a Rua Severino Ramos de Vasconcelos, 41 – Centro, Monteiro-PB. Cep: 58.500-000, com 
o valor total de R$ 24.400,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos Reais)  – Contrato Administrativo 
nº 2.6.3.008/2015/CSL/FME, RONALDO DE SOUZA JUNIOR, CPF sob o nº 091.572.644-06, 
com sede ao Sítio Santa Catarina, Zona Rural, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 30.200,00 
(Trinta Mil e Duzentos Reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.3.009/2015/CSL/FME,  MARIVALDO 
MOREIRA DA SILVA, CPF sob o nº 057.295.744-01, com sede a Av. José Galdino da Silva, 69, 
Centro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 18.920,00 (Dezoito Mil e Novecentos e Vinte Reais)- 
Contrato Administrativo nº 2.6.3.010/2015/CSL/FME; ANTONIO EDMILSOM DA ROCHA, CPF sob 
o nº 622.255.884-49, com sede a Rua Sebastião Bezerra Eletricista, s/n – Centro, Monteiro-PB. 
Cep: 58.500-000, com o valor total de 39.250,00 (Trinta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta Reais) - 
Contrato Administrativo nº 2.6.3.011/2015/CSL/FME; EVERALDO FERREIRA SANTOS, CPF sob 
o nº 885.839.294-91, com sede a Rua Luis Barbosa de Oliveira, 160, Centro, Monteiro – PB, com 
o valor total de R$ 10.176,00, (Dez Mil Cento e Setenta e Seis Reais) - Contrato Administrativo nº 
2.6.3.012/2015/CSL/FME, FELIPE CORREIA DE PAIVA, CPF sob o nº 105.576.294-97, com sede 
a Rua Deocleciano Pereira de Lima, 444, Centro, Monteiro – PB, com o valor total de R$ 28.545,00 
(Vinte e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais) – Contrato Administrativo nº 2.6.3.013/CSL/
FME                                                                                                                                                           

Monteiro - PB, 18 de Março de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar 

Rural para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, para suprir a necessidade da Secretaria 
de Educação. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 11.947/2009 Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009 e 
nos termos da Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 005/2015, Chamada Publica 
nº. 2.9.001/2015. DOTAÇÃO: 12.306.3011.2033 – 33.90.30. VIGÊNCIA: do presente contrato 
tem vigência até 31 de dezembro de 2015, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e a licitante CELY CRISTINA FIGUEIRA, CPF: 798.847.334-49 - CT Nº. 2.9.1.001/2015/
CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); 
RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA, CPF: 104.756.834-98 - CT Nº. 2.9.1.002/2015/CSL/FME – R$ 
11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); JULIO FIGUEI-
RA BARBOZA, CPF: 119.591.484-94 - CT Nº. 2.9.1.003/2015/CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze mil 
setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); RENATA DE SOUSA SILVA, CPF: 
102.184.224-90 - CT Nº. 2.9.1.004/2015/CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e 
três reais e sessenta e quatro centavos); LUCINALVA DE LIRA FELIPE, CPF: 061.743.714-92 - CT 
Nº. 2.9.1.005/2015/CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta 
e quatro centavos); NEZILDA DOS SANTOS LEAL, CPF: 768.454.354-72 - CT Nº. 2.9.1.006/2015/
CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); 
LIDIANE DE MORAIS, CPF: 060.236.244-05 - CT Nº. 2.9.1.007/2015/CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze 
mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); TATIANA ALCANTARA DE SILVA, 
CPF: 041.339.034-98 - CT Nº. 2.9.1.008/2015/CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e 
setenta e três reais e sessenta e quatro centavos); JOSEANE ALVES DA SILVA, CPF: 227.416.818-
05 - CT Nº. 2.9.1.009/2015/CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e 
sessenta e quatro centavos); IRENICE ALVES DIAS, CPF: 022.502.494-23 - CT Nº. 2.9.1.010/2015/
CSL/FME – R$ 11.773,64 (Onze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centa-
vos); MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS, CPF: 805.375.374-49 - CT Nº. 2.9.1.011/2015/CSL/
FME – R$ 10.353,41 (Dez mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos); MARIA 
DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA, CPF 739.061.664-49 - CT Nº. 2.9.1.012/2015/CSL/FME – 
R$ 10.353,41 (Dez mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos); ROSILENE 
DE LIMA FERREIRA, CPF: 104.207.684-75 - CT Nº. 2.9.1.013/2015/CSL/FME – R$ 10.367,18 
(Dez mil trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos); JOSIAS SANTOS SOUSA, CPF: 
075.135.274-82 - CT Nº. 2.9.1.014/2015/CSL/FME – 7.583,72 (Sete mil quinhentos e oitenta e três 
reais e setenta e dois centavos); GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA, CPF: 100.496.204-52 - CT 
Nº. 2.9.1.015/2015/CSL/FME – R$ 7.583,43 (Sete mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta 
e três centavos); JOSE WELSON PEREIRA ALVES, CPF: 091.801.734-38 - CT Nº. 2.9.1.016/2015/
CSL/FME – R$ 7.582,85 (Sete mil quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); 
MARIA LINDINALVA DA COSTA, CPF: 052.516.614-95   - CT Nº. 2.9.1.017/2015/CSL/FME – R$ 
3.150,00 (Três mil cento e cinquenta reais); RENATA FONSECA DA SILVA, CPF: 186.083.748-46 - 
CT Nº. 2.9.1.018/2015/CSL/FME – R$ 4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais); ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES AGROECOLÓGICOS DE MONTEIRO - APAM, CNPJ: 09.393.756/0001-12 - CT Nº. 
2.9.1.019/2015/CSL/FME – R$ 19.720,00 (Dezenove mil e setecentos e vinte reais)

