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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste
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Ano CXX1I
Número 085

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
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33o Máx.
23o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,052  (compra) R$ 3,052  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,000  (compra) R$ 3,130  (venda)
EURO   R$ 3,408  (compra) R$ 3,412  (venda)

l 120 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe na PB. Página 4

l Entidade lança campanha de afirmação da identidade negra. Página 10

l Polícia Ambiental desarticula rinha de galos em Queimadas. Página 15

l Programação do São João de Campina Grande é divulgada. Página 25

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Barcelona está na vanta-
gem. O Bayern tem que ven-
cer por 4 gols de diferença 
hoje à tarde.  PÁGInA 23

CLÁssICo Do RoCK Há 50 anos, os Rolling Stones entravam em 
estúdio para gravar “(I can’t get no) Satisfaction”.  PÁGInA 20

Luis Suárez, Neymar e Messi formam o trio de ataque do Barça

A professora Rafaelle Souza e a estudante Rayhanne Jatobá, na premiação 

Entrega de habilitação social em Catolé

CARICATURA: Andres/Reprodução

Paraíba

Política

Preço do milho sobe 
até 133% na capital 

ODE realiza audiência 
em Catolé do Rocha 

Números de
celular ganham 
mais um dígito
a partir do dia 31

 

Bayern e Barcelona
vivem confronto de
técnica e emoção  

 

Paraibano dá início
à fase final amanhã,
com Auto X Belo 

 

Comerciantes culpam a seca e a 
crise econômica pelo aumento e di-
zem que os paraibanos estão aban-
donando tradições.  PÁGInA 13

O governador Ricardo Coutinho 
e secretários foram ontem a Catolé 
do Rocha realizar plenária do Orça-
mento Democrático.  PÁGInA 17

baixa

baixa

04h54

17h36

0.7m

0.5m

ALTA 11h08 2.1m

Paraíba está em busca 
de parceria europeia

Escola paraibana é
vencedora nos EUA

NOVAS OBRAS HÍDRICAS E DE SANEAMENTO

Esportes

O governador Ricardo Coutinho discutiu ontem pela manhã com o gerente Alexandre Staff Varela do Banco Europeu 
de Investimentos no Brasil a possibilidade de financiamento de obras hídricas e de saneamento na Paraíba.  PÁGInA 17

Projeto de alunas da Escola Estadual João Goulart conquis-
tou medalha de prata em evento nos Estados Unidos.  PÁGInA 3

O quadrangular final 
do Campeonato Paraibano 
começa amanhã e vai até o 
dia 13 de junho.  PÁGInA 21

20Caderno

Espetáculo de dança “Tere-
sinhas” narra as várias fases da 
vida de uma mulher.  PÁGInA 5

A vida em “Teresinhas” 

 

PÁGInA 9

A morte de Selma do Coco
A cantora selma do Coco 

morreu no sábado. sepulta-
mento foi no domingo.  PÁGInA 8
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Ao propor, na reunião de sexta-feira 
passada com os seus colegas nordestinos, a 
adoção de uma política integrada de segu-
rança pública na região, o governador Ri-
cardo Coutinho embasou seus argumentos 
com a constatação de um fato que a cada 
dia preocupa mais as nossas autoridades: 
a migração de chefes do crime organiza-
do que atuam no Rio de Janeiro e que de 
lá estariam fugindo para várias capitais 
do Nordeste, onde se instalam e passam a 
comandar, à distância, as suas operações 
criminosas. 

A convicção do governador é de que a 
situação já atingiu o seu ponto-limite e pre-
cisa ser enfrentada como um grave proble-
ma nacional. Lembrou, na reunião com os 
outros governadores, a proposta já apre-
sentada à presidente Dilma Rousseff de 
criação de um sistema único de segurança 
pública. E sugeriu que o assunto volte a ser 
tratado com a presidente no próximo mês 
de junho, quando de um novo encontro que 
já está agendado. O governador de Alagoas, 
Renan Filho, referendou a fala de Ricardo, 
explicando que já vem adotando uma po-
lítica de segurança planejada, mas que os 
Estados precisam de ajuda da União para 
pensar de forma unificada.

Além dos governadores, as áreas de 
inteligência das Polícias Militares do Nor-
deste já identificaram este problema da 
migração dos bandidos e o consideram 
extremamente preocupante. Nas univer-
sidades, o tema também não é estranho: 
especialistas em segurança pública igual-
mente chegaram à mesma constatação. Em 
trabalho divulgado no ano de 2012, o pro-

fessor José Maria Nóbrega, da Universida-
de Federal de Campina Grande, já alertava 
que o crescimento econômico e a redução 
da desigualdade, superiores à média nacio-
nal nos últimos anos, não ajudaram o Nor-
deste a conter o número de homicídios em 
seu território. Pelo contrário, o índice de 
assassinatos na região avançou 81% entre 
2000 e 2010, segundo estatísticas oficiais. 
No mesmo intervalo de comparação, São 
Paulo reduziu seu indicador em 67%.

Na última campanha presidencial, em-
bora de forma mais genérica, a necessidade 
de se estabelecer políticas nacionais de se-
gurança pública esteve presente em vários 
debates. Os índices de criminalidade au-
mentam de forma assustadora o clima de 
insegurança em todas as regiões do país. 
Por óbvio, nenhum Estado, isoladamente, 
terá condições de dar conta da reversão 
deste quadro. Daí, a proposta feita pelo 
governador Ricardo Coutinho em torno de 
um sistema integrado regional de combate 
ao crime organizado. 

Com a vida mais difícil no Sudeste, por 
causa do aperto policial a que vêm sendo 
submetidos, muitos criminosos tomaram 
a decisão mais pragmática: afastaram-se 
desta área mais arriscada e estabelece-
ram-se em outras, sem abrir mão do co-
mando de suas ações. O Nordeste, que 
historicamente se caracterizou como polo 
exportador de mão de obra não especia-
lizada para o Sul do país, não pode agora, 
à falta de uma ação mais enérgica do Go-
verno Federal, se transformar numa região 
receptadora de chefes e comandantes do 
crime organizado. 

Editorial

Segurança unificada
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6511/3218-6509
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Crônica

O povo é sábio? 

Evidente que sim. Daí os numerosos bro-
cardos que existem por aí se referindo a uma 
sabedoria popular. E, aqui para nós, são mui-
tos os ditados que nos levam a pensar. 

Andei reunindo alguns desses ditados e 
fiquei admirado da sabedoria que eles con-
têm. Mas terá sido mesmo o povo que criou 
esses ensinamentos? Não sei. Só sei que eles 
existem e aqueles que o seguirem, não cairão 
em erros.

Então vejamos algumas gotas dessa 
sabedoria anônima. Começamos por esta: 
“Quem é coxo parte cedo”. Sim, nada de se 
demorar, porque depois chega a noite e a via-
gem se torna perigosa. Seja, portanto, uma 
pessoa prevenida. 

Outro brocardo: “Devagar se vai ao 
longe”. Verdade incontestável. Pra que tan-
ta pressa? Mas não gostei deste: Quem tem 
boca vai a Roma”. Por que Roma?... 

Continuemos: “Dize-me com quem an-
das e eu te direi quem és”. Discordo. E o pró-
prio Jesus deu exemplo. E esta outra?: “Quem 
nunca come mel, quando come se lambuza. 
Evidente que está certo, é preciso experiên-
cia”. Vejamos este último, de que também 
discordo, pelo menos, em parte: “Quem tudo 
quer saber, mexerico quer fazer”. Nem sem-
pre. É perguntando que se chega à verdade”. 
O filósofo Sócrates ensinou perguntando.

“Nada mais ridículo do que um sujo fa-
lando de um mal lavado”. Certíssimo. E nada 
de andar falando mal dos outros. Nada de 
maledicência. “Deus escreve certo por linhas 
tortas”. Discordo. Deus nunca errou nos seus 
desígnios. Torta é a nossa visão limitada.

Continuemos. “Não deixe para amanhã o 

que pode fazer hoje”. Eis uma grande verda-
de. Amanhã é outro dia. E este: “Pelo dedo se 
conhece o gigante? Evidentíssima. 

“É errando que se aprende”. Lógico. Daí o 
valor da experiência. “Em briga entre marido 
e mulher, ninguém mete a colher”. Pois é, e 
viva a discrição. 

E que tal este: Para muito sono, toda 
cama é boa”. Vamos a outra máxima: “Boa 
romaria faz quem em casa está em paz”. Cer-
tíssima e muito sábia. Não há lugar mais se-
guro do que a casa, o apartamento, longe dos 
veículos, dos assaltos. 

Agora este outro, que para mim é o me-
lhor de todos: “O pior cego é aquele que não 
quer ver”. E não quer ver, por fanatismo. O 
fanatismo é uma espécie de catarata. 

“Quem ama o feio bonito lhe parece”. 
Verdade. O amor não vê o feio, nem o bonito. 
O amor é Deus dentro de nós. 

E que dizer do olhar? O olhar é tudo na 
vida. Você é o que olha. E há mais um dita-
do que diz: “O que olhos não veem, o coração 
não sente”.

Agora o cronista achou de também criar 
um provérbio: “É inútil como peito de ho-
mem”. Não ria, não. Pois é uma verdade. 

E quanta lógica neste provérbio: “Quem 
canta, seus males espanta”. Cantar, sorrir, 
dançar, faz uma vida feliz. 

Agora, você quer ver um provérbio men-
tiroso? Este que diz: “Quem não tem cachor-
ro, caça com o gato”. Duvido!

E vejamos este último provérbio. Que be-
leza de ensinamento. E com ele encerramos a 
crônica: “Quando um não quer, dois não bri-
gam”. E que a paz esteja com todos!

‘Quem ama o feio bonito lhe parece’. Verdade. O amor não vê o feio, nem 
o bonito. O amor é Deus dentro de nós.”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

Por sugestão do deputado federal Luiz 
Couto (PT-PB), a CPI Jovem da Câmara 
Federal que investiga a violência contra 
jovens negros vai convidar o professor da 
Universidade de Brasília (UnB), Evandro 
Piza e o ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardoso. O primeiro escreveu estudo, pu-
blicado pelo ministério, que revela existir 
“filtragem racial na seleção policial de 
suspeitos”.

A relação entre o vereador licenciado Bruno Farias 
(PPS), atual secretário de Turismo, e o prefeito 
de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT), estava 
estremecida desde que foram feitos cortes no 
orçamento da pasta. Ontem, o vereador condicio-
nou sua permanência como secretário à revisão 
do contingenciamento. A secretaria dispõe de R$ 
59 mil, mas somente com aluguel do imóvel que 
ocupa gasta R$ 45 mil.

UlTimATO

UNInforme

HERVázIO BEzERRACPI DA tElEfOnIA

SEnADO DEVE AltERAR PROjEtO DE tERCEIRIzAÇÃO 

A concorrência vai ser 
acirrada no concurso pú-
blico para juiz de direito 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba. A Cespe, respon-
sável pela organização do 
certame e aplicação das 
provas, registrou mais de 
10 mil inscrições. Ocorre 
que são oferecidas apenas 
15 vagas. O salário inicial 
talvez justifique a procu-
ra: mais de R$ 27 mil. 

O deputado Hervázio Bezerra 
(PSB), líder do governo na As-
sembleia Legislativa, disse on-
tem que vai pedir que a Mesa 
diretora adote medidas admi-
nistrativas contra o deputado 
dinaldinho Wanderley (PSdB). 
O tucano acusou o socialista de 
fraudar a instalação de uma CPI 
na Casa. “A acusação é grave. 
Atinge a Presidência e a Mesa 
diretora. Essa acusação não me 
cabe”, reagiu Hervázio.

Hoje, a partir das 15h, parlamen-
tares que integram a Comissão 
Parlamentar da Telefonia Móvel, 
da Assembleia Legislativa, rea-
lizam sessão pública para de-
liberar sobre o andamento dos 
trabalhos de investigação. O pre-
sidente da comissão, deputado 
João Gonçalves (PSDB), confir-
mou que os parlamentares têm 
visitas agendadas em 11 cida-
des. Semana passada, estiveram 
em Campina Grande e Guarabira. 

Aprovada na Câmara 
dos deputados após 
muita polêmica, o 
projeto de lei que 
regulamenta e ex-
pande os contratos 
de terceirização no 
país, será debatido 
na próxima quinta-
feira na Comissão 
de direitos Humanos 
e Legislação Parti-
cipativa (CdH) do 
Senado. Estão convi-
dados para debater 
o tema o ministro do 
Trabalho e Emprego, 
Manoel dias; o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Ana-
matra); o procurador-geral do Trabalho, Luis Antonio Camargo de Melo e o presidente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas de Moraes. Foi definido até um tema para a audiência: 
“Terceirização: A revogação da Lei Áurea e trabalho escravo”. Para se precaver contra tumultos e 
polêmicas que ocorreram na votação da Câmara, o presidente do Senado, Renan Calheiros (foto), 
afirmou que o projeto será debatido detalhadamente, e que não haverá votação de forma apressada. 
E já apontou que o Senado pretende fazer alterações ao projeto.

PlAnO DE EDuCAÇÃO
O documento base do Plano Municipal de Educação (PME) 2015/2025, da prefeitura de João Pes-
soa, começará a ser debatido amanhã, durante encontro entre representantes da Secretaria de 
Educação, Câmara Municipal, gestores das escolas e membros do Ministério Público, na Escola 
Aruanda, nos Bancários. O texto contempla as 20 metas do Plano Nacional de Educação estabe-
lecidas pelo MEC.
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Paraíba é 2º lugar na maior feira de 
ciências do Ensino Médio do mundo
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Geral

A Paraíba conquistou 
o segundo lugar – medalha 
de prata – na maior feira de 
ciências do Ensino Médio 
do mundo, a International 
Sustainable World Project 
Olympiad (Olimpíada Inter-
nacional de Projetos para um 
Mundo Sustentável), entre 
96 projetos na área de meio 
ambiente, com o projeto 
“Análise das ilhas de calor no 
Município de João Pessoa/
PB: crescimento urbano, va-
riações térmicas e possíveis 
soluções”, desenvolvido pe-
las alunas Karoline Oliveira 
Ribeiro e Rayhanne Jatobá, 
do 2º ano do Ensino Médio, 
e orientado pela professora 
Rafaelle Souza da Escola Es-
tadual João Goulart, de João 
Pessoa. 

A I-SWEEEP aconteceu 
no Texas, Estados Unidos, 
e contou com 482 projetos 
nacionais e internacionais 
de 22 países. A professora 
Rafaelle Souza participou da 
I-SWEEEP, juntamente com a 
aluna Rayhanne Jatobá. Elas 
retornam à Paraíba às 14h 
de hoje e serão recepciona-
das por membros da escola 

e da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) no Aeropor-
to Internacional Presidente 
castro Pinto.

A professora Rafaelle 
Souza, orientadora do pro-
jeto, expressou sua alegria 
por meio de uma rede so-
cial: “Muito feliz de estar 
em segundo lugar entre os 
96 projetos da área de meio 
ambiente numa  competição 
mundial. Prata para Paraíba!!! 
#ISWEEEP”, destacou a pro-
fessora.

Premiação
As alunas do 2º ano do 

Ensino Médio da Escola Esta-
dual Presidente João Goulart, 
do bairro castelo Branco, em 
João Pessoa, Karoline Olivei-
ra Ribeiro e Rayhanne Jatobá 
se credenciaram a participar 
da  I-SWEEEP após conquis-
tarem o primeiro lugar na 
categoria Gerenciamento do 
Meio Ambiente na Mostra 
Internacional de Tecnologia 
(Mostratec), realizada em 
Novo Hamburgo (RS), com o 
projeto “Análise das ilhas de 
calor no Município de João 
Pessoa/PB: crescimento ur-
bano, variações térmicas e 
possíveis soluções”, concor-
rendo com 22 países e mais 
de 482 projetos nacionais e 
internacionais. Projeto foi desenvolvido pelas alunas Karoline Oliveira Ribeiro e Rayhanne Jatobá, do 2º ano do Ensino Médio, de João Pessoa

FOTO: Secom-PB

Um ambiente virtual 
onde a população pode 
acompanhar onde o di-
nheiro público está sen-
do investido na execução 
de obras, serviços e con-
vênios. Desta forma fun-
ciona o Portal da Trans-
parência da Prefeitura 
Municipal de João Pes-
soa. Por sua utilidade pú-
blica voltada à transpa-
rência das informações 
municipais, a plataforma 
de dados já recebeu três 
prêmios nacionais e esta-
duais.

No ano passado, o 
Portal da Transparência 
(http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br) 
obteve o primeiro lugar 
no quesito transparên-
cia, segundo o Fórum 
Estadual de Combate 
à Corrupção. Ainda em 
2014, o Instituto de Es-
tudos Socioeconômicos 
(Inesc), que atua no mo-
nitoramento do orça-
mento público, classifi-
cou João Pessoa como a 
terceira cidade com mais 
transparência orçamen-
tária, ficando atrás ape-
nas do Rio de Janeiro e 
São Luiz, no Maranhão. 
O Instituto Contas Aber-
tas, de Brasília, selecio-
nou a capital paraibana 
como uma das cinco mais 
transparentes do país.

O secretário da 
Transparência, Éder 
Dantas, destacou que o 
portal amplia o acesso 
à informação pública. 
“Neste ambiente, o cida-
dão pode acompanhar 
a utilização do dinheiro 
público e contribuir para 

o controle social dos gas-
tos, garantindo assim a 
transparência da gestão. 
Temos ainda o Sistema 
de Informação ao Cida-
dão (SIC) e o Conselho 
Municipal de Transpa-
rência Pública e Combate 
à Corrupção”, ressaltou.

Visando melhorar e 
democratizar a gestão, 
a Secretaria de Transpa-
rência ainda realiza se-
minários, debates e au-
diências públicas com o 
objetivo de incorporar as 
sugestões dos cidadãos 
às políticas públicas.  

O que é
O Portal da Transpa-

rência é uma ferramenta 
para prestação de con-
tas, por meio da qual a 
população tem acesso às 
informações sobre des-
pesas, receita, convênios, 
editais, licitações, sema-
nário oficial e obras do 
Governo Municipal. Ano 
passado, o portal passou 
por modificações como o 
novo layout e a inclusão 
de informações sobre 
projetos da PMJP, lista 
de pessoal, gastos com 
diárias e publicações da 
Setransp.

Sua criação está de 
acordo com a Lei Com-
plementar 131, de 27 de 
maio de 2009, a chama-
da Lei Capiberibe, que 
determina a disponibi-
lização, em tempo real, 
de informações detalha-
das sobre a execução or-
çamentária e financeira 
da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios.

Prefeitura de JP 
recebe 3 prêmios

POrtal da transParência
Concurso da 
Educação é 
prorrogado por 
mais um ano

A Secretaria de Admi-
nistração (Sead) da (PMJP) 
prorrogou por mais um ano a 
validade do concurso da Edu-
cação. Realizado no início de 
2014, a homologação do resul-
tado final aconteceu em maio 
do mesmo ano. Dos candida-
tos classificados, 1.300 profis-
sionais foram chamados para 
tomar posse em janeiro deste 
ano e já estão atuando.

O concurso tinha prazo de 
validade de um ano, encerrado 
na sexta-feira (8). Entretan-
to, o prefeito Luciano cartaxo 
solicitou à Administração que 
esticasse o prazo, uma vez que 
essa possibilidade já estava 
prevista no edital. A justifica-
tiva do prefeito é que proces-
sos seletivos são demorados 
e onerosos e como já existe 
um número considerável de 
candidatos que comprovaram 
sua qualificação no concurso, 
então é vantagem manter sua 
validade por mais 12 meses, 
caso haja necessidade de novas 
contratações.

“O concurso foi realizado 
com enorme sucesso e o prefei-
to já deu posse aos aprovados 
em janeiro deste ano durante 
uma solenidade coletiva. Mas 
achamos importante prorrogar 
o período de validade e esten-
demos por mais um ano”, afir-
mou Roberto Wagner. A por-
taria com a prorrogação será 
publicada no Semanário Oficial. 
O concurso foi realizado para o 
preenchimento de vagas para 
Educação Básica I e professor 
da Educação Básica II (discipli-
nas: ciências, Dança, Educação 
Física, Geografia, História, In-
glês, Libras, Matemática, Músi-
ca, Português e Teatro), além de 
assistente social escolar, orien-
tador educacional, psicólogo 
escolar, supervisor escolar e 
agente educacional.

O Sesc Paraíba está 
com inscrições abertas para 
quem quiser participar da 
grande festa de abertura do 
Maior São João do Mundo, 
em campina Grande, e dan-
çar um arrasta-pé no trem do 
forró com destino a Galante. 
Os dois passeios acontecem 
no mês de junho e buscam 
fortalecer nossa cultura re-
gional e promover muita di-
versão para os comerciários, 
dependentes e o público em 
geral.

O Turismo Social do 
Sesc embarca para a aber-
tura do Maior São João do 
Mundo, em campina Gran-
de, no dia 5 de junho. com 
ida e volta no mesmo dia, os 
excursionistas poderão apro-
veitar para apreciar os sho-

ws de diversos artistas locais 
e nacionais, apresentações 
de quadrilhas tradicionais 
e estilizadas, trios de forró, 
apreciar comidas típicas, o 
artesanato e muito outras 
atrações. As comemorações 
desta festa típica duram trin-
ta dias, e todos os anos arras-
ta multidões para dançar nas 
diversas ilhas de forró espa-
lhadas pelo Parque do Povo. 
No pacote está incluso ôni-
bus de turismo, serviço de 
bordo, seguro viagem e guia 
acompanhante do Sesc.   

Já no dia 14 de junho, os 
excursionistas do Sesc saem 
da capital com destino a cam-
pina Grande, onde embarcam 
no trem do forró com destino 
ao distrito de Galante. Duran-
te o passeio, os participan-

tes podem dançar ao som de 
trios de forró pé-de-serra que 
se espalham por cada um dos 
sete vagões, além de comprar 
artesanato local e provar das 
inúmeras opções de comidas 
típicas oferecidas na locali-
dade. O passeio ainda inclui 
ônibus de turismo, camise-
ta-ingresso da Locomotiva 
forrozeira, serviço de bordo, 
seguro viagem e guia acom-
panhante do Sesc.

Os interessados po-
dem obter mais informa-
ções com o Turismo Social 
do Sesc Paraíba através do 
telefone (83) 3208-3161 
ou do e-mail turismo@ses-
cpb.com.br. O setor fica no 
Sesc centro João Pessoa, na 
Rua Desembargador Souto 
Maior, 281, centro.

Campina e Galante são os 
destinos do Turismo Social

sesc nO sãO JOãO

Em menos de 12 horas, 
a Polícia Militar da Paraíba 
prendeu em flagrante Jef-
ferson félix de Sousa, de 27 
anos, acusado de um crime 
que chocou a população da 
cidade de Nazarezinho, na 
madrugada da segunda-fei-
ra (11), no Sertão do Estado. 
Ele é acusado de assassinar 
a tijoladas a ex-companhei-
ra dele, a dona de casa Maria 
Lidiane de Souza, de 27 anos.  
A vítima foi morta no meio 
da rua, quando saía de uma 
festa em comemoração ao 
Dia das Mães.

De acordo com o coman-
dante do 14º Batalhão, major 

Rômulo Araújo, os policiais 
prenderam o suspeito em 
uma estrada de terra que dá 
acesso ao Município de Ma-
rizópolis. “Durante a fuga, 
após o crime, ele tentou to-
mar a moto de um agricultor 
em um sítio, mas não conse-
guiu porque o veículo estava 
travado. O dono do veículo, 
em contato com os policiais, 
repassou as informações que 
ajudaram na localização do 
acusado”, detalhou.

O oficial disse que o 
suspeito havia saído há me-
nos de um ano de um dos 
presídios da região, onde 
cumpria pena por roubo. 

“Testemunhas revelaram 
que ele já tinha ameaçado 
a vítima anteriormente, di-
zendo que se ela não ficas-
se com ele não ficaria com 
mais ninguém e nessa ma-
drugada perseguiu a vítima, 
após a festa, e consumou o 
crime”, completou.

Durante a prisão, o sus-
peito tentou agarrar um dos 
policiais e sofreu um disparo 
na perna. Ele foi levado para 
o Hospital Regional de Sousa, 
onde permanece sob custó-
dia. Quando receber alta, Jef-
ferson félix será conduzido 
para a Delegacia da Polícia 
civil, no Município.

Preso acusado de matar mulher 
a tijoladas em Nazarezinho

aPós festa das mães

Alunas da Escola Estadual 
João Goulart levaram
a medalha de prata
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Estado consegue imunizar mais 
de 120 mil pessoas contra gripe
As doses foram aplicadas 
na primeira semana da 
campanha na Paraíba

Na primeira semana 
da Campanha de Vacinação 
Contra a Gripe foram imu-
nizados, em todo o Estado, 
14,21% do público-alvo, o 
que corresponde a 120.929 
doses aplicadas. A gerente de 
Imunizações da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), Isiane 
Queiroga, disse que espera 
aumentar esse número nos 
primeiros dias dessa semana.

“Esse número é consi-
derado baixo, mas ele pode 
não representar a realidade, 
já que tivemos um problema 
com relação ao sistema de 
informação no sábado, que é 
online, mas estava demoran-
do muito para atualizar. Hoje 
a Paraíba ainda conta com 33 
municípios zerados, ou seja, 
que não alimentaram nada 
no sistema, por esse motivo 
podemos afirmar que o nú-
mero real de cobertura vaci-
nal é maior”, disse Isiane.