Monteiro - PB, 27 de Março de 2015. 
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do Fundo Municipal de Educação.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
O Presidente da CPL comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00002/2015 que Objetiva 

a: Contratação de empresa do Ramo para Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedos 
neste município, do dia 06 de Maio de 2015, para o dia 14 de Maio de 2015, no mesmo local e 
horário. E-mail: cplcapim@gmail.com.

Telefone: (83) 3622-1085.
E-mail: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 06 de Maio  de 2015
ANTONIO JOSÉ DA SILVA - Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Índios - PB, às 14:00 horas do dia 20 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de 
serviços em mão de obra na montagem e desmontagem de bombas submersas e eletrobombas 
em diversos poços artesianos e poços amazonas na zona rural do município de Cachoeira dos 
Indios-PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Cachoeira dos Índios - PB, 06 de Maio de 2015
ELZEBIO PEREIRA DE MELO - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ITENS 
DIVERSOS PARA COMPOR KIT’S NATALIDADES,; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Remigio - PB, 06 de Maio de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00026/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA COMPOR KIT’S NATALIDADES,.
ABERTURA: 30/04/2015 as 16:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 06/05/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Locação de Sistemas de Gestão Pública Para Desenvolvimento das Funções da Ad-

ministração Pública Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 005/2015, Pregão Presencial nº. 0.6.003/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 12.361.3012.2039 – 33.90.39. 
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura 
do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Educação de Monteiro/Ednacé Alves 
Silvestre Henrique e a empresa ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA, CNPJ 02.288.268/0001-04, Rua Lauro Maia, 1120, Bairro: Fátima – CEP: 60.055-210 - Forta-
leza – CE, com o valor total de R$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais) - Contrato Administrativo 
nº 0.6.3.03/2015

Monteiro - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Locação de Sistemas de Gestão Pública Para Desenvolvimento das Funções da Ad-

ministração Pública Municipal, FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 005/2015, Pregão Presencial nº. 0.6.003/2015 -  DOTAÇÃO: 02.061.3005.2015 – 33.90.39.00.  
VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre 
Henrique e a empresa ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
CNPJ 02.288.268/0001-04, com sede a Rua Lauro Maia, 1120, Bairro: Fátima – CEP: 60.055-210 
- Fortaleza – CE, com o valor total de R$ 7.200,00 (Sete Mil e Duzentos Reais) – Contrato Adminis-
trativo nº 0.6.3.02/2015.  

Monteiro - PB, 02 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2015

 OBJETO: Prestação de serviço de execução de escaneamento de documentos, impressão e 
fotocópias públicos do Controle Interno e Arquivo desse Município.

 ABERTURA: 19/05/2015 ás 14h: 00min (Horário de Brasília).
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Mar-

tins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos – PB, em 
todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante 
de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura Municipal 
de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. CONTATOS:  0(xx) 83-
3423-3610 – ramal 212   E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

 Patos – PB, em 06 de maio de 2015.
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 058/2015

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de tintas, destinado a atender 
as necessidades das diversas secretarias do município de Patos (PB), conforme especificações 
constantes no Termo de Referência do Edital.

 ABERTURA: 20/05/2015 ás 09hs:00min (horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte,  Patos 
(PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de com-
provante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da Prefeitura 
Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 231. E-mail: 
licitação@patos.pb.gov.br

 Patos (PB), 06 de maio de 2015 
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 
HOMOLOGAÇÃO 

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 135.976,27.

Santo Andre - PB, 20 de Abril de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO

 Prefeita
 

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DO MUNICIPIO.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.DOTAÇÃO: 
02020.04.122.2001.2004-MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC. 
02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-REC.TES.
MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS-REC.TES.
MUNIC 02050.20.606.1008.2014-MANUT.DAS ATIV. INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-
-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDA-
MENTAL 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS 
ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02120.04.122.2001.2070-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST-
-REC.TES.MUNIC 02130.18.541.1009.2078-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE MEIO AMBIENTE 
02140.24.722.1010.2079-MANUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMUNICAÇÃO 3390.30.0000-MATERIAL 
DE CONSUMO.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santo André e:CT Nº 00028/2015 - 24.04.15 - CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 135.976,27

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ESPAÇO CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
EIRELI ME - R$ 183.029,50.

Santo Andre - PB, 23 de Abril de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO 

Prefeita

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECES-

SIDADES DO MUNICIPIO.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015.
DOTAÇÃO: 2020.04.122.2001.2004-MANUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.
TES.MUNIC. 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-
-REC.TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS-
-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDA-
MENTAL 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS ATIV. 
DO FMAS-REC.TES.FMAS 02140.24.722.1010.2079-MANUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMUNICAÇÃO 
3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:CT Nº 00029/2015 - 27.04.15 - ESPAÇO 
CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME - R$ 183.029,50

  
 HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP MEDICO HOSP DO SERV 
DE SAUDE DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MARIZAN GOIS MONTEIRO - R$ 27.945,00.

Santo Andre - PB, 24 de Abril de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO 

Prefeita

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUT PREVENTIVA 

E CORRETIVA EM EQUIP MEDICO HOSP DO SERV DE SAUDE DO MUNICIPIO.FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2015.DOTAÇÃO: 02090-FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV.DO FMS-REC OUTROS 3390.39.0000-OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICAVIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:CT Nº 00030/2015 - 27.04.15 
- MARIZAN GOIS MONTEIRO - R$ 27.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 21.675/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.031/2015
DATA DE ABERTURA: 22/05/2015 - ÀS 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 

ATENDER A REDE MUNICIPAL II.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Chrystiano 

Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modali-
dade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global. 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. Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS/SUS. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Municipal 
nº. 4.985/2003 e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de 
apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h., no telefone: 83. 3214-7937 e 
3214-7970, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 06 de Maio de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

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
DATA DE ABERTURA: 21/05/2015 - ÀS 09:00h.
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 HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.
João Pessoa, 06 de Maio de 2015.