A meta da campanha é 
imunizar 80% da população 
de 939.009 pessoas, entre 
crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos; gestantes 
(em qualquer período gesta-
cional; puérperas (até 45 dias 
após o parto); trabalhadores 
de saúde; população indígena; 
idosos (a partir dos 60 anos); 
população privada de liberda-
de e funcionários do sistema 
prisional; portadores de doen-
ças crônicas não transmissí-
veis e outras condições clíni-
cas especiais, a exemplo de 
hipertensão, diabetes, doenças 

cardíacas e respiratórias.
Isiane ressaltou a im-

portância do público-alvo 
procurar a vacina. “Sábado, 
a gente estava só com 2% de 
cobertura, hoje (ontem, 11) 
já estamos com 14,21%, en-
tão isso já é considerado um 
salto considerável, embora 
ainda seja uma cobertura 
baixa. Por isso, a SES reforça 
o chamamento para aqueles 
que estão incluídos dentro 
do grupo prioritário, que não 
deixem de procurar a unidade 
de saúde mais para se vacinar. 
Essa vacina é de extrema im-
portância. Ela previne contra 
os vírus que causam os piores 
tipos de gripe”, explicou a ge-
rente de Imunizações da SES. 

A Campanha de Vacina-
ção Contra a Gripe 2015 vai 
acontecer até dia 22 de maio. 
O público-alvo deverá levar o 
cartão de vacinação. As uni-
dades de saúde estão abertas 
das 8h às 17h. 

Sintomas
Os sintomas da gripe 

são: o comprometimento das 
vias aéreas, congestão nasal, 
tosse, rouquidão, febre (ge-
ralmente alta), mal estar, do-
res no corpo e de cabeça.  A 
transmissão do vírus aconte-
ce por meio do contato com 
secreções das vias respirató-
rias, eliminadas pela pessoa 
contaminada ao falar, tossir 
ou espirrar. Ocorre também 
por meio das mãos e objetos 
contaminados, quando en-
tram em contato com muco-
sas (boca, olhos, nariz). Em 
caso de síndrome gripal, de-
ve-se procurar um serviço de 
saúde o mais rápido possível.

FOTO: Secom-PB

A equipe do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola visita o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú

A equipe técnica do Fun-
do Internacional de Desen-
volvimento Agrícola (Fida) 
está na Paraíba para missão 
de supervisão do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Cariri, Seridó e Curimataú 
(Procase), que é realizado 
em parceria com a entidade 
internacional e o Governo do 
Estado para apoiar iniciativas 
de organizações da agricultu-
ra familiar em 56 municípios 
do Semiárido. 

Na primeira etapa da 
missão, para observar o anda-
mento da execução dos proje-

tos e discutir as metodologias 
que estão sendo implantadas, 
os técnicos do Fida visitaram 
comunidades rurais que são 
beneficiadas do Procase nos 
municípios de Soledade, Jua-
zeirinho, Barra de Santa Rosa, 
Santa Luzia, Barra de São Mi-
guel, Algodão de Jandaíra e 
São João do Tigre.

“A missão de supervisão 
é um momento fundamental 
para a continuidade do Pro-
case como política pública de 
desenvolvimento da agricul-
tura familiar do nosso Estado. 
O projeto cresce a cada ano e 

tende a crescer ainda mais, 
ampliando seus investimentos 
para beneficiar comunidades 
rurais que vivem em regiões 
do Semiárido paraibano”, co-
menta o coordenador do Pro-
case, Hélio Barbosa.

As temáticas de gênero, 
etnia e geração estão sendo 
tratadas pela missão supervi-
são, na medida em que estas 
compõem o perfil do públi-
co prioritário do projeto. “As 
ações que envolvem mulhe-
res, jovens e quilombolas são 
transversais dentro da linha 
de atuação do projeto, mas 

não de forma isolada ou se-
cundária. Estão relacionadas 
diretamente aos aspectos 
centrais do Procase, dentro 
da perspectiva de desenvol-
vimento rural sustentável”, 
comenta a consultora do Fida, 
Rodica Weitzman.

A missão também con-
templa a supervisão dos 
processos administrativos, 
financeiros, de monitora-
mento e avaliação, e de ges-
tão do Procase a partir das 
metas estabelecidas no mar-
co lógico do projeto e os seus 
prazos de execução.

Fida acompanha projeto sustentável
no semiárido paraibano

O grupo de trabalho cria-
do para implantação do Pro-
grama de Regularização Am-
biental (PRA) na Paraíba se 
reuniu pela primeira vez na 
sede do Insa/MCTI, em Campi-
na Grande. O objetivo é permi-
tir a consolidação de parcerias 
interinstitucionais que garan-
tam a efetivação do PRA, além 
da continuidade das ações e 
seu aperfeiçoamento durante 
o processo de implantação. A 
reunião contou com a partici-
pação do secretário executivo do 
Meio Ambiente, Fabiano Lucena.

Também participaram do 
encontro representantes de 
entidades públicas, instituição 

de Ensino Superior e de pes-
quisa científica e tecnológica, 
associações e organizações da 
sociedade civil, todas relacio-
nadas com os objetivos do PRA, 
seja por meio da atuação direta 
com comunidades rurais e pe-
las atividades desenvolvidas 
pelas mulheres e homens do 
campo, seja pela proteção e 
manejo dos remanescentes 
florestais associados à pro-
priedade rural. O secretário 
Fabiano Lucena destacou que 
a constituição de um Grupo de 
Trabalho com participação de 
diversas instituições se dá pela 
necessidade de implementar 
um trabalho em toda a Paraíba.

Programa tem a sua 
implantação discutida

regularização ambiental na pbCagepa suspende 
abastecimento 
em JP, Bayeux 
e Santa Rita

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai executar, hoje, manuten-
ções corretivas nas estações 
elevatórias de Marés, na ca-
pital, e de Alto da Boa Vista, 
em Bayeux. Para isso, será 
necessário interromper o 
abastecimento de água em al-
guns bairros de João Pessoa, 
Bayeux e Santa Rita.

Das 8h30 às 12h30 de 
hoje, a suspensão afetará, em 
João Pessoa, os bairros do 
Centro, Tambiá, Roger, Baixo 
Roger, Ilha do Bispo, Vara-
douro, Cordão Encarnado, 
Alto do Mateus, Bairro dos 
Novaes, Funcionários I, Jar-
dim Planalto, Oitizeiro, Cruz 
das Armas, Jaguaribe, Torre, 
Expedicionários, Tambauzi-
nho, Pedro Gondim, Bairro 
dos Estados, Jardim 13 de 
Maio, Ipês, Mandacaru, Padre 
Zé, Alto do Céu e adjacências. 
Em Bayeux, no mesmo ho-
rário, o abastecimento será 
interrompido nos bairros do 
Centro, Jardim São Severino, 
Sesi, São Bento, Manguinhos, 
São Vicente, Brasília, Baralho, 
Imaculada, Mário Andreazza 
e adjacências.

A outra correção, a ser 
feita na estação elevatória do 
Alto da Boa Vista, vai exigir 
a suspensão entre 8h e 19h 
nos bairros de Tambaí, Rio do 
Meio, Alto da Boa Vista e Jar-
dim Aeroporto, em Bayeux; e 
Várzea Nova, em Santa Rita.

Os participantes 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2014 podem acessar o 
espelho da correção da 
redação. Basta acessar a 
página do Enem e inserir 
a senha e o CPF. A corre-
ção, segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), é 
apenas pedagógica, ou 
seja, os estudantes que 
não estiverem satisfeitos 
não podem entrar com 
recurso pedindo a revi-
são da nota.

No espelho, os es-
tudantes têm acesso a 
nota geral na redação e 
em cada uma das cinco 
competências avaliadas. 
É possível também com-
parar o resultado indivi-
dual com o dos demais 
estudantes que fizeram 
a prova. A nota em cada 
competência vai até 200. 
A nota máxima na reda-
ção é 1 mil.

O tema em 2014 foi 
Publicidade Infantil em 
Questão no Brasil. De 
acordo com o Inep, fo-
ram corrigidos 6.193.565 
textos. Desses, 250 tiveram 
nota 1 mil e mais de 500 
mil tiraram zero na prova.

As competências 
avaliadas foram: de-
monstrar domínio da 
modalidade escrita for-
mal da língua portu-
guesa; compreender a 
proposta de redação 
e aplicar conceitos das 
várias áreas de conheci-
mento para desenvolver 
o tema, dentro dos limi-
tes estruturais do texto 
dissertativo-argumenta-
tivo em prosa; selecionar, 
relacionar, organizar e 
interpretar informações, 
fatos, opiniões e argu-
mentos em defesa de um 
ponto de vista. Além dis-
so, os estudantes precisa-
ram demonstrar conheci-
mento dos mecanismos 
linguísticos necessários 
para a construção da ar-
gumentação e elaborar 
proposta de intervenção 
para o problema abor-
dado, respeitando os di-
reitos humanos. Ao todo 
participaram do Enem 
2014 cerca de 6,2 mi de 
estudantes. A prova é 
usada como critério para 
programas de acesso ao 
Ensino Superior, como o 
Sisu, que oferece vagas 
em instituições públicas, 
o ProUni, para bolsas 
em instituições privadas, 
e o Fies, que financia até 
100% da mensalidade em 
faculdades particulares.

Correção da redação 
já pode ser acessada

enem 2014

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

atividades na área 
de enfermagem

O Hospital Geral de Maman-
guape (HGM), que integra a rede 
hospitalar do Estado, iniciou ontem 
a programação alusiva à I Semana da 
Enfermagem da unidade. O objetivo 
do evento, que começou às 9h30 
e se estende por toda a semana, é 
desenvolver atividades de cunho 
científico-cultural e proporcionar 
momentos de discussão e reflexão 
sobre a importância da autonomia 
da Enfermagem enquanto membro 
da equipe multiprofissional que 
assiste o paciente no âmbito hospi-
talar. De acordo com a diretora geral 
do HGM, Isis Unfer, a intenção em 
organizar um evento como este é 
reconhecer a importância da classe 
de enfermeiros. Elevar a autoesti-
ma dos funcionários também está 
entre os objetivos do evento. 

palestras sobre a 
doação de órgãos

A Central de Transplante da 
Paraíba, vinculada à Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), promove hoje, 
às 9 h, na sede da Cagepa, e amanhã, 
às 9h30, no Hospital Arlinda Marques, 
ambos na capital, palestras para os 
funcionários das duas unidades sobre 
a importância da doação de órgãos. O 
objetivo é informar, tirar as dúvidas e 
promover a sensibilização sobre o as-
sunto. Na Cagepa, o tema da palestra 
é “Entendendo o Processo de Doação 
de Órgãos”, que será ministrada pela 
diretora geral da Central, a médica ne-
frologista Gyanna Lys. Já no  Complexo 
Hospitalar Arlinda Marques, o tema é 
“Identificação e Manutenção de Po-
tencial Doador” e a palestrante será 
a gerente para assuntos estratégicos 
da Central de Transplante, Myriam Car-
neiro de França.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde, inaugurou as novas 
instalações da ala pediátrica do 
Hospital Regional de Guarabira  
(HRG), que foram totalmente 
reformadas e ampliadas, pro-
porcionando um atendimento 
mais humanizado às crianças 
dos 26 municípios que inte-
gram a 2ª Gerência Regional de 
Saúde. 

O serviço, que tem duas 
enfermarias e 12 leitos, ganhou 
móveis novos, uma área de 
convivência; todos os ambien-
tes receberam pintura lúdica, 
com desenhos infantis e uma 

brinquedoteca, equipada com 
brinquedos educativos e livros 
infantis. A secretária de Estado 
da Saúde, Roberta Abath, as-
sessores e autoridades locais 
participaram da solenidade.

Durante a inauguração, 
crianças internas no serviço, 
receberam brinquedos; e foi 
lançado o projeto “Amigos do 
Hospital”, uma forma de incen-
tivar a parceria entre governo e 
empresas privadas. Está sendo 
implantado o projeto “Técnicos 
da alegria”,  onde funcionários, 
por meio de música, brincadei-
ras, brinquedos terapêuticos, fa-
zem atendimento diferenciado.

Hospital de Guarabira  
ganha nova ala infantil
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Sitônio relata caso de 
preconceito contra negro 
na antiga escola industrial 
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Jovem escritor Henrique 
Albino lança primeiro 
livro de uma série

Faleceu em Recife 
Pernambuco a artísta 
popular Selma do Coco
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Espetáculo ‘Teresinhas’, do Grupo Meme, se 
apresenta hoje e amanhã, em João Pessoa

Lucas Duarte
Especial para A União

Vida em movimento

n Evento: Espetáculo ‘Teresinhas’ 

n Hoje às 20h

n Workshop gratuito Inscrições: www.centromeme.com.br 

n Amanhã das 9h às 12h  

n Local: Teatro do Sesi

n Ingressos: R$ 20,00 (desconto de 50% para estudantes, 

idosos e funcionários dos Correios)

Serviço

Número de dança 
retrata diferentes 
épocas na vida de uma 
mulher, com bailarinas 
de diferentes idades 
em cena, remontando 
cada etapa com uma 
personagem diferente, 
proporcionando ainda 
mais plasticidade à 
peça

Chega a João Pessoa, o espetáculo de 
dança contemporânea ‘Teresinhas’, 
assinado pelo coreógrafo Paulo 
Guimarães e contemplado com os 
editais de circulação dos Correios e 
do programa O Boticário na Dança 
para circulação no Brasil. O espe-
táculo estará em João Pessoa hoje, 

no Teatro do Sesi, às 20h, sendo que amanhã, 
o diretor Paulo Guimarães ministrará um 
workshop gratuito, das 9h às 12h. O valor dos 
ingressos são R$ 20(desconto de 50% para es-
tudantes, idosos e funcionários dos Correios).

O espetáculo tem ficha técnica: direção e 
coreografias de Paulo Guimarães, bailarinas 
Fernanda Stein, Gabriela Rutkoski da Rosa, 
Nury Salazar, Angela Coelho, Lisiane Heemann, 
Julia Trevisan, Thaís Freitas e Margareth Ley-
ser, trilha sonora ao vivo Tiago Rinaldi, texto 
(voz) Nelson Diniz, depoimentos Terezinha 
Jardim Machado, cenografia Rudinei Morales, 
figurino de Francisco Pimentel, iluminação de 
Fabricio Simões, fotos de Cláudio Etges e Cíntia 
Bratch e direção de produção Liége Biasotto – 
Cuco Produções

Em entrevista à reportagem do jornal A 
União, Tiago Rinaldi, músico do espetáculo, 
diz que a expectativa em relação ao público é 
grande. “Todos os integrantes da peça estão 
felizes em estar em João Pessoa, pois o pessoal 
é muito receptivo, na peça eu apresento uma 
música que fiz ‘Linha’, antecipadamente já faço 
o convite a todos vocês”, disse.

Em Teresinhas, vê-se a trajetória de uma 
mulher em diferentes etapas de sua vida. Em 
cena bailarinas entre 30 e 70 anos interpre-
tam a personagem principal, oferecendo ao 
espectador uma reflexão sobre a mulher e suas 
escolhas. Através do testemunho de sua mãe, 
Terezinha Jardim Machado, o diretor e core-
ógrafo leva ao palco diferentes faces de uma 
mesma mulher. No papel da filha, da mãe, da 
companheira e amiga, a protagonista se mostra 
como quem abre um antigo baú, despindo-se 
aos poucos para o espectador. 

Espetáculo e grupo
Montado no ano de 2008, com inspiração 

no texto de Vinícius de Moraes que, na visão do 
diretor, soube captar como poucos, a essência 
feminina, Teresinhas estreou neste mesmo ano 
no Teatro do Sesc, na capital gaúcha e desde 
então vem se apresentando com sucesso nos 
palcos brasileiros e é sucesso de público e 
crítica. A música ‘Linha’, composta por Tia-
go Rinaldi para o espetáculo, foi vencedora 
do 11° Festival de Música de Porto Alegre e 
recebeu o prêmio de melhor letra. Parte da 
trilha sonora é executada em tempo real pelo 
músico, criando uma atmosfera de intimidade 
e delicadeza. Em toda a circulação está previsto 
um workshop sobre o processo de trabalho do 
Grupo Meme e de Paulo Guimarães, seu diretor 
e coreógrafo. Recebeu indicações ao Prêmio 
Açorianos de Dança – melhor figurino e melhor 
trilha sonora. Em 2005, o grupo Meme recebeu 
Prêmio Condança de melhor projeto de pesqui-
sa para Anjos 40. 

Histórias do corpo
O Workshop de dança contemporânea 

tem como objetivo ‘incorporar o tema 
proposto’ pelo espetáculo Teresinhas e o 
ministrante será Paulo Guimarães. Serão 
feitas provocações com intuito de trazer 
à tona estados corporais pertinentes ao 
tema apresentado, como por exemplo, ca-
samento, infância, separações, maternida-
de, perdas, entre tantos outros. A ideia é 
resgatar a memória corporal e emocional 
de cada corpo, elementos formam a com-
posição de cenas. Além da dança contem-
porânea, serão também utilizadas outras 
técnicas como contato improvisação, 
ações cênicas, uso da voz falada e cantada 
improvisação, dança teatro, etc. As vagas 
disponíveis são 20 e as inscrições serão 
feitas online através de formulário de 
inscrição www.centromeme.com.br



A Escola Industrial negou 
matrícula ao rapaz negro que vinha 
do Sertão. – “Aqui não há lugar para 
cangaceiro de Princesa” – disse o se-
cretário, “atrás dos óculos e do birô”. 
A Escola Industrial muda de nome 
frequentemente. Por uns tempos 
foi Escola Técnica Federal, depois 
passou para 
Cefet, agora já 
tem outro nome, 
IFPB. Escolas não 
devem mudar de 
nome, pois assim 
não sedimentam 
a tradição. Mu-
dança de marca é 
operação difícil.

Naquele 
tempo, a Escola 
Industrial tinha 
não só outro 
nome, mas outro 
caráter. Negou 
matrícula a um 
rapaz negro que 
veio do Sertão, e 
ainda o acusou 
de cangaceiro. 
Só porque sua cidade resistiu, em 
1930, à manopla do então presiden-
te do Estado, que pretendia ganhar 
a eleição com a força policial. E o ra-
paz nem de Princesa era: nasceu em 
Arapiraca, Alagoas. Mas foi criado 
em Princesa. Deve ter conversado 
demais no balcão da matrícula.

E o negro voltou em cima do ras-
tro até nossa casa, aonde viera morar, 
sobrinho que era de criação da minha 
mãe, tia de muita gente. Inconformado, 
meu pai foi bater na Escola Industrial, 
onde conversou com o diretor. Não 

sei o que ele disse ao diretor; sei que o 
“cangaceiro de Princesa” foi matricula-
do, contrariando o preconceito e a pre-
venção do secretário da Escola. 

Pelo mesmo motivo o Exército 
negou alistamento a meu tio Agilber-
to, que se apresentou como voluntá-
rio para a Segunda Guerra Mundial. 

Um gigante de força e 
coragem.

José Gomes da 
Silva terminou seu 
curso e foi ganhar a 
vida no Rio de Janei-
ro, onde jogou no 
América. Aqui, foi half 
esquerdo do Santos. 
A linha intermediária 
formava com Raul 
Tanque, Chin e Silva. 
Foi half também na 
Portuguesa dos 
Expedicionários, o 
time de Walter Castor, 
Baracuhy e do golei-
ro Coração. No Rio, 
Zé Gomes trabalhou 
numa fábrica de teci-
dos. E fez outro curso 

técnico, o de contabilidade. 
Zé Gomes foi o segundo cara 

que já vi fazer dois cursos de nível 
médio. O cangaceiro de Princesa 
se bacharelou em contabilidade e 
progrediu profissionalmente. Pas-
sou uns tempos em Buenos Aires, 
gerenciando a firma de importação 
e exportação onde trabalhava.

Nunca vi negros nas fotogra-
fias de Buenos Aires, nem nos seus 
times de futebol. A presença de 
negros na população argentina é 
de 0,1 %. Já foi a metade. Os negros 

argentinos foram sacrificados nas 
guerras, para onde foram mandados 
aos embates mais perigosos. 

Os poucos sobreviventes morre-
ram na epidemia de febre amarela: os 
negros eram proibidos de sair de seus 
guetos, para não disseminar a peste, 
e morriam sem assistência médica. 
Sem reprodutores, as mulheres cru-
zaram com brancos, dando origem a 
mestiços cada vez mais europeizados. 
Mesmo debaixo de tanta opressão, os 
negros argentinos criaram a milonga, 
a poyada, a chacarara e o tango – que 
dançavam no tangó, a gafieira de lá. 
Por essas e outras os argentinos não 
gostam de brasileiros, a quem dão o 
tratamento de “macacos”.

O Brasil também usou o ar-
tifício de mandar negros para o 
front. Na Guerra do Paraguai, se um 
branco fosse sorteado, podia apre-
sentar dois negros no seu lugar; era 
dispensado. Escravo deu preço. Daí 
o ditado macabro: “negro só vai pra 
frente na guerra”.

No Rio, Zé Gomes se casou com 
mulata bonita, teve família, o casa-
mento acabou-se. Bebeu, bebeu. A 
mãe adoeceu, morreu, ele veio, não 
mais voltou ao Sul Maravilha. 

Por essas e outras minha mãe 
não me deu o sobrenome “Pereira”, 
emblema e estigma de Princesa. Só 
recentemente vim acrescentá-lo a meu 
apelido, via judicial. Não mudei a mar-
ca: acrescentei-lhe. Por vários motivos, 
do orgulho à solidariedade a pessoas 
como Zé Gomes e Agilberto, sem vaga 
na escola, na senzala, na guerra.

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)
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O front é dos negros

O resgate da memória

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Mataram e depois 
se casaram

Pablo e Jonas eram amigos desde a infância. 
Estudaram juntos, brincaram e brigaram juntos. Na 
escola tiveram contato com as primeiras namoradas 
e se tornaram adultos e complicados. Pablo era afeito 
ao submundo do crime, furtando objetos de valor. 
Jonas, mais compenetrado, gostava das drogas, tendo 
experimentado da maconha ao LSD.

Um dia, depois de uma grande bebedeira, foram 
abordados por um homossexual que, a princípio, pe-
diu cigarros e, depois se insinuou para um programa 
a três. Pablo foi o primeiro a lhe desferir uma violenta 
bofetada. Em seguida, os dois amigos promoveram 
uma verdadeira sessão de pancadaria, utilizando-se 
das mãos, dos pés e até de uma barra de ferro.   Deixa-
ram a vítima em petição de miséria e correram para a 
rua onde moravam, onde, escondidos, aguardaram os 
acontecimentos.

Nada! Uma simples nota publicada em um dos 
jornais locais dava ciência de que um “profissional 
da noite” havia sido espancado até a morte. E dizia a 
notícia: “não há qualquer informação que possa levar 
a polícia ao assasssino ou possíveis assasinos”.

No primeiro encontro que tiveram, regado a cer-
veja, falaram baixinho sobre o fato e deram gostosas 
risadas. Planejaram, então, que, se fossem abordados 
novamente por qualquer homossexual, voltariam a 
matar. Dali a dois dias, estavam conversando numa 
praça escura, Pablo planejando um furto, Jonas 
pitando seu cigarrinho de maconha, quando alguém 
lhes deu boa-noite em tom meloso. Era outro homos-
sexual.

Os dois amigos simularam que gostariam de 
ir para um motel com o mesmo. Ele aceitou de ime-
diato. Foi sua sentença de morte, pois amanheceu 
com a garganta cortada. A partir dali, Pablo e Jonas 
perderam a conta das mortes que perpetraram. E as 
vítimas, homens ou mulheres, eram todas homosse-
xuais.

Não foi difícil para a Polícia segui-los e desven-
dar os crimes. Os dois criminosos foram condenados 
à pena máxima, mas ficaram em alas separadas da 
cadeia. Por ironia do destino, os dois homens (Pablo e 
Jonas), condenados por matar homossexuais, torna-
ram-se as primeiras pessoas do mesmo sexo a se ca-
sar em uma penitenciária. Em uma cerimônia peque-
na e rápida, Pablo e Jonas oficializaram a união com a 
presença de quatro familiares. Apesar de oficialmente 
casados, eles ainda não foram autorizados a dividir a 
mesma cela. 

Livros jurídicos
Pela Editora Forense, do Grupo GEN, saiu mais 

uma reedição do clássico “Instituições de Direito Civil 
- Vol. III – Contratos”, do grande jurista Caio Mário da 
Silva Pereira (Edição: 19|2015 - Páginas: 576 – Preço: 
Por: R$109,65). Para o editor, “só nos engrandece 
trazer ao grande público mais uma edição da obra do 
nosso querido professor Caio Mário da Silva Pereira. 
Com a ajuda de dedicados atualizadores, as Institui-
ções receberam importante contribuição dos “ma-
nuscritos” desenvolvidos pelo autor, a partir de 1975, 
contendo oportunos comentários ao projeto original 
e suas sucessivas modificações. O Código, exigência 
das mudanças sociais, veio a consolidar inúmeras de 
suas propostas, incorporadas ao texto definitivo de 
2002.

O professor Caio Mário foi, ao mesmo tempo, 
cientista e empírico. Embora possa parecer parado-
xal, a mescla dos critérios da ciência social aglutinada 
à experiência de um profissional das letras jurídicas 
fizeram a imperecibilidade de sua obra. Como obser-
vador e intérprete, a inclusão dos “manuscritos” deu 
às Instituições uma visão prática de suas normas, 
fruto da experiência de vida do autor, marcada pelo 
trabalho cotidiano de acadêmico e advogado. Foi sua 
ideia procurar o eficiente, prosseguir a sua obra e unir 
a capacidade profissional de cada um dos juristas es-
colhidos com a celeridade que o mercado exige.