Chrystiano Madruga Navarro 
Pregoeiro / Presidente da CSL



PORTE EPP
CPF/CNPJ....: 006880808/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026693
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            834,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026782
Responsavel.: JOAO PEREIRA SOARES
CPF/CNPJ....: 008799061/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            197,79
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027126
Responsavel.: MARIA ERIKSANDRA LIMA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 753585574-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026013
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUT IND LTDA
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            259,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027023
Responsavel.: MATIAS GENTLE ASSESSO TEC 
SOC ESPEC
CPF/CNPJ....: 013076157/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019775
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE 
FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 012234374/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.062,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026373
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUT IND LTDA
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             54,71
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027015
Responsavel.: PARAYHA PROMOCOES E EVENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 018092741/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            686,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024323
Responsavel.: RM SUBS COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 018710353/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.137,16
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022354
Responsavel.: STUDIO ELETR.COM.E DISTR.DE 
MOV.E E
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.182,77
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025853
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.063,28
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027446
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIS-
TR. DE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.667,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025896
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM.DISTR. 
DE MOV
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            685,44
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025843
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIS-
TR. DE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.666,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025837
Responsavel.: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CPF/CNPJ....: 090347840/0036-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.810,94
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025215
Responsavel.: WILSON JOAQUIM DE SOUSA
CPF/CNPJ....: 042709144-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            954,25
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026449
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  07/05/2015
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.: BR COM. DE PECAS PNEUS E 
SERVICOS L
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.333,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026794
Responsavel.: BLOCO CONSTR LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 012306257/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.168,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026182
Responsavel.: BLESS COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 006066808/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.527,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026385
Responsavel.: CASE6 CONSULTORIA E SERV TECNO
CPF/CNPJ....: 017661305/0001-47
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            338,04
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025370
Responsavel.: DANILO GLAUCO RIATTO
CPF/CNPJ....: 271666618-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.018,65
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026463
Responsavel.: DEBORA MENDONCA BENEVIDES ME
CPF/CNPJ....: 007777754/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,45
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026700
Responsavel.: EMANUELLA NOBREGA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 049885594-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            433,19
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024992
Responsavel.: FABIO ANGELO DE ALBUQUERQUE ME
CPF/CNPJ....: 006877368/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026874
Responsavel.: FABIO ANGELO DE ALBUQUERQUE ME
CPF/CNPJ....: 006877368/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            498,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026615
Responsavel.: ELETROTEC
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.543,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027174
Responsavel.: ELETROTEC
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.861,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027185
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            567,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027268
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.953,55
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027473
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.760,27
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027467
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.546,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027460
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027420
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST.
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.873,47
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027462
Responsavel.: FRANCISCO NUNES DE ASSIS FILHO
CPF/CNPJ....: 907660834-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            337,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025299
Responsavel.: JOSE PEREIRA DE LIMA TRANS-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.019/2015 - SRP 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
0.6.019/2015 - SRP, a ser realizada no dia 21/05/2015 às 09h00min (horário local), que tem por objeto 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, PORTAS 
E JANELAS, COM INSTALAÇAO, de forma parcelada para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Monteiro - PB. O edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da 
Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1544, no horário das 08:00 as 12:00.

Monteiro-PB, 06 de Maio de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.009/2015 - SRP
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 2.6.009/2015 - cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços para a Aquisição de 
Vidros, Espelhos, Portas e Janelas, com Instalação, de forma parcelada, para suprir as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação. Data da abertura: 19 de Maio de 2015, às 09h0min (horário local). 
Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra 
de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 
12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte reais). 
Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 06 de Maio de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2.6.010/2015 - SRP
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 2.6.010/2015 - cujo objeto é o Sistema de Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
(ADESIVOS, PLACAS, PAINÉIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E IMPRESSÃO DE OUTDOORS) de 
forma parcelada, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Data da abertura: 
21 de Maio de 2015, às 14h0min (horário local). Os interessados poderão obter o Edital, na Gerência 
de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em 
todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de 
pagamento no valor de R$ 20,00 (Vinte reais). Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 06 de Maio de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Educação de Monteiro

AVISO DE ADIAMENTO
PREGAO PRESENCIAL Nº 2.6.008/2015
O Fundo Municipal de Educação de Monteiro - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão 

Presencial nº. 2.6.008/2015, que tem por objeto a Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionados e outros, 
para a creche Francisca Mineiro Silva, de forma parcelada. Tendo em vista a necessidade de realizar 
algumas modificações no edital de licitação. Fica adiada para o dia 19 de Maio de 2015, as 16h00min 
a sessão que estava marcada para o dia 11 de Maio de 2015, às 09h00min.

Monteiro – PB, 06 de Maio de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.012/2015 - SRP 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.012/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO EM 
GERAL, para suprir as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 
21 de Maio de 2015, às 11h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes 
estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de 
Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. 
Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 06 de Maio de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.013/2015 - SRP 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.013/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPE-
LHOS, PORTAS E JANELAS, COM INSTALAÇÃO, para suprir as necessidades da Secretária de Saúde 
desta Municipalidade. Data da abertura: 19 de Maio de 2015, às 11h00min (horário local). Cópia do 
edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações do Fundo Municipal 
de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de 
expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 06 de Maio de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.014/2015 - SRP 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.014/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS, 
PLACAS, PAINÉIS, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E IMPRESSÃO DE OUTDOORS), para suprir 
as necessidades da Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 19 de Maio de 2015, 
às 14h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no 
setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 
1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 06 de Maio de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - 

Centro - Taperoá - PB, torna público que a sessão inicialmente marcada para às 08:00 horas do dia 11 
de Maio de 2015, da Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA  NO MUNICÍPIO DE 
TAPEROÁ - PB, foi ADIADA para às 08:00 horas do dia 25 de Maio de 2015 em atendimento ao 
Art. 21 da Lei 8.666/93, mantendo-se os interesses públicos. O Edital encontra-se à disposição dos 
interessados na CPL no endereço acima citado. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3463-2924.
Taperoá - PB, 06 de Maio de 2015

LEONARDO VILAR BEZERRA - Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 065/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
  A Prefeitura Municipal de Diamante, Estado da Paraíba, através de sua Comissão de Licitação, 

no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELA-
MENTO da licitação divulgada através do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2015, tendo por 
objeto a Contratação de empresa ou pessoa física para locação de veículos destinados a diversas 
Secretarias e Prestação de Serviços com Transporte Escolar, devido à alteração no conteúdo do 
Edital. Assim sendo, será publicado novo edital oportunamente divulgado através do Diário Oficial 
do Estado e em Jornal de Grande Circulação.

Diamante-PB, 06 de maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

(Republicação)
NOVO AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015 - Proc. Administrativo nº 065/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 horas do dia 19 de maio 2015, haverá abertura 
do Pregão Presencial nº 018/2015, cujo objeto é a locação de veículos e prestação de serviços de 
transporte escolar para atender necessidades no município de Diamante, Conforme Termo de Refe-
rência. – RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária para o 
exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura 
Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – 
Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 06 de maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015
CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS 

O MUNICÍPIO DE DIAMANTE, estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde e setor de 
Licitações, localizada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-
-PB, nos termos da Lei nº 8.666/93, realiza chamada pública, no dia 19/05/2015, às 08h, na sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal para Chamamento Público tem por objetivo o CREDENCIAMENTO 
de médicos para a prestação de serviçosl em caráter de plantão de 12 (doze) horas nos Postos de 
Saúde da Família PFS, nas condições expressas neste Edital e seus Anexos.

Diamante, 06 de maio de 2015.
FRANCISCO JEÂNIO P. FRANCO

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 11:30 horas do dia 20 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material elétrico para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São João do Rio. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 06 de Maio de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos da 
atenção básica injetáveis ou não, programa de hipertensão arterial, dislipidemias e outras desordens 
cardiovasculares, programa de diabetes mellitus, programa planejamento familiar e terapia de repo-
sição hormonal, programa saúde mental, medicamentos psicotrópicos do programa saúde mental e 
outros para atender a Secretaria de Saúde do Município de Joca Claudino. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02.Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 06 de Maio de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor das empresas AUTO CENTER PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 
EPP CNPJ 09.358.430/0001-54 no valor total de R$ 615.924,42. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 06 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor da empresa AUTO CENTER PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 
CNPJ 09.358.430/0001-54 no valor total de R$ 615.924,42. Em consequência, ficam convocados 
os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 06 de maio de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉDE PIRANHAS-PB
AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2015
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas –PB, através da Comissão Permanente de 

Licitações/2015,nomeados pela portaria 079/2015, de 19 de janeiro de 2015, vem por intermédio 
deste AVISO, comunicar aos interessados que a empresa JF SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS EIRELLI – ME, inscrita no CNPJ 19.881.445/000156, entrou intempestivamente com recurso 
administrativo não sendo conhecido pela Comissão de Licitação.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 06 de Maio de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

07/05/2015
PROCESSO Nº 003/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 
INSTRUMENTO: Contrato para execução de serviços de CONSTRUAO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS METODO TRADICIONAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO 
E NO DISTRITO DE BOM JESUS, no município de São José de Piranhas-PB PARTES: Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas-PB e:

VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME.
OBJETO: Contrato para execução de serviços de CONSTRUCAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PA-