Nos moldes da obra dos Irmãos Mazeaud, que 
se perpetuou no tempo pelas mãos de renomados 
autores franceses, estamos certos de que os atuali-
zadores manterão intactos os conceitos e as ideias 
do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, adaptando seus 
ensinamentos aos novos tempos, respeitando sempre 
o seu anseio de ver o Direito Civil a serviço da ordem 
e da liberdade.

O obra foi revista e atualizada por Caitlin Muhol-
land, professora da PUC-Rio, é doutora em Direito 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É 
autora dos livros Internet e contratação e A respon-
sabilidade civil por presunção de causalidade e de 
diversos artigos em revistas especializadas.

Nunca vi 
negros nas 
fotografias 
de Buenos 
Aires, nem nos 
seus times de 
futebol

 

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

Na coluna de Lena Guimarães, no Correio da Paraíba 
de sábado p.p, está inserida uma nota oportuna e benvin-
da, intitulada “Paraíba com Memória” que tem por obje-
tivo dar evidência a personagens que contribuíram para 
a história do Estado e do país.  Selecionado está Epitácio 
Lindolfo da Silva Pessoa, que a 23 de maio completaria 
150 anos de nascimento, no município de Umbuzeiro, na 
Paraíba. Na lista dos escolhidos pelo empresário Roberto 
Cavalcanti e a diretora executiva Beatriz Ribeiro, figuram, 
ainda, o economista Celso Furtado, o pintor Simeão Leal,  
o radialista Rosil Cavalcanti, que  já tem sua saga  traça-
da por Rômulo Nóbrega, em vias de publicação. Há inda, 
outros, referendados pela direção do jornal.  

No governo de José Maranhão, no ano de 2000, A 
União publicou 45  plaquetas a que denominou de – No-
mes do século -. Na coleção constam os traços mais mar-
cantes da vida de paraibanos que mereceram destaque 
nas letras, na política, na música, na pintura e em outas 
atividades.

EpitácioPessoa, fora o primeiro perfilado. A distinção 
para a elucidação da biografia do ex-presidente, recaiu no 
jornalista e escritor Hélio Zenaide, que num trabalho pri-
moroso mostrou os caminhos percorridos pelo paraibano 
ilustre que, quanto mais crescia em posição e conceito, 
mais amou a sua terra natal. Na apresentação o presidente 
do TJ, desembargador José Martinho Lisboa, ressaltou as 
ligações positivas do homenageado com a magistratura. 
Como ministro da Corte de Justiça, foi responsável pelo 
projeto do Código Civil, e outros instrumentos para a 
segurança dos julgadores, segundo o direito e a melhor 
consciência.

No episódio diversos paraibanos integraram a coletâ-
nea, em face de suas variadas vocações, para engrandecer 
a biografia da Paraíba, no tocante a seus filhos. Nos vo-
lumes que se seguiram fora exposto a vida e atitudes de 
nativos que mereceram projeção nas letras e em outras 
situações. 

Seguindo-se com os nomes selecionados, no último 
ano do século XX, destaco Solon  de Lucena que ocupou lu-
gar especial na política da Paraíba, com ascensão à Câmara 
Federal e ao Governo do Estado, e teve como expositor de 
seus feitos o bacharel Joacil de Brito Pereira, em brilhante 
e sentenciosa tese. 

O areiense Horácio de Almeida, um dos fundadores 
da Academia Paraibana de Letras (APL), contou, também, 

com a distinção de Joacil de Brito Pereira, como expositor. 
Reconhecido, o perfilado, como homem de letras, e inte-
lectual confirmado, de oratória vibrante e contundente, 
em sua atuação política,  mereceu o destaque irrefutável. 
Horácio de Almeida, é relembrado, também, pela audácia 
em trazer da Europa o esquife de Pedro Américo para ser 
sepultado em Areia, seu berço natal. 

O escritor e advogado Joacil Pereira foi, ainda, de-
signado a falar sobre o desembargador José Flósculo da 
Nóbrega, um expoente do Tribunal de Justiça da Paraíba, e 
professor na cadeira de Introdução à Ciência do Direito, na 
Faculdade que foi um dos fundadores. 

O maestro José Siqueira que com genialidade criativa 
criou obras consagradas com reconhecimento e louvor, 
teve no escritor e musicista Domingos de Azevedo Ribeiro 
a amostra do mais preparado cultor dos valores musicais 
da Paraíba. 

Na plaqueta nº 10 que pertence ao ex-governador 
Ernani Ayres Sátyro e Souza é descrito pelo Acadêmico 
da APL, Flávio  Sátyro Fernandes. Difícil é resumir em 
poucas linhas a atividade intelectual do escritor, poeta e 
administrador. Para chegar a bom termo, não é exigível se 
vasculhar uma biografia fecunda  em realizações, como  foi 
o governo do democrata Ernani Sátyro.

O insubstituível José Lins do Rego, teve na recorda-
ção da acadêmica, da APL, Mariana Soares traços de sua 
existência rural.  Na exposição do pequeno livro, de auto-
ria de sua colega de Academia, Odilon Ribeiro Coutinho, 
expôs ao público, seus conceitos sobre Zelins: “...era antes 
de tudo um telúrico. Parecia não ter pés, mas raízes que 
mergulhavam profundamente nas terras do massapê da 
Várzea do Paraíba.”

No fluxograma do passado a plaqueta nº 38 pertence 
ao escritor e dramaturgo, Ariano Suassuna. Como intro-
dutor de sua saga ao conhecimento público, tivemos o 
jornalista José Nunes, em brilhante e fecunda dissertação. 
Cabe-me lembrar que Ariano, criou com amigos  e exibiu a 
Orquestra Armorial, uma noite festiva de 1968, no Audi-
tório da Universidade Federal da Paraíba. A seu convite, 
pessoal, compareceram José Américo e o governador da 
Paraíba, João Agripino Filho. 

O de maior destaque na literatura de Ariano é o res-
gate do popular, que sem o interesse maior, de uma figura 
como Ariano Suassuna, seria um assunto em plena deca-
dência!...

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

Literatura

Celebração

A coluna de hoje é comemorativa. No dia 13 de 
maio de 2014, portanto há um ano, eu começava a co-
laborar com o jornal A União, com textos neste espaço 
denominado “Mídias em destaque”. Iniciei minha co-
laboração de maneira quinzenal, sendo que após três 
meses passei a enviar textos semanalmente.  

Bom, o que dizer desta experiência jornalísti-
co-opinativa que estou desfrutando? Além de ser um 
ótimo incremento para o currículo, produzir textos 
regularmente faz com que eu exercite o hábito da es-
crita, essencial para um jornalista, ainda mais com os 
tortuosos caminhos que são trilhados quando se trata 
da língua portuguesa.

Com a coluna para A União, posso também expor 
minha opinião sobre diversos assuntos em um veículo 
de comunicação reconhecido, que tem sua linha edito-
rial colocada de maneira clara para o público. 

Para mim, que sou editor de telejornal numa roti-
na onde a opinião é muitas vezes podada em nome de 
supostas objetividade e imparcialidade, ter esse espaço 
no qual posso colocar o que penso sem me preocupar 
com restrições é muito importante para que eu possa 
também treinar a minha capacidade de argumentação.

O primeiro texto publicado foi o intitulado “Pontos 
fracos do WhatsApp”. Depois dele vieram mais 45 (este 
é o quadragésimo sexto). Sempre com a base na grande 
área “mídia”, muitos temas foram abordados: política, 
esporte, cinema, questões sociais, aspectos sobre o 
trabalho jornalístico etc..

Pude também, ao longo desse primeiro ano, escre-
ver, por vezes, sobre o processo de produção da minha 
dissertação de mestrado, finalizada recentemente, 
cujos resultados finais serão trazidos em breve a este 
espaço após a última correção para a entrega na biblio-
teca da Universidade Federal da Paraíba. 

Alguns textos escritos para A União também fo-
ram publicados no site Observatório da Imprensa, no 
qual a mídia é analisada, sob múltiplos aspectos, por 
estudiosos das mais diversas áreas. Foram 12 textos 
ao todo, fazendo com que os assuntos abordados por 
mim na publicação paraibana recebessem destaque em 
âmbito nacional.

Quando eu estava na faculdade de Comunicação 
Social da Universidade Estadual da Paraíba tinha 
uma vontade imensa de trabalhar em jornais im-
pressos, encantado com a possibilidade literária de 
ver meu nome assinando uma reportagem e também 
inebriado pelas histórias de vários escritores que 
atuaram na imprensa escrita, a exemplo de Gracilia-
no Ramos. Com muito orgulho, alcancei esse objetivo 
no jornal A União. 

Agradeço aos que me deram a oportunidade - 
principalmente ao compadre Felipe Gesteira (respon-
sável pela minha indicação) - de exercitar essa que é 
a principal ferramenta de trabalho de um jornalista: a 
escrita. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque

    Humor 
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Cada um na sua casa
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 sa-
bem de sua existência. Entretanto, um dia a jovem adolescente 
Tip (Rihanna) encontra o alien Oh (Jim Parsons), que foi banido 
pelos Boov devido às várias trapalhadas causadas por ele. Os 
dois logo embarcam em uma aventura onde aprendem bastante 
sobre as relações intergalácticas.

Cristovam Tadeu

Capa do primeiro livro de uma série

O jovem estudante e escritor parai-
bano Henrique Albino Mendes completa, 
hoje, 18 anos de idade. No intuito de 
comemorar a data, que marca seu ingresso 
na maioridade, mas, sobretudo, a estreia 
na literatura, ele lança a partir das 17h, na 
sede da Fundação Casa de José Américo 
(FCJA), em João Pessoa, o livro Os Quatro 
Guardiões (Editora Ideia, 120 páginas, R$ 
20). Ele disse para o jornal A União que 
a obra - uma verdadeira saga, cuja trama 
mescla aventura e ficção - é a primeira 
de uma série de quatro títulos. “Estou na 
metade do terceiro”, antecipou o autor, que 
pretende seguir a carreira literária.

Nesse primeiro livro da série - que, na 
ocasião do lançamento na FCJA, será apre-
sentado pela professora Elisalva Madruga, 
que o incentivou a publicá-lo - Henrique 
Albino Mendes enfoca a situação do pro-
tagonista, um anjo nascido do pai que é do 
mal, mas que, embora tenha tal natureza, 
não aceita essa condição e quer seguir o 
caminho do bem. A 1ª Edição, cuja tiragem 
é de cem exemplares, o autor recebeu de 
presente do editor da Ideia, Magno Nico-
lau, a quem agradeceu o gesto solidário. 
“Antes de lançar o segundo título da série, 
ainda quero fazer uma nova edição desta 
primeira obra, com capa ilustrada”, disse 
ele, que também demonstrou sua grati-
dão para outra docente que o incentivou, 
chamada Amanda Lucena Calado. 

Henrique Albino Mendes começou 
a escrever o livro Os Quatro Guardiões 
quando tinha 15 anos de idade. Mas seu 

Produção mostra invasão de seres de outros planetas

interesse pela literatura vinha sendo 
demonstrado desde criança, quando 
rascunhava alguns textos. Porém, em certo 
momento, ele foi recebendo incentivo de 
amigos para publicá-los. Sem condições 
para bancar o lançamento, foi reunindo 
adesões, culminando com a parceria da 
Fundação Casa de José Américo. 

“Eu decidi ser escritor por quase uma 
necessidade. Tenho TDAH (Transtorno 
de Déficit de Atenção) mas percebi que 
poderia ter a capacidade para escrever um 
livro, além de desenhar e pintar, que eram 
atividades que já fazia. Sempre tive em 
minha mente que seguiria no campo artís-
tico”, confessou Henrique Mendes para A 
União. “Para que sejamos artistas, preci-
samos de inspiração e de muito trabalho, 
mas precisamos também de apoio. Mesmo 
não me sentindo um rei, minha mãe sem-

pre fez questão de erguer minha coroa. E 
as letras que escorregam dos meus dedos 
vêm direto do meu coração, que pulsa forte 
quando eu olho ao meu redor e percebo 
que ela não é a única pessoa que acredita 
em mim”, comentou o autor, que nasceu 
em João Pessoa e é aluno do Ensino Médio 
na rede pública de ensino, ao justificar a 
determinação em alcançar seu objetivo. 

Na opinião da professora Elisalva 
Madruga, que fará a apresentação do livro 
na FCJA, a obra de Henrique Mendes “foi 
escrita numa linguagem simples e agradá-
vel, bem estruturada e recheada de aven-
turas fantásticas, o que a torna bastante 
cativante aos olhos de quem a lê e, ao meu 
ver, lhe assegurará uma boa receptividade, 
sobretudo, entre o público jovem”. Já o pre-
sidente da Fundação Casa de José Américo, 
Damião Ramos Cavalcanti, destacou que 
“a FCJA recebe este livro como um sinal do 
seu estímulo e aplauso à juventude, para 
que se vocacione à arte literária”.

Jovem estudante lança seu livro 
de estreia hoje, na FCJA, na capital

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 Kinnaman.
Durante uma única noite, um atirador 
da máfia (Liam Neeson) deve matar seu 
patrão, proteger a família dele e depois 
correr da polícia, enquanto 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 Tam-
biá 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: Biogra-
fia. Duração: 120 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Paulo Henrique Fontenelle 
Com: Cássia Eller, Nando Reis, Oswaldo 
Montenegro. Cássia Rejane Eller. Cássia 
Eller. Cássia. Uma poderosa força inquie-
ta 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 can-

tora, a mãe, a mulher que expôs sua vida 
pessoal 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: Fantasia, 
Romance. Duração: 128 min. Classifica-
ção: 16 anos. Direção: Kenneth Branagh. 
Com Lily James, Cate Blanchett, Richard 
Madden. Após a trágica e inesperada 
morte do seu pai, Ella (Lily James) fica 
à mercê da sua terrível madrasta, Lady 
Tremaine (Cate Blanchett), e suas filhas 

Anastasia e Drisella. A jovem ganha o 
apelido de Cinderela e é obrigada a tra-
balhar como empregada na sua própria 
casa, mas continua otimista com a vida. 
Passeando na floresta, ela se encanta por 
um corajoso estranho (Richard Madden), 
sem desconfiar que ele é o príncipe do 
castelo. Cinderela recebe um convite 
para o grande baile e acredita que pode 
voltar a encontrar sua alma gêmea, mas 
seus planos vão por água abaixo quando 
a madrasta má rasga seu vestido. Agora, 
será preciso uma fada madrinha (Helena 
Bonham Carter) para mudar o seu desti-
no.  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 Johnson. Com Jim Par-
sons, Rihanna, Steve Martin .O planeta Terra 
foi invadido por seres extra-terrestres, os 
Boov, que estão em busca de um novo pla-
neta para chamar de lar. Eles convivem com 
os humanos pacificamente, que não sabem 
de sua existência. Entretanto, um dia a 
jovem adolescente Tip (Rihanna) encontra 
o alien Oh (Jim Parsons), que foi banido 
pelos Boov devido às várias trapalhadas 
causadas por ele. Os dois logo embarcam 
em uma aventura onde aprendem bastante 
sobre as relações intergalácticas. Manaíra 
4: 13h30 e 15h50 CinEspaço2: 14h30 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

n Evento: Lançamento de livro

n Título: Os Quatro Guardiões 

n Autor: Henrique Albino Mendes

n Data: Hoje

n Hora: 17h

n Local: Fundação Casa de José Américo, em JP
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n Preço: R$ 20 
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Diversidade

FOTO: Vinícius Rodrigues

Coreografia aborda a 
condição humana e suas 
fragilidades, levando os 

expectadores a uma 
   reflexão sobre o 

respeito ao próximo

Morte de Selma do Coco 
entristece a cultura popular
Guilherme Cabral   
guipb_jornalista@hotmail.com

Aos 80 anos de idade, faleceu às 16h50 do 
último sábado, em Recife-PE, a cantora e 
compositora Selma do Coco, que possuía o 
título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. 
Referência na divulgação do ritmo - que a 
levou a adotar em seu próprio nome - pelo 
Brasil afora, o corpo da artista, que estava 
internada no Hospital Miguel Arraes desde o 

dia 11 de abril, após cair no banheiro de casa, ao sentir uma 
tontura, quebrando o fêmur, foi velado no Clube Vassouri-
nhas, localizado no Sítio Histórico de Olinda, por familiares, 
fãs, amigos e importantes nomes da cultura popular do 
Estado e sepultado no domingo, no Cemitério de Guadalupe. 
Além da fratura  no osso, os médicos diagnosticaram, ainda, 
infecção urinária, depois controlada, mas morreu por falên-
cia múltipla dos órgãos, depois de sofrer parada cardíaca e 
ser reanimada.

Uma das mais queridas e populares artistas pernam-
bucanas, dona Selma do Coco criou 13 sobrinhos e teve 
apenas um filho, Zezinho, falecido em 2010, o que a deixou 
desde então abalada. Ela saiu do anonimato quando passou 
a vender tapioca no Alto da Sé, na cidade de Olinda, onde, 
inclusive, conheceu figuras importantes para sua própria 
trajetória pessoal e artística, a exemplo do saudoso músico 
Chico Science e a cirandeira Lia de Itamaracá, de quem se 
tornou amiga. 

Em 2013, durante entrevista concedida ao Jornal do Com-
mercio para o caderno especial sobre os Patrimônios Vivos de 
Pernambuco - título conferido pelo Governo do Estado - pu-
blicado naquele mesmo ano, Selma do Coco como que previa 
sua partida. “Estou morrendo”, repetiu ela duas vezes. Na 
ocasião, a artista ainda aproveitou a oportunidade para agra-
decer “o prestígio que (as pessoas) têm por mim e o valor que 
dão ao meu trabalho. Um muito obrigado”, prosseguiu ela, “e 
um ‘tchá”. Na oportunidade, ainda, a cantora - que distribuía 
simpatia - antecipou que, quando falecesse, sua neta mais 
nova, Polyana, hoje com 11 anos de idade, iria ficar com a mãe, 
tomando conta do seu trabalho, que inclui a gargalhada eterni-
zada em canções. Nascida na cidade de Vitória de Santo Antão, 
localizada na Zona da Mata de Pernambuco, Selma Ferreira 
da Silva - nome de batismo da artista popular - mudou para o 
Recife aos 10 anos de idade, indo morar no bairro da Mustar-
dinha, na Zona Oeste da capital.      

ch, considerado um dos mais célebres 
compositores do século XX. “Nesse re-
pertório, ainda incluímos o Quarteto de 
Mozart - oboé e cordas. Vamos levar 
música a todos os polos do Prima com 
regularidade, sobretudo no interior. 

Isso significa que é algo que vai ocorrer 
todo mês”, acrescentou Alex Klein. 

Ainda estão previstas apresenta-
ções em Guarabira, Cabedelo, Campina 
Grande, Tibiri, Alto do Mateus,  
Bairro dos Novais e Mandacaru. “Creio 

que, com essas apresentações, vamos 
tornar a parte pedagógica ainda mais 
interessante, proveitosa para os nosso 
alunos. Nesse concerto, pelo menos 
dois lados saem ganhando: os alunos e 
a sociedade”, finalizou Alex Klein.

O Projeto de Inclusão Social 
através da Música e das Artes (Pri-
ma) inicia, hoje, em Patos, Sertão pa-
raibano, a primeira turnê de concertos 
formais, envolvendo músicos profis-
sionais. A apresentação ocorrerá às 
18h, no auditório da Fundação Ernany 
Sátyro. Amanhã e na quinta-feira 
(14), será a vez de Catolé do Rocha e 
Cajazeiras, respectivamente. 

De acordo com o maestro Alex 
Klein, gestor do Prima, o objetivo é 
oferecer música de qualidade, sem 
esquecer a parte pedagógica. “En-
tendemos a inclusão do Prima não 
apenas no que se refere à parte 
pedagógica. Com apresentações de 
músicos profissionais, vamos levar 
música de alto padrão à população 
e, dessa forma, estimular ainda 
mais os nossos alunos”, afirmou, 
lembrando que as apresentações 
terão a participação do Quarteto 
Olivier Toni, o primeiro quarteto 
residente da região Nordeste. 

No repertório de hoje, estão o 
Quarteto n0 1, de Heitor Villa-Lobos, 
composto em 1915, e o Quarteto 
n0 8 do russo Dmitri Shostakovi-

Concertos do Prima divulgam música erudita e incentivam alunos na Paraíba

Projeto já caiu nas graças do público paraibano e virou referência nacional como importante elemento de inclusão pela arte

Luto na música 

FOTO: Francisco Franca

Artísta realizou diversas apresentações nesta capital, sempre atraindo grande público nos eventos
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Bamidelê lança Campanha 
de Afirmação da Identida-
de Negra na Paraíba

Telefonia celular
Números terão mais um dígito a partir do dia 31
Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

A partir do próximo dia 
31 os números dos telefones 
celulares recebem mais um 
dígito, ou seja, o número 9 
está sendo acrescentado à 
frente dos números atuais. 
A determinação é da Anatel, 
cuja medida tem como obje-
tivo ampliar os recursos de 
numeração para a telefonia 
celular nos Estados da Pa-
raíba, Pernambuco, Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Ceará 
e Piauí.

Portanto, quem ligar de 
qualquer telefone, seja fixo 
ou móvel, para um telefone 

celular de Estados em que já 
ocorreram sua implementa-
ção terá de acrescentar o 9 
antes do número antigo para 
que a ligação seja completa-
da. De acordo com informa-
ções da Assessoria de Im-
prensa – Anatel, durante sua 
implementação, por um tem-
po determinado, as ligações 
com 8 dígitos ainda serão 
completadas para adaptação 
das redes e usuários.

 Gradualmente haverá 
interceptações e o usuário 
receberá mensagens com 
orientações sobre a nova for-
ma de discagem e, após esse 
período, as chamadas com 8 
dígitos não serão mais com-

pletadas. Conforme a Anatel, 
até o último mês de março, 
na Paraíba havia 5.203.832 
linhas móveis, uma penetra-
ção de 131,40 celulares para 
cada 100 habitantes.

Já os Estados de Minas 
Gerais, Bahia e Sergipe, rece-
berão o nono dígito a partir 
do dia 11 de outubro deste 
ano. Enquanto que nos Esta-
dos do Paraná, Santa Catari-
na, Rio Grande do Sul, Distri-
to Federal, Goiás, Tocantins, 
Mato Grosso do Sul, Acre e 
Rondônia, a data para altera-
ção no número ainda não foi 
marcada, porém, conforme a 
Anatel, deverá ser implanta-
do até dezembro de 2016.

O Convention Bureau João 
Pessoa recebeu do Instituto 
Brasileiro de Turismo - Em-
bratur o resultado nacional do 
ranking das cidades brasileiras 
que mais sediaram eventos in-
ternacionais em 2013. A capi-
tal paraibana está entre os 10 
destinos que mais sediaram 
eventos internacionais no Bra-
sil. Foram eventos realizados 
dentro dos critérios da Inter-
national Congress and Conven-
tion Association (ICCA), que 
contabilizam os eventos itine-
rantes, com periodicidade fixa 
e no mínimo 50 participantes. 
O excelente desempenho fez 
com que a cidade se mantives-
se entre o TOP 10 no ranking 
da Embratur /ICCA. 

Segundo o presidente do 
Convention & Visitors Bureau 
de João Pessoa, José Camilo 
Juliani, para se alcançar esta 

posição, o Destino João Pessoa 
vem trabalhando “sério e forte-
mente” nos processos de cap-
tação de congressos e eventos 
que atraem fluxo de turistas 
para a cidade na baixa tempo-
rada. “Este feito só foi possível 
graças à dedicação e pelo con-
tínuo esforço de nossa dire-
toria e equipe operacional, 
além das alianças estratégicas 
com a Setde/PBTur, Sebrae, 
Centro de Convenções, Abih e 
Secretaria de Turismo de João 
Pessoa, que vem colaborando 
com o trabalho e no apoio in-
condicional aos processos de 
captações de eventos, divulga-
ção da capital e no desenvolvi-
mento do nosso destino e de 
sua infraestrutura receptiva”.

O diretor do Centro de 
Convenções de João Pessoa, 
Ferdinando Lucena, afirmou 
que essa posição do destino 

deve ser fator motivador para 
que a cidade de João Pessoa 
conquiste melhores posições 
em 2015, se equiparando com 
outros destinos tradicional-
mente reconhecidos. 

Ainda segundo Lucena, 
para 2015, a expectativa é ani-
madora devido a parceria só-
lida com o Convention Bureau 
na captação de congressos e 
em relação aos eventos inter-
nacionais que irão ser realiza-
dos na cidade, a exemplo do 
Internet Governance Forum 
- IGF, trazendo uma perspecti-
va de avanços com a conclusão 
definitiva do nosso Centro de 
Convenções pelo governador 
Ricardo Coutinho. Na pesquisa, 
João Pessoa teve destaque ao 
lado de Salvador, Fortaleza e 
Natal e ficou à frente de cida-
des brasileiras consolidadas 
no turismo MICE.

Capital se destaca no ranking 
de eventos internacionais

TURISMO

Queixas levam a criação de CPI 

JP teve mais de 5 mil reclamações

Em 2014, a Anatel rece-
beu 1,18 milhão de reclama-
ções referentes à telefonia 
celular na Paraíba. Do total 
de queixas, 42% referem-se 
à cobrança, 10% a serviços 
adicionais (banda larga mó-
vel, por exemplo), 6% a qua-
lidade, 5% a cancelamento, 
e 5% a planos de serviço.

Por conta desse eleva-
do número de denúncias, 
foi criada na Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB) 

uma sessão pública da Co-
missão Parlamentar da Te-
lefonia Móvel (CPI Telefonia 
Móvel). A CPI tem como ob-
jetivo colher depoimentos e 
deliberar sobre o andamen-
to dos trabalhos de inves-
tigação dos fatos que estão 
sendo apurados no colegia-
do do órgão.

Hoje, a partir das 15 
horas no auditório João Eu-
des da Nóbrega, será reali-
zada mais uma reunião de 

trabalho da CPI. Nas inves-
tigações em curso a CPI da 
Telefonia tem parceria com 
o Ministério Público Federal 
e com o Ministério Público 
Estadual, além dos Procons 
Estadual e Municipal. Tam-
bém serão realizadas ses-
sões públicas nas cidades 
de Cuité, Monteiro, Patos, 
Itaporanga, Catolé do Rocha, 
Cajazeiras, Sousa, Princesa 
Isabel, Itabaiana, Pombal e 
Mamanguape. Ligação para Estados que já adotaram mudança é preciso acrescentar o 9 antes do número antigo

O Procon de João Pessoa 
já registrou este ano 5.462 
reclamações do consumidor 
por conta da telefonia mó-
vel, fincando a operadora 
Tim na primeira colocação, 
em segundo lugar vem a Oi, 
em terceiro a Vivo e a Claro 
em último. Durante o ano 
de 2014 foram registradas 
12.589 reclamações, sendo 
a operadora Oi a mais recla-
mada, em segundo lugar a 
Tim, em terceiro a Vivo e na 
quarta posição vem a opera-
dora Claro.

As principais reclama-
ções são a má prestação de 
serviço (sinal indisponível), 
quebra de contrato, cobran-

ça indevida, corte do sinal 
de internet. Conforme o se-
cretário do Procon-JP Helton 
Renê, o órgão vem informan-
do a CPI da telefonia móvel, 
sobre as reclamações que 
chegam ao órgão e partici-
pando dos debates, inclusive 
com propostas para a comis-
são, a exemplo da imediata 
suspensão da comercializa-
ção de novos planos, ativa-
ção de chips enquanto não 
forem atingidas as metas de 
qualidade estabelecidas pela 
Anatel.

De acordo com o secre-
tario do Procon-JP, além das 
discussões, que são benéfi-
cas para esclarecer a socie-

dade sobre seus direitos e 
deveres no que se referem 
à telefonia, é imprescindí-
vel que hajam ações mais 
enérgicas para melhorar 
o tratamento aos clientes. 
“As empresas precisam ser 
penalizadas pela má pres-
tação do serviço que ofe-
recem. As denúncias conti-
nuam a chegar ao Procon-JP 
mesmo considerando toda 
essa discussão para melho-
ria do serviço de telefonia 
móvel. A CPI foi uma atitude 
louvável da ALPB, mas não 
queremos que se transfor-
me em pizza com gosto de 
rapadura para o consumi-
dor”, argumentou. 

FOTO: Reprodução/Internet
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Bamidelê lança campanha amanhã
busca da IdeNtIdade Negra

Ato visa ampliar debate 
sobre o combate ao racismo 
e promover a equidade

No dia 13 de maio é co-
memorada a abolição da es-
cravatura. Marcando essa data 
histórica, a ONG Bamidelê fará 
o lançamento da 4ª Edição da 
Campanha de Afirmação da 
Identidade Negra na Paraíba: 
“Moren@ não. Eu sou negr@!” 
uma ação de comunicação que 
tem como objetivo a valoriza-
ção da imagem da população 
negra a ampliação do debate 
sobre as relações raciais e a 

necessidade de políticas de 
enfrentamento ao racismo e 
que promovam a equidade 
racial. A afirmação da iden-
tidade negra é fundamental, 
tanto para o fortalecimento 
subjetivo como coletivo desse 
segmento populacional. 

A campanha prevê ações 
que estimulam a autoiden-
tificação racial e o reconhe-
cimento e afirmação da ne-
gritude. Nessa edição, será 
enfocada a positivação da 
diversidade das mulheres 
negras paraibanas, e as peças 
de comunicação foram pro-
duzidas a partir das fotogra-

fias premiadas no concurso 
estadual de fotografia “Mu-
lheres Negras em Foco: Um 
Clique Contra o Racismo”. De 
acordo com o Censo 2010 do 
IBGE, a população negra no 
Brasil é composta por 97 mi-
lhões de pessoas (50,7%). 

Na Paraíba, a população 
negra equivale a 58,3%, e em 
João Pessoa 54,1% da popula-
ção é composta por negras e 
negrosos. Contudo, o racismo 
ainda é bastante presente na 
sociedade paraibana. Sendo 
constatado em problemas en-
frentados pela população ne-
gra no seu dia a dia.

uePb faz seminário 
sobre mídia e direito

Na próxima quinta-feira será 
realizado no Centro de Ciências Jurí-
dicas (CCJ) da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) o 1º Seminário de 
Pesquisa: Mídia, Direito e Sociedade, 
uma realização do Centro Acadêmico 
Sobral Pinto junto com a UEPB e a Uni-
versidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas através do 
linkhttp://goo.gl/forms/aJWAUl8fhL. 
“Gol contra Político Normativo: Uma 
análise da vulnerabilidade da Consti-
tuição Federal diante da atuação do 
Estado” é um dos temas do evento.

Hemofilia é tema 
de debate em cg

O programa Fator Decisivo, 
idealizado pela Federação Brasileira 
de Hemofilia (FBH), em alusão ao Dia 
Mundial da Hemofilia, esclarecerá por 
meio de palestras e cartilhas informa-
tivas a melhor forma de conviver com 
hemofilia no Brasil. Os assuntos serão 
discutidos hoje em Campina Grande, a 
partir das 8h30, no Hemocentro Re-
gional – Rua Eutécio Vital de Ribeiro, 
s/n - Catolé. Pessoas com hemofilia, 
familiares e cuidadores poderão par-
ticipar gratuitamente.  O Brasil tem 
mais de 12 mil pessoas com hemofilia 
A e B. E a Paraíba tem cerca de 200 
pessoas com o distúrbio genético.

Portugal inscreve 
alunos brasileiros

Os Brasileiros interessados 
em estudar fora do país já podem 
se candidatar a uma vaga na Uni-
versidade do Algarve, em Portugal. 
A instituição abriu seleção na última 
sexta-feira (8). A instituição oferece 
260 vagas e as inscrições devem ser 
feitas até o dia 29 de maio. 

Os estudantes não preci-
sam fazer prova para ingressar na 
Universidade, é necessário apenas 
apresentar os resultados do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), 
com um mínimo de 500 pontos na 
redação e pelo menos 475 pontos 
em cada uma das provas objetivas.

Festival de Montreal 
abre inscriçôes

As inscrições para o Encontro 
Internacional de Documentário de 
Montreal, edição de 2015, estão aber-
tas até 29 de maio. Podem participar 
diretores já estabelecidos no mercado 
e novos talentos. O festival na cidade 
canadense acontece entre os dias 12 
e 22 de novembro. Os brasileiros po-
dem inscrever seus filmes nas com-
petições internacionais de longas, de 
médias (entre 30 e 59 minutos) e de 
curtas-metragens (até 30 minutos). 
Elas devem ser feitas pelo site Fil-
mZoneFestival. Os filmes devem ter 
sido realizados a partir de 2014 e ser 
legendados em inglês ou francês.

uePb e tJPb fazem 
parceria técnica 

O reitor da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), professor 
Rangel Junior, recebeu na manhã 
de ontem, no gabinete da Reitoria, 
em Bodocongó, a visita dos juízes 
Eduardo Soares e Eduardo Rubens da 
Nóbrega Coutinho, respectivamente 
assessor da presidência do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJ-PB) e coor-
denador do Centro de Mediação Fami-
liar da Comarca de Campina Grande. 
A reunião serviu para as instituições 
aprofundarem as discussões em tor-
no de uma nova parceria entre UEPB 
e Tribunal de Justiça na área de con-
ciliação e conflitos familiares. O termo 
será assinado em breve

Dados do racismo

- No período de 2002 a 2011, o número de jovens negros assassinados no país passou de 63% para 
76,9%, enquanto que o de jovens brancos decresceu de 36,7% para 22,8%. Ser jovem e negro no 
Brasil é correr 2,5 vezes o risco de morrer do que um jovem branco. No Nordeste esse perigo é 5 
vezes maior (IVJ 2014). 
- No tocante à violência, mulheres negras com idades entre 16 e 24 anos têm três vezes mais pro-
babilidade de serem estupradas. E quando lésbicas estão mais suscetíveis aos estupros corretivos, 
e apresentam duas vezes mais chances de serem assassinadas, quando comparadas às mulheres 
brancas. Os índices de feminicídio no Brasil informam que mais de 60% das mulheres assassinadas 
são negras (Ipea, 2011).

- Na Educação, negras e negros estudam em média 6,2 anos, contra 7,2 das/os não  negras/os. Entre 
os analfabetos, a população negra corresponde a 69% (IBGE, 2010).

- Em relação ao trabalho, mulheres negras representam o grupo populacional que se encontra 
ocupado em trabalhos mais precarizado, como o trabalho doméstico - que representam 22,9% das 
trabalhadoras domésticas (Pnad, 2008).
Nesse sentido, a Campanha de Afirmação da Identidade Negra na Paraíba: Moreno@ não convoca 
a sociedade para refletir sobre a importância do combate ao racismo. E, ainda, estimula os jovens 
negros a se autoidentificar racialmente, sobretudo, afirmar sua negritude, assim como a se inserir 
na mobilização da campanha.

 INfOrMAçõES

O quê: lançamento da 4ª Edição da Campanha de Afirmação da Identidade Negra na 

Paraíba: “Moren@ não. Eu sou negr@!”

Quando: 13 de Maio de 2015 (amanhã)

Hora: Das 19h às 21h 

*Local: Usina Cultural Energisa – Centro - João Pessoa
 

contatos:

8650-1858; Terlúcia Silva – 8817-2648; Bamidelê – 3222-8233

Na Paraíba, 
a população 

negra equivale 
a 58,3%, e , em 

João Pessoa, 
a 54,1% 

O Centro Universitá-
rio de João Pessoa – Uni-
pê, por meio do curso de 
Enfermagem, deu início 
ontem à IX Semana de 
Enfermagem do Unipê, 
com o tema A Enferma-
gem em defesa do SUS: 
construindo a 15ª Con-
ferência Nacional de 
Saúde. O espaço integra 
a 76ª Semana Brasileira 
de Enfermagem. A pro-
gramação acontecerá 
de 11 a 15 de maio e de 
18 a 20 de maio, no tur-
no da tarde, no Auditó-
rio do Unipê. 

Entre as atividades, 
estão apresentações 
culturais, mesas-redon-
das, palestras, minicur-
sos e conferências.

Amanhã (12), às 
14h, a Semana realizará 
a mesa-redonda “Direito 
à saúde: um olhar atra-
vés da Rede de Doenças 
Crônicas Não Transmis-
síveis” com a apoiadora 
do Ministério da Saúde 
na Paraíba, profa. Reja-
ne Vieira. A discussão se 
dará sobre as redes de 
atenção à Saúde na Pa-

raíba, sua organização 
e os principais desafios. 
O espaço contará ainda 
com a presença da dra. 
Clécia Kelly, nutricionis-
ta residente do Hospi-
tal Universitário Lauro 
Wanderley-UFPB e ex-
coordenadora das DCNT 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pes-
soa. Mais informações 
podem ser obtidas por 
meio da Coordenação 
de Enfermagem, pelos 
telefones: 2106-9233 
ou 2106-9205.

complexo
O Complexo Hospi-

talar Mangabeira Go-
vernador Tarcísio Burity 
(Ortotrauma) realiza a 
partir de hoje e até o 
dia 20 de maio, com o 
tema “Cuidando de Si 
para Cuidar do Outro”, 
a 7ª Semana de Enfer-
magem. Na programa-
ção, constam palestras, 
vivências, mesa redon-
da, cursos, oficinas, bem 
como sorteio de brindes 
e cuidados com a pele. 

Evento discute redes 
de atenção à saúde

seMaNa da eNFerMageM

A Convenção das Nações 
Unidas de Combate à Deser-
tificação (UNCCD, sigla em 
inglês) recebe, até a próxima 
sexta-feira, as inscrições de 
projetos que combatam a de-
gradação do solo e a desertifi-
cação no Brasil.

O programa Dryland 
Champions reconhecerá o 
trabalho de pessoas, organi-
zações e empresas no manejo 
sustentável da terra, melho-
rando as condições de vida 
das populações. Para parti-

cipar, os interessados devem 
preencher e enviar um formu-
lário para o endereçodryland-
championsbrasil@gmail.com. 
Podem se inscrever grupos de 
jovens e escolas, agricultores, 
empresas, organizações não 
governamentais (ONGs), as-
sociações comunitárias e mu-
nicípios. 

Os contemplados rece-
berão um certificado de reco-
nhecimento do programa. A 
premiação será entregue em 
17 de junho, Dia Mundial de 

Combate à Desertificação. A 
premiação reconhecerá ativi-
dades como proteção de terras 
produtivas através da preven-
ção da degradação dos solos 
saudáveis e restauração de 
áreas degradadas; criação de 
um ambiente favorável para 
a gestão sustentável da terra; 
conscientização e atividades 
de educação; entre outros tó-
picos. Para mais informações, 
entre em contato pelo telefone 
(61) 2028-1717 ou acesse o 
edital completo da iniciativa.

Convenção das Nações Unidas
recebe inscrição de projetos 

cONVIVÊNcIa cOM a seca

O Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa/MCTI), com 
sede em Campina Grande, 
está promovendo reunião 
para formação de Grupo de 
Trabalho para implantação 
do Programa de Regulariza-
ção Ambiental (PRA) na Pa-
raíba. A reunião contou com 
a participação do secretário 
executivo de Meio Ambiente 
do Estado da Paraíba, Fabiano 
Lucena. Também estiveram 
presentes representantes de 
diversas entidades públicas, 
instituição de Ensino Supe-

rior e de pesquisa científica 
e tecnológica, bem como de 
diversas associações e orga-
nizações da sociedade civil. 

Os participantes irão 
integrar o Grupo de Traba-
lho, cujo objetivo é permitir 
a consolidação de parcerias 
interinstitucionais que ga-
rantam a efetivação do PRA, 
além da continuidade das 
ações e seu aperfeiçoamento 
durante o processo de im-
plantação. Fabiano Lucena 
destacou que a constituição 
de um Grupo de Trabalho 

com participação de diversas 
instituições se dá pela neces-
sidade de implementar um 
trabalho amplo em todo o 
território da Paraíba. 

“Para implementarmos 
um conjunto de ações de cará-
ter multidisciplinar é impor-
tante que compreendamos 
as particularidades regionais, 
que há diversidade não ape-
nas da Paraíba em relação ao 
restante do país, mas entre os 
territórios do próprio Estado, 
e por isso a importância des-
se grupo”, ressaltou. 

Insa cria grupo de trabalho

fOTO: reprodução/Internet
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4a edição do evento será aberta hoje em Campina Grande

Gira Calçados
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de maio de 2015

A 4a edição do Gira Cal-
çados será aberta hoje na 
Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (Fiep), 
em Campina Grande, às 19h. 
Considerado um dos maiores 
eventos do setor calçadista da 
região Nordeste, o evento se-
gue até a próxima quinta-feira 
(14), com palestras, oficinas, 
rodada de negócios e desfi-
les de moda. Mais de dois mil 
produtos da indústria calça-
dista serão expostos durante 
o evento. São esperados 70 
expositores nordestinos e 
350 lojistas de vários Estados 
brasileiros. A previsão de ne-
gócios para este ano é de R$ 
6 milhões em vendas durante 
os próximos doze meses. 

A palestra inicial, a par-
tir das 19h, será “Perfil do va-
rejo brasileiro de calçados”, 
com o diretor do grupo Cour-
moda, Airton Manoel Dias. Às 
20h30 haverá a solenidade 
de abertura e, às 21h10, um 
desfile de moda. Amanhã e 
quinta-feira (14) haverá a 
Oficina de Criação “Aprenda 
a desenvolver uma coleção 
planejada”, com Jefferson de 
Assis. O Senai apresentará 
também três palestras volta-
das ao design e à produção. 
Todas essas capacitações são 
gratuitas e os interessados 
devem se inscrever pelo tele-

fone (83) 2101-0131. Os or-
ganizadores do Gira Calçados 
esperam um público de três 
mil pessoas nos três dias de 
evento. De acordo com a ges-
tora do projeto de Calçados 
do Sebrae Paraíba, Éricka 
Vasconcelos, foram planeja-
das inovações para esta edi-
ção do evento. “Trabalhamos 
um conceito mais tecnológi-
co, mesmo utilizando a cultu-
ra regional. Com esse toque 
de tecnologia, com mais ino-
vação, o Gira Calçados terá 
inovações em sua estrutura e 
decoração, desde a entrada”, 
disse.

O desfile, por exemplo, 
criado pelo editor de moda 
do evento, Aladim Monteiro, 
terá uma interatividade com 
os participantes das oficinas. 
Segundo Aladim, o desfile 
será no primeiro dia do even-
to e o cliente terá contato com 
uma proposta high tech, com 
modelos bonecas que apre-
sentarão calçados, seguidas 
de modelos de verdade, entre 
outras novidades.

O Gira Calçados é uma 
realização do Sebrae Paraí-
ba, Governo do Estado, pre-
feitura de Campina Grande, 
Instituto de Inovação Senai e 
Sistema Indústria Fiep e Sin-
dicalçados/PB. Mais infor-
mações sobre o evento no si-

Fiep assina termo 
de desenvolvimento 

Hoje, às 11h, acontecerá no 
Auditório Francisco Alves Pereira, na 
sede da Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba – FIEP, em Campina 
Grande, a assinatura do Termo de Coo-
peração Técnica do “Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Campina Grande 
2034, com Focalização no Complexo 
Aluízio Campos”. A solenidade de 
assinatura do Termo contará com a 
participação do presidente da FIEP, 
Francisco Benevides Gadelha, empre-
sários, políticos, e representantes da 
Associação Comercial e Empresarial de 
Campina Grande, Câmara de Dirigen-
tes Lojistas, e da empresa Macroplan.

Petrobras tem 
novo comitê

A nova composição do Comitê 
de Auditoria do Conselho de Admi-
nistração da Petrobras foi aprovada, 
segundo a empresa, por unanimi-
dade. A companhia divulgou  a lista 
com os nomes dos novos integran-
tes do comitê são Luiz Nelson Gue-
des de Carvalho, Luiz Augusto Fraga 
Navarro de Britto Filho e Roberto da 
Cunha Castello Branco. De acordo 
com a Petrobras, o Conselho de Ad-
ministração aprovou, também por 
unanimidade, o nome do conselheiro 
Luiz Nelson Guedes de Carvalho para 
presidir a entidade.

Dólar e custo devem 
pressionar inflação

Depois dos aumentos da ener-
gia e dos combustíveis que impulsio-
naram os índices de preços, a inflação 
está sendo pressionada pela alta do 
dólar e o repasse aos consumidores 
do aumento de custos de produção, 
que se tornaram os novos vilões dos 
preços, segundo especialistas ouvi-
dos pela Agência Brasil. A divulgação 
do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) de abril indicou 
que, passados os impactos dos rea-
justes de preços administrados, uma 
onda de aumentos em itens de consu-
mo manterá a inflação em níveis altos.

RF libera extrato de
eventuais pendências

Os contribuintes que entre-
garam a declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 2015 
podem consultar o extrato no Cen-
tro Virtual de Atendimento (e-CAC), 
na internet, para verificar eventuais 
pendências e acompanhar a situa-
ção perante o Fisco. De acordo com 
o supervisor do Imposto de Ren-
da, Joaquim Adir, mais da metade 
dos extratos foram liberados. “A 
maioria já está lá. Eu diria que em 
torno de 70% já estão liberados 
para consulta na página da Receita 
Federal.”

Jornalista faz ato 
contra demissões

O Sindicato de Jornalistas do 
Rio promoveu no último dia oito um 
ato no centro da cidade contra de-
missões, precarização do trabalho 
e práticas antissindicais. Na última 
quarta-feira (6), os deputados da 
Assembleia Legislativa derrubaram 
o veto do governador Luiz Fernando 
Pezão à inclusão dos jornalistas 
no piso regional do Estado, de R$ 
2.432,72, após 20 anos sem piso 
estabelecido para a classe. “Con-
quistamos uma importante vitória 
com a mobilização da categoria ao 
lado do sindicato”, disse Camila Ma-
rins, diretora do sindicato. 

O aperto do crédito nos 
bancos públicos estimulará, 
em um primeiro momento, o 
interesse pelo crédito habita-
cional dos bancos privados, na 
opinião de especialistas que 
analisam a situação no setor. O 
primeiro semestre ainda nem 
terminou e 2015 já tem várias 
más notícias para os interes-
sados em comprar casa finan-
ciada pelos dois principais es-
tabelecimentos oficiais.

Em janeiro, a Caixa Eco-
nômica Federal elevou os 
juros para financiar imóveis 
com recursos da poupança. 
Três meses depois, em abril, 
informou novo reajuste des-

sas taxas. Ainda em abril, 
anunciou redução do percen-
tual máximo de financiamen-
to de imóveis usados, de 80% 
ou 70% para 50% ou 40% do 
valor de avaliação. No início de 
maio, foi a vez de o Banco do 
Brasil informar elevação dos 
juros.

Apesar de, mesmo após 
os reajustes, as instituições 
privadas terem taxas de juros 
maiores que as da Caixa e do 
Banco do Brasil, elas podem 
facilitar as condições, depen-
dendo do relacionamento com 
o cliente. “Os bancos privados 
ainda não mexeram [nas ta-
xas do crédito habitacional]. 
Isso abre espaço para as pes-
soas procurarem. As taxas são 
maiores, mas quem é corren-

tista pode obter uma condição 
melhor”, avalia o economista 
Gilberto Braga, professor de fi-
nanças da Faculdade de Ciên-
cias Sociais Aplicadas Ibmec, 
no Rio de Janeiro.

Outro fator é que tanto 
os bancos privados quanto o 
Banco do Brasil, por enquanto, 
continuam financiando 80% 
do valor de imóveis novos ou 
usados. “É difícil imaginar al-
guém juntar 50% ou 60% do 
valor de um imóvel. É muito 
puxado”, comenta Braga.“Prin-
cipalmente essa condição de 
50% [de entrada] para usados 
é muito difícil de ser atendida 
pelo consumidor”, corrobora 
Miguel Ribeiro de Oliveira, di-
retor executivo de Estudos e 
Pesquisas Econômicas da As-

sociação Nacional dos Execu-
tivos de Finanças, Administra-
ção e Contabilidade (Anefac).

Pelas novas regras, os 
financiamentos via Caixa 
dentro do Sistema Financei-
ro Habitacional (SFH) – que 
financia unidades até R$ 750 
mil no Distrito Federal, em São 
Paulo, no Rio de Janeiro e em 
Minas Gerais e até R$ 650 mil 
no resto do país – passam a ser 
de até 50% do valor para imó-
veis usados, e não mais 80%. 
No Sistema Financeiro Imobi-
liário (SFI) que financia imó-
veis com preços acima desses 
valores, o percentual máximo 
de empréstimo caiu de 70% 
para 40%. Já as taxas de juros, 
passaram a variar de 9% para 
9,45% para o SFH após os 

ajustes. Para o SFI, de 10,5% 
a 11% ao ano. Ambas as li-
nhas da Caixa são financiadas 
com recursos da poupança. A 
Agência Brasil pesquisou as 
condições de financiamento 
em linhas análogas no Banco 
do Brasil, Bradesco, Santan-
der e HSBC. No Banco do Bra-
sil, são financiados até 80% 
do valor da unidade nova ou 
usada, e a taxa de juros má-
xima anual subirá de 9,9% 
para 10,4% ao ano a partir 
de 18 de maio. O Bradesco 
também financia até 80% 
de novos ou usados. Para 
os avaliados em até R$ 750 
mil, as taxas de juros são 
9,6% ao ano. Acima des-
se valor, os juros ficam em 
10,3% ao ano.

Procura pelo crédito privado deve se ampliar

Embora o Ministério da Edu-
cação (MEC) tenha se comprome-
tido a realizar todos as renova-
ções do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), as instituições de 
ensino privadas dizem que a si-
tuação ainda não está resolvida: 
os estudantes correm o risco de 
ter de pagar parte da mensalida-
de fora do financiamento. O MEC 
nega que isso vá ocorrer.

O MEC comprometeu-se a fi-
nanciar integralmente as mensali-
dades que tiveram um reajuste de 
até 6,41% em relação ao valor co-

brado no ano passado. Os alunos 
que estão renovando os contratos 
com reajustes acima desse teto 
estão recebendo aviso de que a 
instituição ainda terá de explicar 
o reajuste ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), que gerencia o Fies.

“Os alunos estão pensando 
que o problema está resolvido, 
mas recebem um aviso de que re-
novação é preliminar”, diz o dire-
tor executivo da Associação Brasi-
leira de Mantenedoras do Ensino 
Superior (ABMES), Sólon Caldas. 
Segundo ele, o MEC colocou uma 
trava no financiamento, paga o 
reajuste até o limite de 6,41%, 

mas isso não significa que a insti-
tuição seja obrigada a reajustar a 
mensalidade neste valor. “A insti-
tuição teve um reajuste de 10%, 
o MEC paga 6,4%, quem paga o 
resto? Falta o MEC esclarecer isso 
para o aluno”, exemplifica.

O limite colocado pelo MEC 
equivale à inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) em 2014. 
Segundo Caldas, os reajustes das 
instituições não seguem neces-
sariamente o índice. A média de 
reajustes foi 9% no período.