RALELEPÍPEDOS METODO TRADICIONAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NO 
DISTRITO DE BOM JESUS, no município de São José de Piranhas-PB, subordinados a Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 1.758.744,72 (Um milhão 
setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), 
correndo a despesa à seguinte Função Programática 4.4.90.51 - - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 06.05.2016.
SIGNATÁRIOS:
Domingos Leite da silva Neto - Pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB

Manoel Cirilo Sobrinho - Pela Contratada
     

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 003/2015, referente a Licita-
ção (tipo menor preço), na modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2015 de 30 de j\janeiro 
de 2015, com abertura para 05 de março de 2015, às 09h30min.,na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 363, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos 
termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocado a(s) Empresas: 
VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 02.750.635/0001-31 e 
Inscrição Estadual n° 16.156.517-4, estabelecida à Rua Capitão Francisco Moura n 890, Jardim 13 
de maio, João Pessoa, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 1.758.744,72 (Um milhão 
setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), 
para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, 
Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

São José de Piranhas- PB, 06 de maio de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente para atender as diversas secretarias 

de Joca Claudino-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00014/2015 - 16.04.15 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 276.406,75

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de expediente para atender as diversas secretarias de Joca Claudino-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE 
LTDA - R$ 276.406,75.

Joca Claudino - PB, 16 de Abril de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00023/2015

Aos 30 dias do mês de Abril de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sousa, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel José Gomes de Sá - Centro - Sousa - PB, nos termos da Lei 
Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 058, de 27 de Dezembro de 2004, Decreto 
Municipal nº 0259, de 22 de Novembro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00023/2015 que objetiva o registro de preços para: Sistema de 
Registro de Preço para o fornecimento parcelado de locação de Serviços de Infraestrutura de eventos tipo (tendas, 
geradores, disciplinadores e banheiros químicos), destinados aos diversos eventos realizados pelo Município de 
Sousa a cargo da Secretaria de Turismo.; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA -
CNPJ nº 08.999.674/0001-53.

VENCEDOR: LELEKA PRODUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 10.667.670/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 LOCAÇÃO DE TENDA 5M X 5M(CINCO POR 
CINCO) METROS, ABERTA, MODELO: CHAPÉU DE 
BRUXA TENSIONADA OU PIRAMIDAL COM 
FERRAGEM EM METALON CHAPA14" E 16", 
GALVANIZADA PÉ DIREITO 2,30 METROS DE 
ALTURA, CONSTRUÍDA EM LONA PVC 
ANTICHAMAS COM PROTEÇÃO UV 

DIÁRIA 500 295,00 147.500,00

2 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COM 
MICTÓRIO, PAPELARIA E CAIXA DE DEJETOS 
COM ASSENTOS, SUPORTE PARA PAPEL 
HIGIÊNICO, PISO ANTI-DERRAPANTE, 
IDENTIFICAÇÃO (MAS/ FEM), PONTO DE 
VENTILAÇÃO NATURAL , TETO TRANSLÚCIDO, 
SISTEMA DE TRAVA, SISTEMA DE DESCARGA E 
CUBA DE VASO. 

DIÁRIA 600 100,00 60.000,00

3 LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM AÇO OU 
FERRO GALVANIZADO DE 2 X 1 METRO, PARA 
DISCIPLINAR ENTRADAS, ISOLAR ÁREAS, 
ORGANIZAR FILAS DENTRO DO ESPAÇO DO
EVENTO, PROTEGER EQUIPAMENTO, 
PERMITINDO A VISIBILIDADE DESTE, ENTRE 
OUTRAS FUNCIONALIDADES. 

METRO 2000 15,00 30.000,00

4 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - 180 KWA. 220-
380v, CARENADO E SILENCIADO A 85 db, MOTOR 
SEIS CILIDROS A DIESEL, INJEÇÃO DIRETA, 
QUADRO DE COMANDO MANUAL, 
ACOMPANHANDO DE TÉCNICO DE PLANTÃO. 
INCLUSO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E 
INSTALAÇÃO DO MESMO. 