Ao estipular o limite, o MEC 
argumentou que a trava serve 
para evitar cobranças abusivas e 

garantir que os estudantes con-
sigam quitar a dívida quando sai-
rem da faculdade. A pasta, junto 
com o Ministério da Justiça, for-
mou um grupo de trabalho para 
analisar a evolução dos valores co-
brados nas mensalidades e finan-
ciados pelo fundo.

Em uma das reuniões desse 
grupo, de acordo com documen-
to assinado por 38 entidades na-
cionais e estaduais do setor priva-
do, e disponibilizado na internet, 
o MEC propôs que as instituições 
reajustassem a mensalidade em 
6,41% para ter o valor todo co-
berto pelo Fies no semestre, ou 
que não cobrassem a diferença.

Estudantes poderão pagar parte da mensalidade
FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

FOTO: Reprodução/Internet

Feira deve gerar R$ 6 milhões em negócios; são esperados 70 expositores nordestinos e 350 lojistas

Mariana Tokarnia 
 Repórter da Agência Brasil

Mariana Branco  
Repórter da Agência Brasil

tewww.giracalcados.com.br.
Com espaços exclusivos 

para gerar novos negócios, a 
Rodada de Negócios do Gira 
Calçados será mais movimen-
tada. O perfil dos participan-
tes é de indústrias de calçados 
estabelecidas no Nordeste. A 
capacidade exigida é a de de-
senvolver e lançar novas co-
leções para todas as estações. 
Inscrições com a JB Consul-
tores pelo e-mailjbconsulto-
res@jbconsultores.com.br ou 
pelo telefone (81) 3231.1033.

Componentes, calçados, 

acessórios e produtos da in-
dústria ficarão expostos no 
Gira Calçados 2015. Para par-
ticipar, o interessado pode 
se inscrever diretamente na 
Fiep. O showroom, nos anos 
anteriores, apresentava tam-
bém a tecnologia das máqui-
nas de fabricar calçados e 
artefatos do couro, expostos 
no Salão de Inovação. Mas, 
devido a sua importância, 
será realizado à parte, no se-
gundo semestre deste ano. 
Durante o 4º Gira Calçados 
serão oferecidas capacitações 

gratuitas, importantes para 
o desenvolvimento da cadeia 
produtiva. As palestras são 
para estudantes e empresá-
rios. Na quarta-feira (13), às 
10h, haverá a palestra “Design 
e Inovação - Um olhar no ce-
nário e Usuário”. 

A partir das 16h, haverá 
outra palestra, “Senai - Agente 
Transformador”. Já na quinta-
feira (14), será a “Marca – For-
talecimento da Identidade”. 
As capacitações serão minis-
tradas por profissionais do 
Senai.

APERTO DO BB E DA CAIXA ECONÔMICA



Empresários Carlos 
Alberto Pimentel, Car-
melita Chang, Derlândia 
Nunes e Irene Honório 
da Silveira, design 
gráfico Fernando Mara-
dona, executivo Paulo 
Nepomuceno, produtor 
Sérgio Sombra, engen-
heiro José Mota Victor, 
bibliotecária Simone 
Vieira Albuquerque, pro-
fessora Janete Lins de 
Azevedo, médico Fábio 
Kenedy Trigueiro.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O Clube da Melhor Idade Cidade 
Verde vai promover um almoço em 
homenagem ao Dia das Mães.
  Será no dia 24 às 12h com 
um festivo almoço na Bella Casa 
Recepções, com animação da banda 
Novo Horizonte e desfile  da bou-
tique  Fixação.

Zum Zum Zum
   O estimado juiz de Direito Herbert Lisboa noivou com a advogada Carol Lopes, 
filha da saudosa defensora pública Fátima Lopes. Parabéns aos noivos!

FOTO: Goretti Zenaide

Oficinas
A FUNESC está 

oferecendo oficinas 
gratuitas de ballet, 
memórias do movi-
mento, capoeira de 
Angola, forró e jazz 
dance, em parceria 
com o curso de Li-
cenciatura em Dança 
da UFPB. Trata-se do 
Projeto MoveMente, 
orientado pela profes-
sora Michelle Gabrielli 
e para se inscrever as 
pessoas devem enviar 
um email para move-
mente.ufpb@gmail. 
indicando qual oficina 
tem interesse.

   Para quem curte moda, o Sebrae lança hoje às 9h com um café da manhã 
na Confeitaria Philipea, no Largo São Frei Pedro Gonçalves, o Caderno de Inspirações 
Inova Moda “Caminhos - Inverno 2016. 

“Que importa o tempo? 
Há amigos de oito 
dias e indiferentes de 
oito anos”

“Grandes amigas nuncam 
perdem o contato... É igual 
ao laço quando dá nó 
difícil de desfazer”

MACHADO DE ASSIS MARTA FELIPE

Roberta
A ALEGRIA e a 

descontração vão 
tomar conta hoje no 
almoço do restaurante 
Adega do Alfredo.

Tudo por conta do 
aniversário da pro-
moter Roberta Aquino, 
transcorrido na última 
quinta-feira mas que 
será comemorado hoje 
com amigas leais e 
também nos dias 22 e 
23 no bacana Mercure 
Mar Hotel, em Recife.

FOTO: Dalva Rocha

Para o álbum de família: Imperiano Lucena com os filhos João Vicente, Tereza e Marcos Antônio

Orofacial
O OITAVO Encontro 

Brasileiro de Motricidade 
Orofacial será realiza-
do nesta sexta-feira 
e sábado, na Estação 
Cabo Branco, em João 
Pessoa.

O evento é pro-
movido pela Asso-
ciação Brasileira de 
Motricidade Orofacial.

Um brinde à felicidade: Ana Dolores Suassuna e Leonard Japiassu Veras

FOTO: Goretti Zenaide

As irmãs da noiva Aninha e Marina Suassuna

FOTO: Dalva Rocha

Tereza Lucena Suassuna e Guilherme Suassuna Ferreira, Ana Dolores e Leonard, Rosane Japiassu Pereira 
e José Maria Veras Filho

FOTO: Goretti Zenaide

Selda Falcone, Leda Rodrigues, Marilene Sá, Sandra Dourado, Roberta Aquino, Vitória Lombardi Cruz, 
Roziane Coelho, Lúcia Bezerra e Patrícia Sales

AS NÚPCIAS de Ana Dolores Suassuna e Leonard 
Japiassu foram marcadas pela classe e distinção tanto da 
cerimônia religiosa, celebrada pelo padre Carlos Maurício 
quanto da recepção no Paço dos Leões.

O branco prevaleceu em toda a nave do Mosteiro 
de São Bento, com decoração de André Luiz. O cerimo-
nial foi conduzido por Ana Karenina e Walber Rabello e 
o acompanhamento foi da cantora Marina Cavalcanti e 
Coral.  Os avós paternos, Alice Japiassu e Murilo Pereira 
levaram até o altar as imagens de Nossa Senhora de 
Louredes, em homenagem in memoriam à avó da noiva, 
d. Lourdes Lucena. Chamou a atenção na cerimônia re-
ligiosa a presença maciça dos convidados que ficaram 
até o final - como manda a boa educação.

No Paço dos Leões, também ricamente decorado os 
convidados foram recepcionados com um buffet delicio-
so assinado por Carmelita Chang, além do bolo de Maria 
Helena Moura e animação musical da banda Flor de Lis.

A noiva usou modelo em voil de seda pura com 
bolerinho em renda chantilly francesa e joias de família 
compostas de crucifixo e brincos de diamantes.

Classe e distinção

COMEÇA hoje e vai até quinta-feira a quarta edição 
do Gira Calçados com rodada de negócios, palestras e 
clínicas tecnológicas onde estarão expostos mais de dois 
mil produtos da indústria calçadista,

O evento será na Fiep, em Campina Grande, onde es-
tão sendo esperados 70 expositores nordestinos de 350 
lojistas de vários Estados brasileiros.

Calçados do Nordeste

A SECRETARIA de Comunicação de Cabedelo está de-
senvolvendo ações em rádio, televisão e redes sociais, que 
alia alta tecnologia com prestação de serviços, interagindo 
com a população através do site www.cabedelo.pb.gov.br.

Através do programa de rádio na Kebramar FM 104,9 
e no endereço www.kebramarfm.com.br o cidadão cabe-
delense pode expor as necessidades de cada bairro.

Comunicação

   Os noivos Ana Dolores Suassuna e Leonard Japiassu estão curtindo a lua 
de mel, viagem pela Argentina e Uruguai. Na volta, passam ainda pelo Rio de Janeiro.

   A Assembleia Legislativa da Paraíba realiza hoje mais uma sessão pública 
da Comissão Parlamentar da Telefonia Móvel. Será às 15h no Auditório João Eudes 
da Nóbrega, naquela casa legislativa.

   O Projeto de Inclusão Social através da Música e das Artes - Prima inicia hoje uma 
turnê pelo Sertão paraibano. Os concertos vão ser em Patos, Catolé do Rocha e Cazajeiras.
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Estimativa é de que esses 
dois produtos concentrem 
75% dos problemas

Tomadas e brinquedos irregulares
FISCALIZAÇÃO DO IMEQ

Das irregularidades de-
tectadas pelo Instituto de 
Metrologia e Qualidade In-
dustrial (Imeq), órgão dele-
gado ao Inmetro no Estado, 
75% foram constatadas em 
brinquedos e em plugues de 
tomadas. A estimativa é do 
chefe do Núcleo de Verifica-
ção de Qualidade do Imeq, 
Iremar Villarim. No primeiro 
quadrimestre deste ano, o 
órgão fiscalizou 8.028 pro-
dutos em 12 cidades do Esta-
do, incluindo Campina Gran-
de e João Pessoa. Ao todo, 
foram visitados 434 estabe-
lecimentos e registradas 67 
infrações. 

Iremar Villarim pontua 
que algumas irregularidades 
encontradas foram graves. 
“Muitos desses produtos es-
tavam sem o selo do Inme-
tro. Isso significa que não 
foram submetidos a nenhum 
tipo de teste de segurança. 
Com isso, um brinquedo, por 
exemplo, pode ter peças que 
se soltam facilmente, o que 
pode provocar a morte da 
criança por engasgue”, disse. 

Outra preocupação dos 
técnicos do Imeq é com re-
lação ao plugue de tomadas 
sem o certificado do Inmetro, 
grande parte delas encontra-
da em cidades do interior da 
Paraíba. “Como se não bas-
tasse o risco de choque elé-
trico, algumas dessas toma-
das que foram recolhidas por 
conta da falta do selo do In-
metro pegaram fogo tão logo 
foram submetidas a testes”, 
destacou Iremar Villarim. 

Quando são detectadas 
irregularidades, os estabele-
cimentos têm dez dias para 
apresentar defesa ao Imeq e 
ficam sujeitos a multas que 
variam de R$ 100 a R$ 60 mil, 
dependendo da gravidade da 
irregularidade encontrada. 

Ações de 2014
No ano de 2014, o Imeq 

realizou 17.200 ações em 166 
cidades paraibanas. Segundo o 
chefe do Núcleo de Verificação 
de Qualidade do Imeq, as atu-
ações tiveram como resultado 
397 infrações. Ainda de acordo 
com o balanço, foram visitados 
1.863 estabelecimentos. 

Ao todo, 1.345.323 pro-
dutos foram fiscalizados. 
Desse total, 16.148 foram 
apreendidos. “Esses núme-
ros mostram que o Imeq está 
atento ao cumprimento do 
direito básico do consumi-
dor, que é comprar um pro-
duto que ofereça qualidade 
e, acima de tudo, segurança. 
Por outro lado, percebemos 
que, com as ações do Imeq 
coordenadas pelo Inmetro, 
está nascendo uma cultura 
de respeito ao consumidor”, 
pontuou Iremar Villarim. 

De acordo com Pollyana 
Nóbrega, coordenadora do 
Imeq, as ações do órgão são 
rotineiras. “Estamos cum-
prindo o nosso papel de ór-
gão fiscalizador delegado ao 
Inmetro todos os dias. Claro 
que, em datas festivas, in-
tensificamos nossas ações. 
Mas todos os dias realizamos 
operações, sejam em postos 
de combustíveis ou em qual-
quer outro setor, por exem-
plo. Tudo isso para garantir 
que o consumidor paraibano 
não seja lesado”, disse.  

O paraibano que quer man-
ter a tradição da canjica e pamo-
nha nas festas juninas deste ano 
terá que desembolsar um pouco 
mais. É que a mão de milho fi-
cou mais cara em relação ao ano 
passado. Dentre os vários fatores 
como a estiagem e a baixa pro-
cura, a crise econômica é a causa 
preponderante para a elevação 
dos preços.

No Mercado Central de João 
Pessoa, o consumidor poderá en-
contrar a mão de milho (52 espi-
gas)  com preços entre R$ 30,00 a 
R$ 35,00, enquanto em 2014 era 
possível comprar por R$ 25,00, 
R$ 20,00 ou até R$ 15,00 (o que 
corresponde a uma variação de 
até 133%) Segundo o comercian-

te João Humberto, que mantém 
a tradição na venda de milho há 
mais de 20 anos, a crise e a estia-
gem foram os fatores que mais 
contribuíram para a baixa na sa-
fra e aumento dos preços.

“Ano passado, nessa mesma 
época do ano, você encontrava 
isso aqui tudo cheio já tinha mui-
to milho e o povo tinha dinheiro 
pra comprar. Foi tempo de Copa 
do Mundo, o dinheiro tava movi-
mentando o mercado e também 
choveu bem mais do que esse 
ano. Cheguei a vender a mão de 
milho a R$ 15,00”, disse João.

Outros comerciantes acredi-
tam que ainda está cedo para ter 
certeza se haverá um aumento na 
safra ou que o valor da mão de 
milho sofra algum reajuste para o 
período das festas juninas. Dessa 
forma, a estimativa de outro au-

mento ou baixa no valor atual é 
imprevisível. 

A boa notícia é que a ten-
dência do grão para este ano 
continua de qualidade, segundo 
alguns comerciantes, e para a 
consumidora Teresa  Pereira não 
há o que reclamar. “Eu tô achan-
do ótimo, está bem verdinho. Dá 
pra fazer tudo, canjica, pamonha, 
dá pra cozinhar, assar, quanto a 
isso não tem do que reclamar”, 
afirmou.

As cidades de Passira, em Per-
nambuco, e Assu, no Rio Grande 
do Norte, são os principais forne-
cedores do milho que chega ao 
Mercado Central da capital parai-
bana até este mês de maio.

Tradição em declínio 
Um fato curioso pode ser co-

locado em questão para a baixa na 

procura do produto. A perda dos 
costumes da população em man-
ter a tradição de comprar o milho 
e fazer a própria canjica e a pa-
monha. “Hoje em dia está ficando 
mais difícil manter uma boa venda 
da mão de milho, as pessoas não 
querem mais ter o trabalho em fa-
zer todo o processo para produzir 
a canjica e pamonha. Se você qui-
ser, é só ir à padaria e supermer-
cado que ela vai tá lá, prontinha 
para comer. Isso também está aju-
dando o milho a cair no mercado 
nessa época do ano. No tempo dos 
nossos pais e avós não era assim, as 
pessoas tinham prazer em fazer a 
canjica e pamonha em casa mes-
mo, como tradição”, relatou, de 
maneira desapontada, o comer-
ciante José da Silva Gomes, que 
vende milho com seu pai no mer-
cado desde os seis anos de idade.

Milho verde está mais caro nos mercados públicos de JP
ESTIAGEM E CRISE ECONÔMICA

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Consumidor encontra a mão de milho, composta por 52 espigas, com preços entre R$ 30,00 e R$ 35,00; no ano passado, o produto era vendido por até R$ 15,00

A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) e represen-
tantes do trade  paraibano 
realizam amanhã e quinta-
-feira, na cidade de São Paulo, 
uma capacitação para vende-
dores do call center e agen-
tes de viagens da operadora 
TAM Viagens. A previsão é de 
que sejam capacitados cerca 
de 100 agentes da operadora 
paulista sobre as potenciali-
dades do Destino Paraíba. O 
objetivo é elevar as vendas de 

pacotes para consumidores 
das principais cidades daque-
le Estado da região Sudeste. 

Além das potencialidades 
turísticas do Destino Paraíba, 
serão apresentadas a infraes-
trutura hoteleira e as tarifas 
praticadas pelos meios de 
hospedagem da Grande João 
Pessoa. De acordo com a presi-
dente da PBTur, Ruth Avelino, 
a capacitação de agentes de 
viagens da operadora é uma 
estratégia. “Nossas pesquisas 

mostram que o número de tu-
ristas oriundos de São Paulo 
apresentou um crescimento 
em janeiro deste ano em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado. Esses números são 
do nosso setor de estatística”.

Pela programação do 
evento, a apresentação será 
feita pela consultora de pla-
nejamento da PBTur, Debora 
Luna. “Queremos mostrar 
que a Paraíba é muito mais 
além de sol e mar. Queremos 

apresentar todos os atrati-
vos e atividades turísticas da 
nossa região”, disse. Os agen-
tes de viagens da TAM terão a 
oportunidade de degustar no 
restaurante Bovinus Augusta 
uma das delícias da gastro-
nomia paraibana: a tapioca.  
Além das capacitações está 
prevista uma rodada de negó-
cios com os hoteleiros parai-
banos. 

Um dos atrativos turísti-
cos que deverá ser destaque 

na apresentação da TAM Via-
gens é o Maior São João do 
Mundo, de Campina Grande,  
um produto turístico conso-
lidado, amplamente divulga-
do no exterior pela Embratur 
e que recebe, a cada edição, 
mais de 2 milhões de pessoas.

Estão confirmadas as 
participações de representan-
tes dos hotéis Tambaú, Mus-
sulo Resort (do Conde), Hard-
man e Nóbile In. A expectativa 
é a geração de bons negócios.

Brasil Sabor 2015 reúne 28 restaurantes e bares paraibanos

PBTur treina agentes da TAM e vendedores do call center

Os apreciadores da gas-
tronomia têm razões para 
celebrar:  de 14 a 31 de maio 
acontece a décima edição do 
Brasil Sabor, realizada em 
todo Brasil. Na Paraíba, 28 
restaurantes de João Pessoa e 
Campina Grande participam 
do festival, promovido pela 
Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel) e tra-
dicional no calendário nacio-

nal de eventos gastronômicos. 
A edição 2015 do Brasil Sabor 
apresenta algumas novidades. 
Ao contrário das edições ante-
riores, os bares e restaurantes 
participantes não terão que 
criar um prato exclusivo para 
o evento, mas, em contrapar-
tida, vão oferecer até 50% de 
desconto em um item já exis-
tente em seu menu.

Entre as opções, os clien-

tes poderão escolher pratos 
à base de peixes, carnes, culi-
nária internacional ou típicos 
nordestinos, além de lanches 
rápidos e saborosos.

De acordo com Paulo 
Amaral, presidente da Abra-
sel/PB, o Brasil Sabor tem 
um efeito positivo sobre a 
cadeia produtiva e melhora 
o faturamento das empresas 
associadas com o aumento 

do fluxo de clientes. 
"O festival divulga a cultu-

ra e os valores paraibanos por 
meio da gastronomia, que é 
um dos maiores atrativos para 
o turismo numa região. Ao 
mesmo tempo, estimula o pú-
blico local a frequentar e co-
nhecer bares e restaurantes, 
fortalecendo um setor funda-
mental da nossa economia”, 
afirma Amaral.

GASTRONOMIA

DESTINO PARAÍBA EM SÃO PAULO

Brasil Sabor 2015
Quando: De 14 a 31 de maio
Onde: 28 bares e 
restaurantes de João Pessoa 
e Campina Grande
O que traz de novidade: 
Descontos de até 50% em 
pratos do menu

SERVIÇO



UNIÃO  A

Paraíba
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de maio de 201514

Ampliação de faixa para ônibus na 
capital é tema de audiência pública
MP-Procon e Semob vão 
definir a instalação de novos 
trechos na próxima 5a feira 

O Programa de Defesa 
e Proteção do Consumidor 
do Ministério Público da 
Paraíba (MP-Procon) e a 
Superintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob) re-
alizarão na próxima quinta-
-feira (14) uma audiência 
pública para discutir e de-
finir a instalação de faixas 
exclusivas para ônibus na 
cidade de João Pessoa. A au-
diência será pela manhã na 
sede do MP-Procon, locali-
zada no bairro do Tambiá.

Após a implantação da 
faixa na Avenida Epitácio 
Pessoa, em dezembro de 
2014, os trechos exclusivos 
passaram de 2,5km para 
pouco mais de 7km. A am-
pliação das faixas faz parte 
da preparação das vias para 
implantação do Transporte 
Rápido por Ônibus (BRT). 
Para Roberto Pinto,  supe-
rintendente executivo de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa, esse projeto deve 
reduzir o tempo de viagem 
dos ônibus.

Com a faixa exclusiva, 
a intenção da Semob é de 
que haja uma melhor dis-
tribuição das vias na cida-
de, priorizando o transpor-
te público, que em média é 
responsável por 70% dos 
deslocamentos da popula-
ção.

Extensão atual
A exclusividade para 

ônibus coletivos existe a 
partir do anel interno da 
Lagoa, Viaduto Miguel Cou-
to, Avenida Cardoso Vieira, 
Avenida Cândido Pessoa e 
Avenida Sanhauá até o Ter-
minal de Integração do Va-
radouro. Após o Terminal, 
a faixa prossegue pela Rua 
Padre Azevedo, Rua Padre 
Meira até o cruzamento 
da Avenida General Osório 
com a Rua Guedes Perei-
ra. A última ampliação fez 
com que esses trechos fos-
sem interligados a Epitácio 
Pessoa, até o cruzamento 
com a Avenida Amazonas, 
incluindo as Avenidas Ge-
túlio Vargas, Almirante 
Barroso e Maximiano Fi-
gueiredo.

Opinião
Em conversa com o jor-

nal A União, muitos mora-
dores da capital não estão 
vendo muitos benefícios. 

"Fico confuso, não sei 
quando usar ou não. Há um 
lugar onde a faixa é trace-
jada e onde ela é contínua, 
mas não sei se devo passar. 
Tenho a impressão de que 
pra mim dificulta, não vejo 
benefício nenhum. Apesar 
de não precisar reduzir a 
velocidade por causa dos 
ônibus", disse o motorista  
Idomário Lima.

De acordo com Everson 
Fernandes, motoqueiro e 
consultor de vendas, a faixa  
ajuda bastante com relação 
ao fluxo. “Para quem anda 

de ônibus, ela melhora bas-
tante para você se deslocar. 
E além disso, coloca mais 
organização no trânsito por 
que fica uma faixa exclusiva 
para ônibus e outra só para 
moto e carro. Sendo assim, 
o trânsito fica mais livre"

Na opinião da técnica 
em enfermagem Irlaneide 
de Souza, não influencia em 
nada porque os motoris-
tas invadem a faixa. “Eles 
não respeitam. Não vejo 
benefício algum. Acho que 
deve ter mais fiscalização 
no trânsito ou uma lei mais 
rigorosa, onde uma multa 
acabe pesando no bolso do 
motorista que invada a fai-
xa exclusiva".

A assistente social Mi-

Janielle Ventura
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

No anel interno da 
Lagoa, duas faixas são  
destinadas para os 
transportes públicos 

cheline Farias disse que 
por uma parte funciona e 
por outra não. “Os motoris-
tas não respeitam a faixa, 
tanto o motorista de ônibus 
quanto o de carro normal. 

Então assim fica difícil. Se 
funcionasse direitinho, o 
tempo de viagem iria redu-
zir. Deveria ter um contro-
le maior, mais guardas nas 
ruas".

Veja como é a circulação da faixa exclusiva:
l Apenas ônibus e bicicletas poderão circular na faixa;
l Veículos particulares só poderão utilizar para entrar e sair de 

estacionamentos ou 50 metros antes de entrar à direita em 
alguma rua transversal;

l Veículos de saúde, de emergência, viaturas policiais e de fis-
calização, inclusive da Semob, poderão circular em casos de 
serviços de urgência com sinalização sonora e luz acionadas.

FIQUE ATENTO

A Prefeitura de Cam-
pina Grande, por meio da 
campanha Maio Amarelo, vai 
realizar hoje a Caminhada 
Atenção pela Vida. A mani-
festação, que terá inicio às 
16h, na Avenida Juscelino 
kubitschek, no Presidente 
Médici, é um convite a todos 
para um momento de refle-
xão para a paz no trânsito.  

 A iniciativa é uma par-
ceria da divisão de educação 
de trânsito da Superinten-
dência de Trânsito e Trans-
portes Públicos (STTP), com 
os demais parceiros do Movi-
mento Maio Amarelo, como a 
ONG Mope - Mobilizar para 
Educar, Mexe Campina, Sest/
Senat, dentre outros. 

Além de contar com a 
sociedade civil organizada, 
o evento terá ainda a parti-
cipação de familiares e ami-
gos das vítimas do trânsito, 
a exemplo de representantes 
de uma família daquele bair-
ro que perdeu seu patriarca 
em um acidente de trânsito 
em maio do ano passado. 
Francisco Rilton Nunes Go-
mes, 52 anos, perdeu a vida, 
deixando esposa e três filhos. 
"Conclamo a todos para nos 
unirmos por essa causa. Mu-
dar é possível, precisamos 
repensar o comportamento 
de todos no trânsito", disse 
Lígia Cristina, esposa da ví-
tima.

 Uma das propostas da 

Caminhada Atenção pela 
Vida é chamar a atenção 
para o tema e desencadear 
uma ação coordenada entre 
poder público e a sociedade 
civil em torno de propostas 
que aperfeiçoem as políticas 
de trânsito, objetivando re-
duzir as estatísticas de mor-
tes e acidentes.

 Os participantes vão 
usar roupa branca com aces-
sórios em amarelo, cor que 
simboliza atenção no trânsi-
to. "Essa mobilização preten-
de, ainda, reforçar o conceito 
de que todos nós temos res-
ponsabilidades para tornar 
nossas ruas e estradas lu-
gares seguros. E isso envol-
ve ciclistas, motociclistas, 
motoristas, passageiros e 
também pedestres. Cada um 
deve fazer sua parte", disse 
Fátima Rodrigues, coordena-
dora da divisão de educação 
de trânsito da STTP e organi-
zadora do Movimento Maio 
Amarelo.

 O Brasil ocupa a 4ª posi-
ção entre os países  que mais 
registram mortes no trân-
sito, perdendo apenas para 
Índia, China e Nigéria. A cada 
ano, mais de 40 mil pessoas 
morrem no Brasil em coli-
sões e atropelamentos. O ín-
dice de mortes é de 23 para 
cada 100 mil habitantes. Na 
Paraíba foram registrados 
356 óbitos, conforme dados 
do Datasus 2014.

Paz no trânsito é tema 
de caminhada em CG

MAIO AMARELOCampanha alerta 
para uso do cinto 
de segurança na 
cidade de Patos

O Batalhão de Policia-
mento de Trânsito iniciou, on-
tem, na cidade de Patos, uma 
campanha educativa que visa 
chamar a atenção sobre a im-
portância do uso do cinto de 
segurança para a prevenção 
de acidentes. As atividades 
de orientação consistem na 
entrega de panfletos em blit-
ze, simulação de aplicação de 
multas, palestras em escolas 
e exibição do cine trânsito ur-
bano e rodoviário em diversos 
pontos do município. A cam-
panha vai até o domingo (17) 
e na próxima semana as fiscali-
zações serão intensificadas.

De acordo com o coman-
dante da 4ª Companhia de Po-
liciamento de Trânsito, tenente 
Leonides Marcelino, a PM con-
ta com o apoio da população 
para divulgar as mensagens. 
“A principal delas é pela pre-
servação da vida. Para isso, es-
tamos usando diversos meios 
para transmiti-la, como a exibi-
ção do cine de trânsito urbano 
e rodoviário, onde convidamos 
condutores e passageiros para 
uma sessão de vídeo mostran-
do as consequências da impru-
dência no trânsito”, detalhou.

O condutor que deixar de 
utilizar o cinto de segurança 
ou permite que o passageiro 
não utilize, comete uma infra-
ção de natureza grave, com 
penalidade de multa no valor 
de R$ 127,69, além de perder 
cinco pontos na carteira de ha-
bilitação.

Desde de janeiro deste ano, o Rena-
vin, Registro Nacional de Vistorias e Ins-
peções, atua na Paraíba como empresa 
credenciada pelo Detran/PB para reali-
zação de vistorias e inspeções. Com 12 
postos presentes em todas as regiões do 
Estado, o Renavin torna mais ágil, práti-
co e seguro o atendimento aos usuários 
paraibanos.

Nos postos do Renavin, uma vistoria 
completa de um automóvel dura de oito 
a 15 minutos, em média, e o principal 
motivo desta agilidade no atendimento 
é o uso de uma tecnologia exclusiva no 
Brasil. É o Scanvin, equipamento já uti-
lizado nos Estados Unidos e em outros 
países de primeiro mundo, que permite 
a leitura espectral de imagens de chassis 
e motor veicular gravados em superfícies 
metálicas, ferrosas ou qualquer tipo de 
estrutura.

O equipamento utiliza feixe de lu-
zes de LED ultravioleta e brancas, garan-
tindo a leitura da imagem e permitindo 
maior visão no momento da coleta dos 
códigos de identificação do veículo.

A tecnologia de luzes de LED ultra-
violeta faz a conversão da imagem em 
espectrograma, e as luzes de LED bran-
cas realizam a leitura correta dos códigos 
de chassi e motor em qualquer ângulo, 
facilitando o trabalho do técnico. Assim, 
o Scanvin traz a visão exata dos códigos 
e transfere os dados para um módulo de 
processamento. Este equipamento vem 
configurado para fazer a leitura de da-
dos de modelos nacionais e importados, 
e identifica, nanometricamente, se exis-
te diferença na gravação do código do 
chassi na peça.

Com a imagem coletada, o aparelho 

envia os dados para o sistema gestor do 
Renavin. Nele, os dados são analisados 
e, caso não haja conformidade das in-
formações, o equipamento dispara um 
alarme, indicando que o chassi ou motor 
do veículo não estão válidos.

A tecnologia Scanvin, vistoria óptica 
espectral, permite a leitura dos códigos 
de chassi e motor do veículo, validando 
com o padrão mundial de montagem. 
O equipamento identifica os indícios de 
fraudes ou adulterações nos veículos, 
fazendo em minutos o trabalho de três 
áreas distintas: vistoria, sistema e audi-
toria. Com isso, a perícia feita pelo Ins-
tituto de Polícia Científica (IPC) - exame 
químico metalográfico - só é necessária 
quando encontrado algum indício de 
crime no veículo.

Com alto padrão de tecnologia, ra-
pidez e colaboradores qualificados, o 
Renavin traz para a Paraíba excelência 
de atendimento ao consumidor, assim 
como praticidade e comodidade.

 
Roubo de carros cresce 13% ao ano
Segundo dados do Anuário Brasi-

leiro de Segurança Pública, referente a 
2013, o roubo de veículos no Brasil au-
mentou quase 13% em um ano. O le-
vantamento mostra que quase 229 mil 
veículos foram roubados no país naque-
le ano. Ou seja, a cada hora, 26 veículos 
desaparecem das ruas do Brasil.

Os carros roubados no Brasil têm 
três destinos principais: São desmancha-
dos para abastecer o mercado clandes-
tino de peças usadas, adulterados e re-
vendidos no mercado interno, e levados 
para países vizinhos, onde são vendidos 
ou trocados por drogas ou armas.

Tecnologia auxilia trabalho de 
vistoria veicular no Detran-PB

SCANVIN
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Mercado e pessoas 
com deficiência 

O Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano e da Fun-
dação Centro Integrado de Apoio 
ao Portador de Deficiência (Funad), 
realiza amanhã, em João Pessoa, o 
Dia da Empregabilidade. O evento 
tem o objetivo de promover a inser-
ção de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho e criar espaços 
de discussão e informação sobre 
qualificação e capacitação profis-
sional. A programação começa às 
8h30, na Funad, com palestras so-
bre “A Empregabilidade das Pessoas 
com Deficiência” e “Orientações 
para um bom desempenho nos pro-
cessos seletivos”. Uma equipe fará 
o cadastro e encaminhamento para 
as empresas e também haverá pro-
cesso seletivo para as vagas dispo-
níveis. O evento vai até o meio-dia.

Sine-JP com 653 
vagas de emprego

O Sistema Nacional de Em-
prego de João Pessoa (Sine-JP) está 
com 653 oportunidades no mercado 
de trabalho da capital, nesta sema-
na. Há vagas para todos os níveis de 
escolaridade e nos setores de co-
mércio, serviços e indústria. Confira 
a lista completa no link http://goo.
gl/RhyUAm. Quem não tem expe-
riência, pode concorrer a 500 va-
gas de operador de telemarketing 
disponibilizadas por uma empresa 
de call center. Para participar da se-
leção, o candidato deve ter concluí-
do o Ensino médio e ter noções de 
informática. Há oportunidades para 
quem cursa ou concluiu Ensino Su-
perior. O Sine-JP está localizado na 
Rua Cardoso Vieira, 85, Varadouro, 
próximo à Praça Antenor Navarro. 
O horário de atendimento é das 8h 
às 17h. 

Unipê realiza Jornada 
Jurídico-Investigativa

A Coordenação de Pesqui-
sa e Iniciação Científica do curso 
de Direito do Unipê realiza hoje e 
amanhã a I Jornada Jurídico-Inves-
tigativa Unipê. O evento terá como 
tema “Ativismo Judicial, Lavagem 
de Dinheiro e Corrupção” e aconte-
cerá no Auditório Tarcísio Burity, 
no bloco E, das 17h às 18h30. As 
inscrições poderão ser realizadas 
presencialmente, das 8h às 12h, na 
coordenação. A Jornada é uma ação 
do grupo de pesquisas Ativismo 
Judicial e Corrupção, do Unipê, que 
pretende enriquecer ainda mais o 
debate desse tema para contribuir 
para a conscientização da socieda-
de. São oferecidas 160 vagas, sendo 
40 para o público externo, como es-
tudantes e profissionais de Direito e 
demais campos afins e interessados 
em geral da sociedade civil. 

Previsão do tempo 
na Paraíba 

A Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba (Aesa) 
prevê, para hoje, sol na faixa lito-
rânea, com possibilidade de chuvas 
ocasionais. Há ainda previsão de sol 
com variação de nuvens para o Bre-
jo, Agreste e região do Cariri e Curi-
mataú. Para o Alto Sertão e Sertão, 
o dia será de nebulosidade variável. 
No Litoral, a temperatura máxima 
deverá atingir 30º C e a mínima 24º 
C. A previsão de temperatura máxi-
ma para o Brejo é de 29º C e mínima 
de 21º C. A região do Cariri e Curi-
mataú deverá ter máxima de 34º C 
e mínima de 21º C. No Alto Sertão, 
previsão de máxima de 34º C e mí-
nima de 21º C. Já para o Sertão, a 
máxima deverá registrar 35º C e a 
mínima, 22º C. No Agreste, a máxi-
ma deverá ser de 30º C e a mínima, 
de 21º C. 

Polícia Ambiental desarticula 
rinha de galos em Queimadas
Foram resgatados sete 
animais, entre eles, um 
que morreu após disputa 

Policiais do Batalhão 
Ambiental desarticularam 
uma rinha de galos que fun-
cionava em um sítio, na cida-
de de Queimadas, no Agres-
te do Estado. No local, sete 
animais foram resgatados, 
sendo que um deles já esta-
va morto após uma disputa 
a que foi submetido pelos 
apostadores. O dono da ri-
nha foi detido e levado até a 
delegacia, no município.

De acordo com o co-
mandante do 1º Pelotão Am-
biental (Campina Grande), 
tenente Rodrigo Rodrigues, 
os policiais chegaram até o 
local com a ajuda de denún-
cias anônimas realizadas ao 
Centro Integrado de Opera-
ções Policiais (Ciop). “Quan-
do a guarnição chegou estava 
acontecendo uma disputa e 
vários participantes conse-
guiram fugir, mas o proprie-
tário da residência foi detido 
e conduzido até a delegacia”, 
contou.

O oficial detalhou ainda 
que, na casa onde acontecia 
a rinha, foram apreendidas 
balanças de precisão que pe-
savam os galos competidores 
antes das lutas, bolsas para o 
transporte dos animais e es-
porões sintéticos. 

O dono da rinha foi iden-
tificado como José Luciano 
Bento, de 49 anos. Ele foi au-
tuado por maus tratos e mul-
tado no valor de R$ 4.200.    

PM apreende 12 
armas e detém 
35 suspeitos no 
fim de semana

A Polícia Militar condu-
ziu 35 suspeitos até as dele-
gacias da Paraíba durante as 
ações realizadas no fim de 
semana. Desses, 20 foram 
por roubo, dez por porte ile-
gal de arma, três por força de 
mandado de prisão, um por 
vários crimes de homicídio 
e um por maus-tratos a ani-
mais. O balanço foi divulga-
do ontem pela corporação e 
mostra o resultado entre às 
18h da última sexta-feira (8) 
até as 23h de domingo (10).

No período, 12 armas de 
fogo foram apreendidas (seis 
espingardas, três pistolas e 
três revólveres), dez motos 
roubadas foram recuperadas, 
um desmanche de motos foi 
descoberto em João Pessoa e 
uma rinha de galos foi desar-
ticulada em Queimadas.

As prisões e apreensões 
dos suspeitos de roubos 
ocorreram nas cidades de 
João Pessoa, Campina Gran-
de, Queimadas, Massarandu-
ba, Pilar e Patos. Oito deles 
foram por roubo a pessoa, 
três por ações contra ônibus, 
quatro contra estabeleci-
mentos comerciais, dois con-
tra residências, dois por as-
salto a posto de combustível 
e um por roubo de veículos.

As armas de fogo foram 
retiradas de circulação nos 
municípios de Rio Tinto, João 
Pessoa, Patos, Riachão de Ba-
camarte, Areial, Aroeiras e 
Remígio. Além disso, em Ala-
goa Nova, os policiais apre-
enderam 50 munições de re-
vólver durante abordagem a 
um caminhão.

Samu registra 10 mil ocorrências este ano
O Serviço de Atendimen-

to Móvel de Urgência (Samu) 
registrou 10.117 ocorrências 
nos quatro primeiros meses 
deste ano. O número, que 
inclui casos de tipo clínico e 
traumático, apresentou uma 
pequena redução de acordo 
com as demandas de 2014, 
quando foram anotados 
10.768 chamados no mesmo 
período. 

As ocorrências que mais 
se destacaram foram as de 
caso clínico, que corres-
ponderam a 5.369 chama-
dos. Elas se referem a casos 
neurológicos, cardiológicos 
e gastrintestinais, em sua 
maioria, e correspondem a 
53,1% do total. Já os even-
tos de tipo traumático, como 
acidentes de trânsito ou fe-
rimentos por armas de fogo 
ou armas brancas, soma-
ram 3.280, o que representa 
32,4% dos chamados. 

O quadro manteve as 
características verificadas no 
ano de 2014, quando os casos 
clínicos também superaram 

os traumáticos. Naquele ano 
foram contabilizados 5.827 
(54,1%) do primeiro tipo e 
3.472 (32,2%) do segundo na 
Grande João Pessoa. 

De acordo com a coor-
denadora médica do Samu 
João Pessoa, Érika Rivenna, 
o serviço tem conseguido 
atender a todas as deman-
das. Ela destaca, no entanto, 
que mais de 50% dos casos 
são de ocorrências que não 
são da alçada do serviço. “O 
Samu existe para atender ca-
sos de urgência e emergên-
cia com risco de morte, mas 
mais da metade dos chama-
dos acabam sendo para ca-
sos que não são de urgência, 
como viroses, febre, diarreia 
ou mal-estar”, contou. 

A coordenadora destaca 
a importância da conscien-
tização da população, já que 
quando uma ambulância é 
direcionada para um caso 
inadequado, pode deixar de 
atender alguém em estado 
crítico. “Não se trata de ne-
gar um direito, mas de prio-

rizar quem realmente preci-
sa”, explicou. 

O Samu pode ser acio-
nado na Grande João Pessoa 
pelo número 192. Entre os 
quadros que se encaixam na 
área de atendimento estão os 
de convulsão, sangramentos 
digestivos, infarto, queda de 
idosos, acidentes graves de 
trabalho ou de trânsito e fe-
rimentos por armas brancas 
ou de fogo.

Serviço
A sede do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) de João Pessoa está 
localizada no Centro Adminis-
trativo Municipal (Cam), É lá 
que estão as equipes de regu-
lação, que recebem as ligações 
e acionam as ambulâncias da 
base descentralizada mais 
próxima ao local da ocorrên-
cia. Existem bases no Hospital 
Santa Isabel, na Subprefeitura 
de Tambaú, na UPA do Valen-
tina e na avenida principal de 
Cruz das Armas. 

Após o primeiro atendi-

mento, no local da chamada, 
o médico ou socorrista entra 
novamente em contato com 
a sede, desta vez para a re-
gulação do hospital de refe-
rência para aquela situação. 
A regulação acontece, na 
maioria das vezes, para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma, para o Ortotrauma 
de Mangabeira, para o Hos-
pital Santa Isabel ou para 
alguma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). 

Estrutura
O Samu da capital possui 

hoje sete motolâncias, sendo 
uma para reserva, sete uni-
dades móveis básicas e três 
unidades de saúde avançada, 
que são equipadas com Uni-
dade de Tratamento Intensivo 
(UTI) e possuem a presença 
de um médico para atendi-
mento imediato. Os veículos 
foram entregues durante a 
atual gestão, renovando a fro-
ta de veículos para assegurar 
mais conforto e segurança 
para pacientes e profissionais. 

ATENDIMENTOS NA CAPITAL

Justiça discute ação de reintegração de posse 
A 8ª Vara da Justiça 

Federal em Sousa realizará 
amanhã audiência pública 
de conciliação para tratar 
sobre a Ação de Reintegra-
ção de Posse ajuizada pelo 
Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas 
(DNOCS) contra a represen-
tação do espólio de Sebas-
tião Rufino César, referen-
te a uma área destinada a 
lote agrícola. A decisão foi 
proferida pelo juiz federal 
Pablo Baldivieso, titular da-
quele Juízo.

A audiência de conci-
liação será realizada às 14h, 
na Câmara Municipal de 

Sousa. A área a ser reinte-
grada consta de 19 imóveis 
sem licença para constru-
ção, entre eles, uma creche 
do Município de Marizó-
polis e quatro prédios não 
residenciais (igreja Evangé-
lica, depósito de comercia-
lização de gás butano, loja 
de material de construção 
e uma repetidora). Um to-
tal de 15 famílias reside na 
área.

Segundo a decisão, com 
a morte do réu, o DNOCS 
requereu a inclusão da sua 
companheira no processo. 
“Assim, em razão do óbito 
do requerido ocorrido no 

curso desta ação e como 
não se tem notícia de par-
tilha ou inventário aberto, 
determino o prosseguimen-
to deste feito com a inclusão 
do Espólio de Sebastião Ru-
fino César no polo passivo, 
em substituição ao falecido, 
sendo representado pela 
administradora provisória 
Maria das Dores Ferreira 
Carvalho, companheira do 
de cujus, nos termos do Art. 
1.797, inciso I, do CC”, rela-
tou o magistrado.

Ele esclareceu que o 
Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, com sede em 
Recife (PE), deu provimento 

à apelação para determinar 
a reintegração do DNOCS na 
posse do imóvel, mantendo 
os termos de liminar com a 
mesma finalidade.

“Todavia, como se tra-
ta de área habitada por 
algumas famílias e que 
também contém órgão pú-
blico em funcionamento 
(creche municipal), enten-
do necessária a realização 
de uma audiência de con-
ciliação entre todos os in-
teressados, no intuito de 
fixar condicionantes para 
o cumprimento integral da 
reintegração da área”, enfa-
tizou o juiz.

EM SOUSA

Os policiais chegaram até o local com a ajuda de denúncias anônimas realizadas ao Ciop; os apostadores fugiram, mas o dono foi preso

Foto: Secom-PB
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Comissão no Senado 
analisa projeto que reduz 
ISS do turismo rural
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PB terá R$ 250 mi para saneamento
Financiamento internacional 
será voltado para projetos 
de gestão das águas

PARCERIA COM BANCO EUROPEU

O governador Ricar-
do Coutinho se reuniu, na 
manhã de ontem, com o 
gerente do Banco Europeu 
de Investimento no Brasil, 
Alexandre Staff Varela, com 
quem discutiu a possibili-
dade de financiamento de 

projetos para a Paraíba, es-
pecialmente na área de ges-
tão das águas e saneamen-
to. O encontro aconteceu 
na Granja Santana e contou 
com a presença de secre-
tários e técnicos da gestão 
estadual. 

“Neste primeiro encon-
tro, conversamos sobre o 
projeto que está em anda-
mento com o Banco Mun-
dial e também aproveita-

mos para falar sobre outras 
possibilidades de parcerias 
futuras”, comentou o go-
vernador. “Já realizamos e 
estamos realizando muitas 
ações de infraestrutura e 
social em todo o Estado, 
com recursos próprios. 
Essa oportunidade com o 
Banco Europeu, assim como 
com o Banco Mundial, vai 
ampliar ainda mais os in-
vestimentos voltados ao de-

senvolvimento da Paraíba”, 
completou.

O secretário da Infraes-
trutura, do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da 
Ciência e Tecnologia, João 
Azevedo, que também esta-
va na reunião, falou sobre a 
proposta do Governo do Es-
tado junto ao Banco Mun-
dial, que está em andamen-
to. “Foi dentro desse pedido 
junto ao Banco Mundial que 

surgiu a possibilidade da 
parceria com o Banco Euro-
peu de Investimento”, afir-
mou. “É um total de R$ 250 
milhões para financiamen-
to de saneamento básico, 
sendo R$ 125 milhões pelo 
Banco Mundial. A outra me-
tade será pelo Banco Euro-
peu”, explicou.

O gerente do Banco Eu-
ropeu no Brasil, Alexandre 
Staff Varela, também ressal-

tou que a reunião represen-
tou o início de muitas par-
cerias. “Estamos buscando 
apoiar o Governo em proje-
to que o Banco Mundial já 
vinha desenvolvendo”, afir-
mou. “Ficamos muito feli-
zes em podermos conversar 
com o Estado sobre a possi-
bilidade também de finan-
ciamentos futuros nas áreas 
de infraestrutura econômica 
e social”, acrescentou.

MPPB requer plano de mobilidade na capital
PMJP presta contas da 
gestão em Mangabeira

A 2ª Promotoria do Meio 
Ambiente e Patrimônio So-
cial da capital ajuizou uma 
ação civil pública requeren-
do a imediata elaboração do 
plano de mobilidade urbana 
de João Pessoa, na forma pre-
vista na Lei nº 12.587/2012, 
no prazo máximo de 30 dias, 
com sua a implementação e 
execução. A ação requer ain-
da a suspensão do repasse 
e transferência de recursos 
federais do orçamento da 
União para o Município de 
João Pessoa, destinados à 
mobilidade urbana, enquan-
to a prefeitura não tiver ela-
borado, implementado e exe-
cutado o plano.

De acordo com o pro-
motor João Geraldo Barbo-
sa, a ação é resultado de um 
inquérito instaurado pela 
Promotoria, em março, para 
apurar se o município ti-
nha o plano de mobilidade, 
conforme determina a Lei  
12.587/2012. A prefeitura 
da capital foi notificada, ain-
da no início de março, para 
apresentar o plano no prazo 
de 10 dias.

A Superintendência de 

As Audiências Regionais 
do Orçamento Participativo de 
João Pessoa (OP) continuam 
hoje na região que engloba os 
bairros de Mangabeira I a VII, 
Cidade Verde I e II. A audiência 
começa às 19h, na Escola Mu-
nicipal Davi Trindade, Rua José 
Mendonça de Araújo, número 
88, Mangabeira I.

No ano passado a audiên-
cia reuniu 340 pessoas. Este 
ano, durante as audiências 
também acontece à eleição dos 
conselheiros regionais, que são 
os representantes dos bairros 
e comunidades de João Pessoa. 
“Tão importante quanto eleger 
as demandas é acompanhar e 
fiscalizar a execução do que foi 
eleito. ”, explicou o secretário 
executivo do Orçamento Parti-
cipativo, Jackson Macedo.

O ciclo de 2015 não ele-
gerá demandas. O objetivo das 
audiências é prestar contas à 
população de tudo que foi elei-
to em anos anteriores e para 
isso, conta com a participação 
dos secretários da gestão.

Plano Municipal 
A Prefeitura de João 

Pessoa vai realizar hoje, na 
Escola Municipal Aruanda, 
no bairro dos Bancários, às 
8h, um encontro com os ges-
tores e membros de escolas 
públicas e privadas, membros 
da Secretaria de Educação e 
Cultura, Câmara Municipal de 
João Pessoa, Ministério Públi-
co da Paraíba e a sociedade 
civil para discutir o documen-
to base do Plano Municipal de 
Educação (PME) 2015/2025.

O encontro tem o objeti-
vo de analisar o material do 
documento base para saber 
se há a necessidade de alte-
ração no texto final. É a partir 
desse debate que será elabo-
rado o documento definitivo 
do PME que vai dirigir a edu-
cação pública e privada no 
território de João Pessoa, tan-
to de escolas públicas como 
privadas.

O documento está dispo-
nível no link: (http://bit.ly/
PlanoEdu)

O Ciclo 2015 do Orçamen-
to Democrático Estadual (ODE) 
realizou mais uma plenária 
ontem à noite. O encontro de 
integrantes da equipe de Go-
verno do Estado com a popula-
ção, para que esta encaminhe 
prioridades a serem incluídas 
no planejamento do próximo 
ano, foi na cidade de Catolé do 
Rocha, no Sertão paraibano. 
As prioridades da região fo-
ram saúde (332 votos), abaste-
cimento de água (320 votos) e 
educação (269 votos). 

O governador Ricardo Cou-
tinho, que chegou ao local do 
evento às 20 horas, garantiu 

à multidão concentrada na 
Escola Francisca Mendes a re-
tomada das obras da rodovia 
PB-325, importante para o de-
senvolvimento econômico do 
município e da região por ele 
polarizada.

Após o pronunciamento de 
secretários de Estado que par-
ticiparam da plenária, o gover-
nador se referiu, entre outras 
questões e temas mencionados, 
aos problemas resultantes da 
falta de água que o município e 
a Paraíba enfrentam atualmen-
te, mas lembrou que o atual 
Governo já fez 800 quilômetros 
de adutoras, obras hídricas com 

o objetivo de enfrentar o pro-
blema, e que “esse é o Governo 
que mais construiu adutoras na 
história da Paraíba”, pois “nos 
dez anos anteriores fizeram 
apenas 160 quilômetros”.

A assembleia em Catolé do 
Rocha foi aberta com uma sau-
dação do secretário executivo 
do ODE, Gilvanildo Pereira. Em 
seguida  houve a apresentação 
ao público presente dos conse-
lheiros regionais, os articulado-
res que atuam na microrregião 
de Catolé do Rocha. O evento 
prosseguiu com a exibição de 
uma orquestra formada por 40 
estudantes da cidade que inte-

gram o Programa de Inclusão 
Através da Música e das Artes 
(Prima), do Governo Estadual.