DIÁRIA 150 1.495,00 224.250,00

TOTAL 461.750,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sousa firmar contratações oriundas do 

VENCEDOR: FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES - ME
CNPJ: 10.394.890/0001-17
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID.QUANT.P.UNIT. P.TOTAL
1 Fornecimento parcelado de 

refeições tipo BUFFET 
MARMITEX, pesando 
aproximadamente 750g, cada 
unidade, baseada na 
injestão de nutrientes 
diária. As refeições 
deveram optativamente 
conter; 2 tipos de arroz; 
feijão; feijão na farofa; 
verdura; batata doce; 
macarrão (mais de um tipo); 
carne cozida; carne asada, 
frango asado eno molho 
outros tipos de carne, etc.

UND 8000 10,00 80.000,00

2 Fornecimento parcelado 
Coffe Breaks para atender 
as necessidades do 
município e suas 
secretarias de forma em 
geral, eventos e reuniões 
formais, conferencias, 
palestras, etc. Contendo um 
cardápio de ótima qualidade 
contendo os principais 
itens saladas, de frutas e 
sanduiches variados, tábua 
de frios tradicional, 
rocambole doce, saladade 
frutas, torradas, patede 
frango e de presunto e 
ervas finas em geral, 
geleias variadas em geral, 
etc

UND 10000 15,00150.000,00

3 Ornamentação: Locação de 
toalhas de mesa, arranjos, 
balões e etc.

UND 300 80,00 24.000,00

TOTAL 254.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS 
PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) 
meses, considerados da data de publicação de seu extrato na 
imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura 
Municipal de Sousa firmar contratações oriundas do Sistema de 
Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00023/2015
 Aos 30 dias do mês de Abril de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel José Gomes de Sá - Centro 
- Sousa - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 058, de 27 de Dezembro de 2004, Decreto Municipal nº 0259, de 22 de Novembro de 2013, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00023/2015 que objetiva o registro de preços para: Sistema 
de Registro de Preço para o fornecimento parcelado de locação de Serviços de Infraestrutura de 
eventos tipo (tendas, geradores, disciplinadores e banheiros químicos), destinados aos diversos 
eventos realizados pelo Município de Sousa a cargo da Secretaria de Turismo.; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOUSA - CNPJ nº 08.999.674/0001-53.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sousa firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Sousa, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00023/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- LELEKA PRODUÇÕES LTDA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 461.750,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Sousa.
Sousa - PB, 30 de Abril de 2015

ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE SESSÃO DESRTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00033/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada a Rua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro - 
Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente aos 
interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ) MIL DOSES DE VACINA 
CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA A CARGO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA, que fica remarcada para o dia 
20 de Maio de 2015 as 09h30min hs, foi declarada deserta pela primeira vez.   

Sousa – PB, 29 de Abril de 2015.
Maria Gerlane Germano

Pregoeira  Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
ERRATA 
ONDE LÊ
AVISO DE SESSÃO DESRTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00026/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada a Rua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro 

- Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0409/2014.
LÊ-SE CORRETAMENTE: 
AVISO DE SESSÃO DESRTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00026/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada a Rua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro 

- Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente 
aos interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO: Sistema de 
Registro de Preços para aquisição de matéria prima para fabricação de pães para a manutenção 
do programa Pão para Todos, vinculado a Secretaria de Ação Social, que foi remarcada para o dia 
13 de Maio de 2015 as 10h30min hs, foi declarada deserta pela primeira vez.   

Sousa – PB, 29 de Abril de 2015.
Maria Gerlane Germano

 Pregoeira  Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00028/2015
Aos 29 dias do mês de Abril de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel José Gomes de Sá - Centro 
- Sousa - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 
nº 058, de 27 de Dezembro de 2004, Decreto Municipal nº 0259, de 22 de Novembro de 2013, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Presencial nº 00028/2015 que objetiva o registro de preços para: Sistema 
de Registro de Preço para o fornecimento de Quentinhas, coffer Break e buffer para atender as 
necessidades diárias de todas as Secretarias do Municipio de Sousa-PB, conforme especificações 
no termo de referencia em anexo. ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOUSA - CNPJ nº 08.999.674/0001-53.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sousa firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00028/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Sousa, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00028/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00028/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- FRANCISCA VERÔNICA FARIAS ABRANTES - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3.
Valor: R$ 254.000,00.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Sousa.
Sousa - PB, 29 de Abril de 2015

ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 7 de maio de 2015Publicidade
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