Após o espetáculo, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
entregou instrumentos para 
duas bandas marciais comple-
tas a representantes das escolas 
estaduais João Silveira e Diva 
Guedes, da região. O gover-
nador também entregou uma 
ambulância ao Hospital Regio-
nal de Catolé do Rocha, repas-
sou um cheque simbólico no 
valor de R$ 585 mil do progra-
ma Empreender para financiar 
atividades de 121 empreende-
dores dos municípios da região 

e também fez a entrega da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) ao contemplado João 
Nogueira, participante do pro-
grama Habilitação Social que 
através do Detran dispensa o 
pagamento, garante a qualifi-
cação técnica para condutores 
profissionais de veículos auto-
motores e expede a documen-
tação que o habilita.

Ao iniciar sua participação 
na plenária, o governador Ri-
cardo Coutinho ressaltou que 
“o Orçamento Democrático é 
do povo da Paraíba”, e agra-
deceu a presença de todos os 
presentes. 

População de Catolé do Rocha elege prioridades
ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL

PARTICIPAÇãO POPULAR
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Centenas de pessoas na plenária da oitava região georçamentária escolheram saúde, abastecimento de água e educação como prioridades; apresentação do Prima (D) abrilhantou o evento

Ação civil pública exige imediata elaboração pela Prefeitura de João Pessoa, com prazo de até 30 dias

Mobilidade Urbana (Semob) 
respondeu que o plano ain-
da não havia sido concluído e 
que será executado em breve. 
Além disso, em audiência rea-
lizada no último dia 5, o pro-
motor João Geraldo pergun-
tou ao superintendente da 
Semob sobre a existência de 
um Plano de Mobilidade Ur-
bana no âmbito de João Pes-
soa. O representante da Se-
mob respondeu ao promotor 
que não existe o plano, mas 
que se encontra em elabora-
ção e que já existem estudos 
por uma firma contratada 

pela prefeitura e também re-
cursos aprovados pelo Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID).

O promotor destaca que 
a lei concedeu aos municípios 
um prazo máximo de três 
anos para elaborar o plano, 
sob pena de não receberem 
recursos orçamentários fede-
rais destinados à mobilidade 
urbana. O prazo expirou no 
dia 12 de abril deste ano. 

João Geraldo relata ain-
da que o Tribunal de Contas 
do Estado, em 2012, encami-
nhou recomendação à pre-

feitura para que elaborasse e 
encaminhasse projeto de lei 
versando sobre o plano de 
mobilidade, mas a recomen-
dação não foi cumprida.

“Toda a atual situação ca-
ótica do trânsito, verdadeira 
colcha de retalhos, da cidade 
de João Pessoa tem uma cau-
sa principal: a ausência de um 
Plano de Mobilidade Urbana”, 
ressalta João Geraldo. A ação 
requer ainda a condenação 
do Município de João Pessoa 
a pagamento de R$ 1 milhão 
por danos morais coletivos, 
pelo descumprimento da lei.
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Senadores analisam projeto para 
reduzir a 3% ISS no turismo rural

contato@felipegesteira.com
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Todos com Feghali
O governo demonstrou que ainda tem força 

na Câmara dos Deputados, mesmo diante do 
rolo compressor Eduardo Cunha. No entanto, a 
sociedade brasileira assistiu na última quarta-feira, 
6, a um verdadeiro circo de horrores. Centrais 
sindicais protestaram contra a primeira Medida 
Provisória do ajuste fiscal, que mexe nas regras 
para acesso ao seguro-desemprego. 

Direita e esquerda não se entenderam. Houve 
tanta costura política com a liderança do vice-
presidente da República, Michel Temer (PMDB), 
que teve oposicionista votando no governo e 
petista votando contra. No fim das contas, sob 
gritos e falsas cédulas voadoras, a primeira vitória 
do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, passou com 
folga de 25 votos. 

A cena mais triste da noite veio a partir de 
um ato de machismo entre colegas parlamentares. 
Durante as discussões para a aprovação da MP 
665, o deputado Roberto Freire (PPS-SP) puxou 
com violência o braço da deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ). Em seguida, colaborando com a 
violência, o deputado Alberto Fraga (DEM-DF) 
disse, fazendo menção à colega parlamentar, que 
“quem bate como homem deve apanhar como 
homem”.

A atitude dos dois parlamentares reafirma o 
conservadorismo avassalador que toma conta do 
Congresso Nacional, e reproduz, infelizmente, a 
voz de setores da sociedade. O Brasil ainda é uma 
nação onde mulheres sofrem diariamente com o 
machismo. São violências cometidas em aspectos 
morais, físicos e psicológicos. Os representantes do 
Legislativo deveriam lutar contra atos desse tipo. 
Machismo mata. 

Ainda na noite de quarta-feira, a deputada 
denunciava: “É assustador o que está acontecendo 
nesta Casa. Em trinta anos de vida pública jamais 
passei por tal situação”, e em seguida convocou a 
população a também se levantar contra o machismo. 
Se eu pudesse dizer algo às milhares de brasileiras 
que me acompanham neste triste e lamentável dia, 
eu diria: #LuteComoMulher. A luta de vocês faz a 
diferença”, desabafou Jandira Feghali.

Sem direitos, sem acordos
Passou batido na imprensa nacional. No dia 

seguinte à tresloucada sessão do ajuste fiscal, 
a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional da Câmara dos Deputados aprovou a 
proposta que autoriza a presidente Dilma Rousseff 
a suspender ou a deixar de celebrar tratados, 
convenções e atos internacionais com países que 
desrespeitem direitos humanos ratificados pelo 
Brasil. A medida é abrangente aos países que 
cometam qualquer tipo de perseguição religiosa, 
incluindo qualquer ação islamofóbica. 

Assassinos sagrados
Cristãos no mundo inteiro defendem sem 

justificativa alguma o exército de Israel. A 
instituição, por sua vez, vende a imagem de uma 
força armada extremamente ética. Após o relatório 
divulgado pela organização Breaking the Silence, 
e também em matéria publicada pela revista 
CartaCapital, não há quem se mantenha, seguidor 
dos ensinamentos do messias e, ao mesmo tempo, 
defensor dos militares assassinos.

60 soldados e oficiais entrevistados deixaram bem 
claro que não havia nos ataques entre julho e agosto 
de 2014, em Gaza, qualquer preocupação com a vida 
de civis. Os militares foram instruídos a não poupar 
munição, e os tanques, dispararam ao acaso. 

No  balanço final, o saldo de 2 mil mortos, 11 
mil feridos e 500 mil desabrigados foi considerado 
um “sucesso” pelo exército de Israel, sendo 
resultado suficiente para manter Gaza “quieta por 
cinco anos”.

Vale dos Dinossauros, em Sousa, está entre os beneficiados

O vice-presidente da 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE), senador 
Raimundo Lira (PMDB-PB) 
confirmou para hoje a aná-
lise, na comissão, do Proje-
to de Lei do Senado (PLS) 
65/2012, que reduz de 
5% para 3% a alíquota de 
Imposto sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISS) in-
cidente nos serviços pres-
tados no âmbito do turis-
mo rural. Lira anuncia que, 
antes da reunião, haverá 
uma audiência pública com 
o ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Armando Mon-
teiro, que terá início às 10h, 
para debater as diretrizes 
da pasta para 2015.

Segundo Lira, a comis-
são deve votar ainda hoje 
o projeto que altera a Lei 
Complementar 116/2003 
para mudar a alíquota má-
xima do ISS e definir os 
serviços de turismo rural. 
O projeto, de autoria do ex-
senador Lauro Antônio, que 
já conta com parecer favo-
rável na Comissão de De-
senvolvimento Regional e 
Turismo (CDR), será votado 
em turno suplementar na 
CAE. O relator é o senador 
Wilder Morais (DEM-GO), 

favorável à proposição.
O texto acrescenta à 

lista de serviços que pa-
gam o ISS a atividade de 
agenciamento, organização, 
promoção, intermediação 
e execução de programas 
relativos ao turismo rural, 
inclusive o fornecimento 
de alimentação, hospeda-

gem, passeios e outros ser-
viços, desde que prestados 
no meio rural. E determina 
que tais serviços respeitem 
a alíquota máxima de 3%.

O ISS é previsto na 
Constituição como imposto 
da competência dos muni-
cípios, que não pode inci-
dir nos serviços tributados 

Câmara cria frente pela Caixa
MAIOR BANCO PÚBLICO DO BRASIL

Será lançada na quin-
ta-feira, 14, a partir das 
8h30, na Câmara dos De-
putados, a Frente Par-
lamentar em Defesa da 
Caixa Econômica Federal 
São finalidades da Frente 
Parlamentar reunir os de-
putados que têm preocu-
pação especial com a defe-
sa da Caixa como o maior 
banco público do país. 

Também estão en-
tre as missões da Frente: 
acompanhar políticas e 
ações que objetivem a de-

fesa dos interesses da Cai-
xa e o seu fortalecimento 
como uma empresa nacio-
nal;  acompanhar políticas 
e ações que objetivam a 
defesa dos direitos e inte-
resses dos funcionários e 
do papel social da Caixa; 
promover debates, simpó-
sios, seminários e outros 
eventos pertinentes ao 
tema, com a participação 
dos mais diversos seg-
mentos da sociedade civil.

Além destas atribui-
ções, a nova frente parla-

mentar será responsável 
por acompanhar a trami-
tação de matérias na Câ-
mara dos Deputados que 
tratem do assunto corre-
lato, bem como propor a 
aprovação de proposições 
legislativas que visem à 
defesa da Caixa; promover 
debates, simpósios, semi-
nários e outros eventos 
sobre questões de caráter 
político, social ou econô-
mico de interesse da insti-
tuição e dos trabalhadores 
em geral, divulgando seus 

resultados; e também de-
fender os interesses so-
cioeconômicos da Caixa 
Econômica Federal.

Estão convidados a 
participar da solenida-
de a presidente da Caixa 
Econômica Federal, Mi-
riam Belchior; Federação 
Nacional dos Empregados 
da Caixa; Sindicato dos 
Bancários de Brasília e 
da Bahia e as centrais sin-
dicais Central Única dos 
Trabalhadores e  Força 
Sindical.

Foto: Arquivo/A União

Lei abrange alimentação, 
hospedagem, passeios 
e outros serviços

A Comissão de Desenvolvi-
mento Urbano promove audiên-
cia pública na quinta-feira, 14, 
para discutir a universalização do 
saneamento básico, no âmbito da 
subcomissão especial ‘SubÁgua’.

O deputado João Paulo Papa 
(PSDB-SP), que solicitou o deba-
te, lembra que o Plano Nacional 
de Saneamento Básico, instituído 
pela Lei 11.445/07, prevê a uni-
versalização até 2033, com in-
vestimentos da ordem de R$ 303 
bilhões.

De acordo com o deputado, 
confronta-se com o objetivo da 
universalização o cenário atual 
dos serviços de abastecimento 
de água e de coleta e tratamen-
to de esgoto. Papa cita dados do 
Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), que 
mostram que o abastecimento 
de água chega a 82,5% da popu-
lação brasileira.

Índices nacionais e reginais
“No entanto, registram-se ele-

vados índices de perdas de água 
nos sistemas, que variam de 33,4% 
a 50,8%, a depender da região do 
país. No tocante à coleta de esgo-
tos, o SNIS aponta que nem meta-
de da população é atendida com 
o serviço (48,6%); as diferenças 
regionais também neste quesito 
são substantivas – no Sudeste, por 
exemplo, a coleta alcança 77,3% 
da população, já no Norte, 8,2%.”

Na opinião do parlamentar, os 
índices de tratamento dos esgotos 
gerados também evidenciam as 
dificuldades do Brasil para atingir 
suas metas de universalização do 
saneamento. “Apenas 39% dos 
brasileiros têm acesso ao serviço, 
sendo que estes percentuais se al-
teram regionalmente. No Centro-
-Oeste, o índice de tratamento dos 
esgotos gerados chega a 45,9%, o 
melhor do país; no Norte, 14,7%, e 

no Nordeste, 28,8%.”
Outro indicador relevante 

apontado por João Paulo refere-se 
ao tratamento dos esgotos coleta-
dos: 69,4% de todo o esgoto co-
letado no país recebe tratamento. 
“Mas, ao se lançar um olhar sobre 
as diferenças regionais, constata-
-se, com preocupação, que quanto 
mais populosa a região, menor é o 
seu índice de tratamento – Sudes-
te (64,3%); Nordeste (78,1%); Sul 
(78,9%); Norte (85,3%) e Centro-
-Oeste (91,6%).”

O deputado espera que na au-
diência obtenha informações, en-
tre outras, sobre os obstáculos e as 
oportunidades para a universaliza-
ção dos serviços de saneamento sob 
a ótica das empresas estaduais de 
saneamento, que atendem a 4.012 
municípios ou 73,6% da população 
brasileira, representadas pela Asso-
ciação Brasileira das Empresas Esta-
duais de Saneamento (Aesbe).

Comissão vai discutir meta para saneamento
UNIVERSALIZAÇÃO ATÉ 2033

pelo Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias (ICMS), 
da alçada estadual. Em re-
lação ao ISS, portanto, cabe 
à lei complementar fixar as 
alíquotas máximas e míni-
mas sobre essas atividades.

Audiência pública
A audiência pública 

com o senador licenciado 
Armando Monteiro faz par-
te de um ciclo de debates 
promovido pela comissão 
para discutir os rumos da 
economia nacional, do qual 
já participaram, lembra 
o senador paraibano Rai-
mundo Lira, o presidente 
do Banco Central, Alexan-
dre Tombini, e os ministros 
da Fazenda, Joaquim Levy, 
e do Planejamento, Nelson 
Barbosa.

Em audiência pública 
na Câmara dos Deputados, 
no último dia 5, Armando 
Monteiro disse que o Minis-
tério do Desenvolvimento 
deverá lançar, ainda neste 
mês, um plano nacional de 
exportação, que deve ser 
encarado como prioridade 
absoluta. Na ocasião, o mi-
nistro defendeu o aumen-
to das exportações como 
caminho essencial para a 
retomada do crescimento 
do país, além da construção 
de uma nova política indus-
trial voltada principalmen-
te para o aumento da pro-
dutividade.
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Os acusados respondem 
por corrupção, lavagem de 
dinheiro e outros crimes

PF indicia três ex-deputados e 
mais 27 investigados na Lava Jato

André Richter 
Da Agência Brasil 

A Polícia Federal (PF) in-
diciou ontem 30 investigados 
na décima primeira fase da 
Operação Lava Jato, deflagra-
da no mês passado. Eles fo-
ram indiciados pelos crimes 
de corrupção, lavagem de 
dinheiro, organização crimi-
nosa e fraude em licitações. 
Entre os acusados, estão três 
ex-parlamentares, que estão 
presos em Curitiba, na Supe-
rintendência da PF.

Em abril, a PF prendeu 
os ex-deputados federais An-
dré Vargas (sem partido-PR), 
Luiz Argôlo (SD-BA) e Pedro 
Corrêa (PP-PE), condenado 
na Ação Penal 470, o proces-
so do Mensalão. Nessa fase 
da operação, a Polícia Fede-
ral investiga suposto esque-
ma de fraudes em contratos 
de publicidade do Ministério 
da Saúde e da Caixa Econô-
mica Federal com a agência 
Borghi/Lowe. 

O ministério nega qual-
quer irregularidade nos con-
tratos. A Caixa disse que abriu 
investigação para apurar os 
fatos.

Novo relator
Um dos inquéritos aber-

tos pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) para investi-
gar parlamentares citados na 
Operação Lava Jato foi redis-
tribuído para o ministro Mar-
co Aurélio. Com a mudança, o 
inquérito contra o deputado 
federal Arthur Lira (PP-AL) 
e o senador Benedito de Lira 
(PP-AL) sai da relatoria do 
ministro Teori Zavascki.

Desde 2012, Marco Au-
rélio conduz uma investiga-
ção contra o deputado Ar-
tur Lira. O processo envolve 
a prisão de um servidor da 
Câmara dos Deputados, em 
2012. Ele tentou embarcar 
de São Paulo para Brasília 
com uma mala de dinheiro, 
utilizando passagens com-
pradas pelo deputado.

O ministro Teori Zavascki 
continua como relator dos de-
mais inquéritos da Operação 
Lava Jato no Supremo Tribu-
nal Federal. O ex-deputado federal André Vargas foi preso em abril deste ano pela Polícia Federal e é acusado de vários crimes na Lava Jato

Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

Cerca de 20 senadores 
de vários partidos participa-
ram do velório do senador 
Luiz Henrique (PMDB-SC) em 
Joinville, Santa Catarina, no fi-
nal da tarde de ontem. O pre-
sidente do Senado, Renan Ca-
lheiros, embarcou com uma 
comitiva de parlamentares e 
ministros: Eduardo Braga, de 
Minas e Energia; Kátia Abreu, 
da Agricultura e Reforma 
Agrária; e Ideli Salvatti, da Se-
cretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República. 
Renan viajou no mesmo avião 
que a presidente Dilma Rous-
seff. O vice-presidente Michel 
Temer chegou na noite de 
domingo, acompanhado do 
governador do Rio Grande do 
Sul, José Ivo Sartori. Ambos 
são colegas de partido de Luiz 
Henrique.

O corpo do parlamentar 
foi velado na arena principal 
do Centreventos Cau Hansen 
desde a madrugada. Durante 
as homenagens, houve apre-

sentações culturais e pronun-
ciamentos de autoridades.

O senador Jorge Viana 
(PT-AC) falou em nome do Se-
nado. Ele lamentou a morte do 
amigo e disse que ele era um 
homem comprometido com o 
desenvolvimento do país. 

Sobre o caixão, foram co-
locadas as bandeiras de Santa 
Catarina e do PMDB, partido 
ao qual foi filiado durante toda 
sua carreira política. O corpo 
foi levado num caminhão do 
Corpo de Bombeiros ao Cemi-
tério Municipal de Joinville. O 
enterro ocorreu às 17h, após a 
missa de corpo presente.

Luiz Henrique, 75 anos, 
foi declarado morto às 15h15 
do domingo (10) pela equi-
pe médica do Hospital Uni-
med, de Joinville. Ele estava 
em casa, no bairro Boa Vista, 
quando sofreu um infarto. O 
senador chegou a ser atendi-
do por socorristas, que ten-
taram reanimá-lo, mas não 
obtiveram sucesso.

Senadores participam de 
velório de Luiz Henrique

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, re-
passou ontem ao presidente 
da Petrobras, Aldemir Ben-
dine, R$ 157 milhões desvia-
dos pelo ex-gerente de Servi-
ços da estatal Pedro Barusco. 
A devolução foi possível por-
que Barusco, investigado na 
Operação Lava Jato, assinou 
acordo de delação premiada, 
comprometendo-se a devol-
ver os valores que recebeu 
de propina em contas secre-
tas mantidas na Suíça.

A transferência foi auto-
rizada semana passada pelo 
juiz federal Sérgio Moro. O 
valor total bloqueado é R$ 
204 milhões. No entanto, 
conforme decisão de Moro, 
20% foram mantidos em 
conta judicial, de modo a ga-
rantir o eventual pagamento 
de prejuízos causados a ter-
ceiros durante o esquema de 
corrupção.

 Na cerimônia para o 
repasse simbólico, o  presi-
dente da Petrobras destacou 
que o recebimento da pri-
meira parcela de recursos 
desviados da companhia 
reforça que a estatal está no 
rumo certo para superar a 
crise e voltar a ser orgulho 
para empregados e acio-
nistas. “A Justiça Federal já 
demonstrou entendimen-
to claro de que a Petrobras 
foi vítima dos crimes des-
cobertos pela Lava Jato. A 
Petrobras não entende que 
a condição de vítima deva 
ser tratada com facilidade. 
Ao contrário, estamos cola-
borando ativamente com as 
investigações desde o iní-
cio, além de termos aberto, 
por inciativa própria, novas 
frentes de apurações por 
meio de auditorias inter-
nas”, disse Bendine. 

 O procurador da Repú-
blica no Paraná Deltan Dal-
lagnol, chefe da força-tarefa 

de investigadores da Lava 
Jato, considerou a devolução 
um marco histórico no com-
bate à corrupção no país. 
Segundo o procurador, em 
420 dias de investigação, a 
Lava Jato conseguiu recupe-
rar cerca de R$ 580 milhões, 
por meio de ressarcimento e 
bloqueio de ativos, além de 
identificar R$ 6 bilhões em 
pagamento de propina a ex-
funcionários da Petrobras e 
executivos da empreiteiras.

“Assim, avaliamos que 
não teve nada parecido na 
história comparado ao avan-
ço dessa investigação em 
menos de um ano de tra-
balho. Olhando para fren-
te, observamos que temos 
um longo caminho a trilhar, 
porque, mesmo devolven-
do parte desses R$ 500 mi-
lhões, o valor ainda é pouco 
perto do total desviado”, ex-
plicou Dallagnol.

 Atualmente, a força-ta-
refa de investigação da Ope-

ração Lava Jato conta com 
324 servidores públicos, li-
gados ao Ministério Público 
Federal (MPF), Polícia Fede-
ral (PF), Controladoria-Geral 
da União (CGU), Receita Fe-
deral, Departamento de Re-
cuperação de Ativos (DRCI), 
do Ministério da Justiça, 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) e à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM).

Rodrigo Janot esclare-
ceu que o trabalho da força-
tarefa do MPF não é somen-
te repressivo. Segundo ele, 
o objetivo é garantir que 
o dinheiro desviado seja 
devolvido à Petrobras. “O 
trabalho está sendo impes-
soalmente conduzido. Aqui 
não se busca o alvo de uma 
ou outra pessoa. O que se 
busca são os esclarecimen-
tos de todos os fatos, che-
garmos a autoria necessá-
ria para persecução penal”, 
concluiu.

Petrobras recupera R$ 157 milhões

Doleiro nega ter dado dinheiro a Palocci

DINHEIRo DE BALUSCo

CPI DA PEtRoBRAS

Da Agência Brasil 

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

Em depoimento prestado 
ontem à CPI da Petrobras, no 
edifício-sede da Justiça Federal 
em Curitiba (PR), o doleiro 
Alberto Youssef informou que 
o Palácio do Planalto sabia do 
esquema de financiamento de 
campanha investigado na Ope-
ração Lava Jato. Youssef afirmou 
ter participado diretamente do 
financiamento de campanha 
de políticos do PP, PMDB e PT. 
O doleiro negou ter repassado 
recursos para a campanha de 
Dilma Roussef, em 2010.

Sem mencionar boa parte 
dos nomes, o doleiro escla-
receu que os financiamentos 
de campanha de candidatos 
do PP foram feitos a pedido 
do ex-deputado José Janene. 

Acrescentou ter financiado 
as campanhas dos senado-
res Valdir Raupp (PMDB-RO), 
por meio de doação oficial da 
empreiteira Queiroz Galvão, 
e Gleisi Hoffmann (PT-PR), a 
pedido do ex-diretor de Abas-
tecimento da Petrobras Paulo 
Roberto Costa.

Sobre o Palácio do Pla-
nalto ter conhecimento do 
esquema de financiamento de 
campanha investigado pela 
Operação Lava Jato, o doleiro 
disse que ouviu de Paulo Ro-
berto da Costa que, entre 2011 
e 2012, em meio a problemas 
envolvendo líderes do PP, Casa 
Civil e Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República, o Palácio 
do Planalto teria articulado, 
com apoio dos ministros Ideli 
Salvatti e Gilberto Carvalho, a 
substituição do então líder do 

PP, deputado Nelson Meurer 
(PP-PR), pelo deputado Arthur 
Lira (PP-AL).

O doleiro reiterou infor-
mações prestadas durante de-
poimento à Polícia Federal, 
segundo as quais teria ouvido 
de Paulo Roberto Costa que 
o ex-presidente Lula mandou 
fazer um pagamento para a 
agência Muranno Marketing, 
empresa que prestava serviços 
à Petrobras.

Youssef explicou ter re-
cebido de Costa a ordem para 
que procurasse os dirigentes 
da Muranno e que o dinheiro 
saiu da parte que cabia ao PT 
e ao PP. Ele confirmou que, a 
pedido da empresa Toshiba, 
repassou pessoalmente R$ 400 
mil a Marice Corrêa de Lima, 
cunhada do ex-tesoureiro do PT 
João Vaccari Neto.

Segundo o doleiro, o assun-
to nunca foi conversado com o 
Vaccari Neto. Ainda segundo 
Youssef, o PT recebeu cerca de 
R$ 800 mil de um total de R$ 1,4 
milhão. O restante foi para o PP.

Alberto Youssef também 
negou que, em 2010, o ex-minis-
tro da Fazenda,  Antonio Palocci, 
teria pedido R$ 2 milhões da 
conta do PP para a campanha 
de Dilma Rousseff, conforme 
informação anterior de Paulo 
Roberto da Costa. “Não conhe-
ço Palocci e nunca tive contato 
com nenhum assessor dele. Se 
alguém operacionalizou esse 
pagamento, não fui eu.”

O  doleiro negou ter sido 
mentor das irregularidades 
investigadas pela Operação 
Lava Jato. À CPI, afirmou que 
foi apenas uma “engrenagem” 
no processo.



Pontífice afirma que alguns 
países estão interessados
apenas na indústria bélica

Potências vivem da guerra e 
não querem a paz, diz o papa
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O papa Francisco afir-
mou ontem que as grandes 
potências não querem a paz, 
porque “vivem da guerra”, 
através da indústria bélica. 
Ao receber cerca de sete mil 
jovens no Vaticano para uma 
audiência sobre o tema da 
paz, o líder da Igreja Católica 
disse que “algumas potências 
ganham a vida com a fabrica-
ção de armas”.

“É a indústria da morte. E 
se lucra com isso, o que é mui-
to grave”, comentou Francisco. 
“Vocês sabem que a cobiça faz 
muito mal. A vontade de que-
rer sempre mais, mais, mais 
dinheiro. E aí passamos a acre-
ditar que tudo gira em torno 
do dinheiro”, criticou o papa.

De acordo com ele, “o 
sistema atual existe em fun-
ção do dinheiro, e não das 
pessoas, do homem e da mu-
lher”. “A guerra e os sacrifí-
cios são feitos para defender 
o dinheiro. Por isso, tantas 
pessoas não querem a paz”, 
destacou.

O papa se reuniu com 
milhares de jovens na manhã 
de ontem, em um encontro 
organizado pela entidade “A 

Fábrica da Paz”. Francisco 
ganhou um capacete de ope-
rário, como representação de 
sua integração à fábrica.

“A paz não é um produto 
industrial, mas sim, artesa-
nal. É construída diariamente 
com o nosso trabalho, nosso 
amor e nossa proximidade”, 
disse o papa, confessando 
que também enfrenta brigas, 
mas que sempre busca fazer 
as pazes.

“Eu brigo tantas vezes, 
mas reflito um pouco e sem-
pre tento fazer as pazes. É 
humano brigar. Mas é impor-
tante que a briga não conti-
nue”, relatou.

Mais cedo, o papa tam-
bém recebeu em audiência 
o prêmio Nobel da Paz de 
1980, o argentino Adolfo Ma-
ria Pérez Esquivel.

Da Ansa Brasil

“A guerra e os 
sacrifícios são 
feitos para 
defender o 
dinheiro. Por
isso tantas 
pessoas não 
querem a paz”

O papa Francisco recebeu cerca de sete mil jovens no Vaticano para uma audiência, que teve como principal tema a paz no mundo

FOTO: Mazur/Catholicnews.org.uk

O hino “(I Can’t Get No) Sa-
tisfaction”, que transformou os 
Rolling Stones em divindades do 
rock, completa 50 anos. A música 
foi gravada em 12 maio de 1965 
nos estúdios da RCA, em Los An-
geles, como um ataque da banda 
ao consumismo desenfreado e 
foi não somente a primeira das 
nove dos Stones a liderar as pa-
radas nos EUA, como também 
um sucesso mundial, sendo con-
siderada a maior canção de rock 
de todos os tempos. 

Mas como nasceu o suces-
so? Através de um sonho de Ri-

chards! Ele teve a ideia inicial da 
música enquanto dormia e acor-
dou rapidamente para cantar o 
som em um gravador de fita K7. 
Mas logo voltou a dormir, aos 
roncos, esquecendo de desligar o 
gravador.

Nem ele, nem Mick Jagger, 
que escreveu a maior parte da 
letra, ficaram muito entusias-
mados com as possibilidades da 
música estourar. O que saiu des-
sa loucura toda foi só uma ver-
são acústica com Brian Jones to-
cando gaita. Mas foi uma pessoa 
de fora da banda que teve papel 

fundamental no desenvolvimen-
to da música. 

Um guitarrista profissional 
chamado Billy Strange plugou 
sua guitarra em um pedal de 
efeitos ainda obscuro na época, 
chamado Fuzz-Tone. A sonori-
dade do pedal, que havia sido 
pensada para aproximar o som 
da guitarra ao de um instrumen-
to de metal como trompete ou 
tuba, deu sentido a música e a 
transformou nesse sucesso que 
até quem não é um grande fã 
dos Stones sabe ao menos pro-
nunciar o riff.

Completa 50 anos a música que  
fez o Rolling Stones virar divindade

Em 12 maio de 1965, o grupo Rolling Stones gravou “(I Can’t Get No) Satisfaction”, nos estúdios da RCA, em Los Angeles

FOTO: Reprodução/Internet

Ansa - O presidente fran-
cês, François Hollande, pediu 
ontem, que os Estados Unidos 
deem um fim ao embargo eco-
nômico contra  Cuba. O anún-
cio foi feito na Universidade de 
Havana durante um discurso 
do mandatário, que está visi-
tando o país latino-americano.

Hollande, o primeiro líder 
político europeu a viajar à ilha 
em 55 anos, disse que quer 
contribuir com a abertura in-
ternacional de Cuba e que fará 
o possível “para que essas me-
didas que danificaram tanto o 
seu desenvolvimento possam 
ser anuladas e suspensas”.

 Hollande chegou ao país 

na noite do último domingo e 
foi recebido pelo vice-minis-
tro das Relações Exteriores 
Rogelio Sierra. Já nesta segun-
da-feira, Hollande se encon-
trou com seu homólogo cuba-
no, Raúl Castro, com o cardeal 
Jaime Ortega, mais alto repre-
sentante da Igreja Católica na 
ilha, a quem entregou a insíg-
nia de Comandante da Legião 
de Honra, e com Fidel Castro.

Sobre sua viagem, o man-
datário disse que está “muito 
emocionado” e que “é muito 
simbólico ser o primeiro pre-
sidente ocidental a participar 
deste modo da abertura de 
Cuba ao mundo”.

Hollande pede fim do 
embargo contra Cuba 

VISITA À ILHA

Ansa - O jornalista Sey-
mour Hersh, vencedor de um 
prêmio Pulitzer, acusou o pre-
sidente norte-americano, Ba-
rack Obama, de ter mentido 
sobre a morte de Osama bin 
Laden, ex-líder da Al-Qaeda.

Em um artigo publicado 
na “London Review of Book”, 
ele afirmou que a operação 
que matou o terrorista em 
2011 não foi “totalmente nor-
te-americana”, como a Casa 
Branca sempre sustentou. O 
jornalista defendeu que o su-
cesso do plano só foi possível 
com a colaboração da inteli-
gência paquistanesa.

Hersh citou uma fonte da 
inteligência norte-america-

na, segundo a qual bin Laden 
não estava se escondendo em 
uma casa em Abbottabad, mas 
sim, estava sendo mantido 
prisioneiro pelas autoridades 
paquistanesas. Os EUA teriam 
ficado sabendo da informação 
através de uma fonte que co-
brou US$ 25 milhões.

Segundo o repórter, os 
serviços secretos do Paquis-
tão encontraram o terrorista 
em 2006. Ele foi mantido re-
fém e usado para que talibãs e 
outros extremistas parassem 
suas atividades no Paquis-
tão e no Afeganistão. A Casa 
Branca, por sua vez, alegou 
que as denúncianão têm fun-
damento. 

Jornalista faz acusação 
contra Barack Obama  

MoRTE dE BIn LAdEn
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QUADRANGULAR FINAL

Decisões começam amanhã
Campeão paraibano de 
2015 será conhecido
no dia 13 de junho

Página 23

Bayern e Barcelona 
decidem a vaga para final 
da Liga dos Campeões

n PRIMEIRA RODADA
Quarta-feira - 13/5
Auto Esporte x Botafogo - 20h - Almeidão
Quinta-feira - 14/5
Treze x Campinense - 20h45 - Amigão

n SEGUNDA RODADA
Quarta-feira - 20/5
Botafogo x Treze - 20h30 - Almeidão
Quinta-feira - 21/5
Campinense x Auto Esporte - 20h45 - Amigão

n TERCEIRA RODADA
Quarta-feira - 27/5
Campinense x Botafogo - 20h30 - Amigão
Quinta-feira - 28/5
Auto Esporte x Treze - 20h45 - Almeidão

n QUARTA RODADA
Quarta-feira - 3/6
Botafogo x Campinense - 20h30 - Almeidão
Quinta-feira - 4/6
Treze x Auto Esporte - 20h45 -  Amigão

n QUINTA RODADA
Quarta-feira - 10/5
Auto Esporte x Campinense - 20h45 - Almeidão
Treze x Botafogo - 20h45 - Amigão

n SEXTA RODADA
Sábado - 13/6
Botafogo x Auto Esporte - 19h30 - Almeidão
Campinense x Treze - 19h30 - Amigão

Tabela do quadrangular final

Começa amanhã, o tão 
aguardado quadrangular 
final do Campeonato Parai-
bano, que vai apontar o cam-
peão estadual de 2015. Os 
quatro times se enfrentarão 
entre si, com jogos de ida e 
volta, e o campeão será aque-
le que fizer o maior número 
de pontos. De acordo com a 
programação definida pela 
FPF, após reunião realizada 
com os clubes, no último sá-
bado, a competição se esten-
derá até o dia 13 de junho. 
Ao final da primeira fase, 
cuja a última rodada aconte-
ceu na última sexta-feira, os 
quatro clubes classificados 
para a fase final foram o Bo-
tafogo, Campinense, Treze e 
Auto Esporte. Já as equipes 
rebaixadas para a Segunda 

Divisão de 2016 foram o Mi-
ramar e Lucena que haviam 
subido da Segunda Divisão e 
agora retornam em 2016.

Por causa dos jogos do 
Botafogo pela Série C do 
Campeonato Brasileiro, que 
acontecerão nos finais de 
semana, as partidas do qua-
drangular final só serão dis-
putadas no meio de semana, 
com jogos às quartas e quin-
ta-feiras. A exceção será a 
última rodada, programada 
para o sábado dia 13 de ju-
nho.  No dia 14 de junho não 
haverá jogos do Campeonato 
Brasileiro da Série C em fun-
ção do início da Copa Améri-
ca, onde a Seleção Brasileira 
estará em campo.

A primeira rodada já 
será amanhã, e o jogo de 
abertura acontecerá entre o 
Auto Esporte, quarto colo-
cado da fase de classificação 
com 29 pontos, contra o Bo-
tafogo primeiro colocado, 
com 41 pontos. A partida 
será disputada no Estádio 

Almeidão, às 20h.  Na quinta-
feira, o Treze, terceiro colo-
cado, com 33 pontos, enfren-
tará o Campinense, segundo 
colocado, com 40 pontos, às 
20h45, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande.

Na reunião do último 
sábado, na sede da Federa-
ção Paraibana de Futebol, os 
clubes acordaram para que 
os cartões amarelos fossem 
zerados. A FPF não fez qual-
quer restrição e apenas de-
cidiu encaminhar o pleito ao 
Departamento Jurídico para 
saber se não há impedimen-
to. Também ficou definido 
que os clubes pagarão, como 
mandante, uma taxa extra de 
R$ 1 mil para a arbitragem.

Botafogo
O Belo terminou a fase 

de classificação na lideran-
ça, com 41 pontos, e para 
esta fase final contará com 
o retorno do seu artilheiro 
e também do Campeonato 
Paraibano, Rafael Oliveira. 

O time ainda repatriou o za-
gueiro André Lima e o golei-
ro Remerson. A diretoria ain-
da procura um camisa 10 e 
deverá anunciar o nome ain-
da hoje. Pelo fato de ter sido 
o primeiro lugar na fase an-
terior, o Botafogo disputará o 
seu último jogo em casa, con-
tra o Auto Esporte. O Belo é o 
atual bicampeão paraibano, 
e tentará o tricampeonato 
para poder garantir a partici-
pação na Copa Nordeste e na 
Copa Brasil do próximo ano.

Campinense 
A Raposa começou tro-

peçando na competição, mas 
aos poucos foi contratando e 
reforçando a equipe. O time 
engrenou nos últimos jogos, 
tendo vencido todos os ad-
versários, dentro e fora de 
casa. Para esta fase final, o 
Rubro-Negro fez mais uma 
contratação de peso, trata-
se de Moacir, meio campo 
que estava disputando o 
Campeonato Paulista pelo 

São Caetano. Este é o ano do 
centenário do Campinense, 
e a diretoria investiu pesado 
para retomar a hegemonia 
do futebol paraibano e con-
seguir representar o Estado 
na Série D do Campeonato 
Brasileiro. Outro objetivo é 
garantir vaga para as Copas 
do Brasil e do Nordeste, de 
2016.

Treze
Dos times considerados 

grandes, o Treze foi o clu-
be que menos investiu. Com 
uma campanha apenas regu-
lar, o Galo passou algum su-
foco no início da competição, 
mas também reforçou a equi-
pe para esta fase final. A úl-
tima contratação de peso foi 
do atacante Nonato, promes-
sa de muitos gols nos próxi-
mos jogos. O atacante estava 
no futebol goiano, e acabou 
como artilheiro no Campe-
onato Estadual. Garantido 
na Série D deste ano, por ter 
sido rebaixado da Série C, o 

Galo pensa em conquistar o 
título para garantir um ca-
lendário cheio no próximo 
ano, participando de com-
petições rentáveis, logo no 
início da temporada, como a 
Copa do Brasil e a Copa do 
Nordeste.

Auto Esporte
O Auto Esporte está 

sendo considerado o azarão 
do quadrangular. O clube 
terminou na quarta coloca-
ção na fase de classificação, 
com 29 pontos. A diretoria 
corre contra o tempo ten-
tando a contratação de al-
guns reforços para enfrentar 
os adversários em condições 
de igualdade, mas o prazo 
para registro de novos atle-
tas termina hoje. Sem elen-
co, já que vários jogadores 
abandonaram o clube por 
falta de pagamento, o time 
utiliza a raça dos jogadores, 
e confia na união do grupo 
para vencer as deficiências 
da equipe.
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Foto: Cláudio Goes

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em Campina Grande, 
os maiorais se pegam 

na primeira e na última 
rodada da competição

O clássico Botauto 
abre a primeira rodada 
do quadrangular 
decisivo



Mundial de Surf começa
hoje com várias baterias
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Medina e Mineirinho são 
as atrações nas disputas 
na Praia do Postinho-RJ

Botafogo e Treze já estão 
garantidos no Campeonato 
Brasileiro. O Belo já come-
ça a sua participação no 
próximo domingo diante do 
Salgueiro, pela Série C, e o 
jogo vai ser no Amigão por 
conta de punição imposta 
pelo STJD ao time paraibano 
ainda do Brasileiro do ano 
passado. O Galo caiu da Sé-
rie C para a D e a Paraíba tem direito a outra vaga, 
sempre reservada ao campeão estadual. Então, a 
disputa está entre Auto Esporte e Campinense. Os 
dois vão disputar uma competição paralela para 
ver quem se garante nas disputas do Campeonato 
Brasileiro da Série D que começa em julho.

Quem na Série D?

Chegou a hora da 
onça beber água

Enfim, o tão esperado quadrangular final. Agora 
está em jogo o título estadual e muito mais. Tem briga 
por dinheiro também, não que o campeão vá receber 
alguma premiação em reais. Nada disso. É que os clubes 
recebem benefícios do Programa Gol de Placa e quan-
to melhor a colocação, mais dinheiro nos cofres para 
a temporada de 2016. Só para o torcedor ter ideia, o 
Botafogo, campeão de 2014, está recebendo este ano 
mais de um milhão de reais por participação no Parai-
bano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro.

E quem é o grande favorito? Não mudo a minha opi-
nião e cravo novamente o Botafogo que tem o melhor 
elenco, embora reconheça que na reta final do returno o 
Campinense tenha mostrado um melhor futebol, termi-
nando como a melhor defesa e o melhor ataque, porém 
um ponto a menos que o Belo. E por falar nos dois 
clubes, os mentores do regulamento cometeram uma 
grande injustiça porque as duas melhores equipes do 
Campeonato não tem vantagem alguma.

O Auto Esporte, apontado como azarão nessa dis-
puta, pode ser campeão com a pior campanha. O Alvir-
rubro somou apenas 29 pontos contra 41 do Botafogo 
e 40 do Campinense e entra em igualdade de condições 
porque jogar no Almeidão e Amigão hoje em dia não faz 
qualquer diferença. O Galo também, pois somou só 33 
pontos. O Botafogo foi penalizado, assim como o Cam-
pinense nestes jogos decisivos.

Agora não adianta mais questionar porque está 
escrito e ninguém reclamou. Resta tão somente a bola 
rolar e ver quem vai largar na frente. No clássico da 
capital não vejo como o Botafogo tropeçar diante de 
um Auto Esporte que perdeu vários jogadores e vai para 
esse quadrangular como azarão. Disputa forte mesmo 
será no clássico de Campina Grande, onde não existe 
qualquer favoritismo. É hora da onça beber água.

O Flamengo passou três semanas treinando para a estreia 
do Brasileiro e espera-se, pelo menos, um futebol de boa 
qualidade. O que se viu foi uma atuação medíocre na der-
rota de 2 a 1 para o São Paulo. Mais sofrimento em 2015?

Derrota na estreia

Na próxima sexta-feira 
acontece a reunião que 
vai definir o Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são, cujo regulamento será 
o mesmo do ano passado 
com divisão em grupos.

Segunda Divisão

No próximo sábado vai 
começar o Campeonato 
Sub-19 que vai apontar o 
representante da Paraíba 
nas disputas da Copa São 
Paulo do próximo ano. Vinte 
equipes estão nas disputas.

Sub-19 Especial

O Corinthians, com seu time reserva, e o Cruzeiro, com 
seu mistão, jogaram na Arena Pantanal, em Cuiabá. Em 
campo, dois campeões brasileiros e clubes de grande 
expressão nacional. Nas arquibancadas, apenas 12 mil 
pagantes. Uma decepção neste início de Campeonato 
Brasileiro. O Timão venceu por  1 a 0.

Público decepcionante

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaA etapa do Mundial de 

Surf, que acontece no Rio 
de Janeiro, só começa hoje 
com várias baterias. A orga-
nização do evento cancelou a 
bateria de ontem em virtude 
da falta de ondas, o que já 
evidenciava no último do-
mingo em função da ressaca 
da maré.

Campeão mundial, Ga-
briel Medina tem como um 
dos concorrentes o brasi-
leiro Filipe Toledo, terceiro 
do ranking. Toledo venceu a 
primeira etapa e está entre 
os favoritos para o Rio de 
Janeiro. A possibilidade de 
bons resultados aumenta se 
o mar tiver com ondas pe-
quenas, algo comum na Bar-
ra da Tijuca, onde será a eta-
pa do Rio. Ele é considerado 
um dos melhores do mundo 
neste tipo de condição.

Além dos adversários 
brasileiros, Medina preci-
sa bater estrangeiros como 
Kelly Slater, Mick Fanning e 
John John Florence. A estreia 
está definida e encara o aus-
traliano Freddy Patacchia Jr 
e o brasileiro Alejo Muniz na 
primeira bateria. 

Mineirinho
O adiamento do início 

do Rio Pro não impediu que a 
torcida brasileira vibrasse na 
manhã de ontem, na areia da 
Barra da Tijuca. Isso porque 
alguns dos melhores surfistas 
do mundo aproveitaram o lay 
day para treinar nas ondas do 
Postinho. E ninguém foi mais 
assediado ao sair do mar do 
que Adriano de Souza, o Mi-
neirinho. Líder do ranking do 
Circuito Mundial deste ano, o 
paulista sentiu na pele como 
vai ser a relação com os fãs 
ao longo da etapa brasileira 
da elite do surf. Ele tirou uma 
centena de fotos, selfies e 
afins, além de dar muitos au-

tógrafos. A próxima chamada 
para a tentativa de abertura 
do Rio Pro vai acontecer hoje, 
às 7h (de Brasília), na Praia 
do Postinho.

“É muito bom esse reco-
nhecimento. A etapa do Rio 
sempre foi assim, mas o as-
sédio cresceu bastante neste 
ano. O suporte que a torcida 
dá para nós atletas é funda-
mental, a torcida ajuda mui-
to - afirmou Adriano, que vai 
estrear na bateria 6 da pri-
meira fase contra o também 
paulista David do Carmo, 
convidado pela organização, 
e o australiano Kai Otton.

Alejo Muniz
Convidado na última se-

mana para participar do Rio 
Pro no lugar do lesionado 
Michel Bourez, do Taiti, Ale-
jo Muniz revelou que nem 
sabia quem seriam os seus 
adversários na primeira fase 
da etapa brasileira do Circui-
to Mundial. Mesmo com os 
confrontos definidos desde a 

última semana, Alejo só ficou 
sabendo que sua bateria de 
estreia seria contra Gabriel 
Medina e Feddy Patacchia Jr 
durante o seu treino da ma-
nhã do último domingo, na 
Barra da Tijuca.

“Essa é a minha bateria? 
Não sabia (risos). Acho que não 
tem melhor coisa ser convida-
do e cair numa bateria com o 
campeão mundial e amigo Ga-
briel Medina. Vai ser algo espe-
cial, espero fazer o meu melhor, 
e surfar de frente com o Gabriel 
e com o Patacchia . Estou mui-
to confiante, porque estarei 
surfando em casa, já que estou 
morando no Rio desde janeiro” 
comentou Alejo.

Alejo Muniz chegou 
ao Rio no último sábado. O 
surfista estava em Saquare-
ma-RJ participando da etapa 
local do WQS, vencida pelo 
brasileiro Alex Ribeiro. Atual 
terceiro colocado na divisão 
de acesso, Alejo não passou 
da segunda fase do WQS de 
Saquarema.

Governo Federal 
abre as inscrições 
para Bolsa Atleta 
a partir de hoje

O Diário Oficial da União 
(DOU) trouxe, ontem, edital 
que abre inscrições para sele-
ção do programa Bolsa-Atleta 
do Ministério do Esporte. As 
inscrições, que terão início 
hoje, têm como base os resul-
tados esportivos de 2014 nas 
modalidades que compõem o 
programa dos Jogos Olímpicos 
e dos Jogos Paralímpicos.

A inscrição deverá ser fei-
ta exclusivamente no site do 
Ministério do Esporte até o dia 
31 de maio.  Maior programa 
esportivo do mundo de patro-
cínio individual, a ação é uma 
das iniciativas do Ministério do 
Esporte que têm contribuído 
para a formação de atletas de 
alto rendimento que represen-
tem o país em competições de 
nível nacional e internacional.  
As competições qualificatórias 
à bolsa são indicadas pelas con-
federações das modalidades ou 
pelo Comitê Paralímpico Brasi-
leiro (CPB), no caso dos espor-
tes paralímpicos. 

Todos os campeões das 
provas individuais do Tro-
féu Brasil de Atletismo, que 
será disputado da próxima 
quinta-feira até domingo, na 
Arena Caixa, no Centro de 
Atletismo Professor Oswal-
do Terra, em São Bernardo 
do Campo, no ABC paulista, 
estarão qualificados para re-
presentar o país no Campeo-
nato Sul-Americano de Lima, 

no Peru, no período de 12 a 
14 de junho.

 De acordo com os cri-
térios de convocação de 
atletas fixados pela Confe-
deração Brasileira de Atle-
tismo (CBAt), um segundo 
representante nas provas in-
dividuais, que participar do 
Troféu Brasil Caixa, poderá 
ser chamado, desde que te-
nha o índice estabelecido em 

Campeões do Troféu Brasil vão 
disputar Sul-Americano de Lima

ATLETISMO

Vencedores das provas individuais vão competir em junho no Peru

sua prova no período de 1º 
de janeiro a 17 de maio deste 
ano. Os revezamentos 4x100 
e 4x400m, no masculino e 
no feminino, serão formados 
por critérios próprios.

 Os atletas terão a opor-
tunidade de conseguirem - 
ou melhorarem - as marcas 
mínimas para outras compe-
tições importantes como os 
Jogos Pan-Americanos de To-
ronto, em julho, no Canadá, e 
para o Campeonato Mundial 
de Pequim, em agosto, na 
China.

 De acordo com o Progra-
ma Horário, que ainda pode 
ser revisto após o Congresso 
Técnico, marcado para ama-
nhã, o torneio será aberto às 
8 horas de quinta-feira, com 
a disputa da qualificação do 
lançamento do martelo mas-
culino. A última prova da 
competição está prevista para 
as 12h20 de domingo com as 
finais por tempo do reveza-
mento 4x400 m feminino.

Mineirinho foi bastante assediado pelos fãs na Barra da Tijuca, ontem, após os treinos para as disputas do Mundial que começa hoje

FOTOS: Reprodução/Internet



Bayern cauteloso contra o Barça
LIGA DOS CAMPEÕES
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Primeiro finalista sai hoje 
e campeão alemão está 
em grande desvantagem

Curtas

Doriva pode poupar 
jogadores amanhã

Ronaldo vê futebol 
carente de craques

Fla inicia Brasileiro 
com nova pressão 

Goleiro do Vasco na 
seleção uruguaia

EMERSON SHEIK PUNIDO COM TRÊS JOGOS

Ainda não há uma garantia de 
que o Vasco vá jogar com força máxima 
contra o Cuiabá, amanhã, às 22h, na 
Arena Pantanal, pelo jogo de ida da 
segunda fase da Copa do Brasil. Ele vai 
conversar com a comissão técnica e 
avaliar a situação dos jogadores para 
então definir a melhor formação.

O ex-jogador Ronaldo acredita 
que faltam craques no futebol mundial. 
Ele elogiou jogadores como Neymar, 
Messi e Cristiano Ronaldo . "Do mesmo 
jeito que o Zidane disse, acho o Messi 
incrível, o C. Ronaldo incrível, o Neymar 
é incrível, mas o futebol no mundo está 
carente de craques".

O goleiro Martín Silva, do Vasco, e 
o meia De Arrascaeta, do Cruzeiro, estão 
convocados para a pré-lista do Uruguai 
visando a disputa da Copa América-2015, 
no Chile. Os dois jogadores foram 
selecionados pelo técnico Oscar Tabárez 
para integrarem a relação de 27 nomes 
divulgada ontem. Quatro jogadores 
precisarão ser cortados até o início da 
competição.

OCorinthians não terá o atacante Emerson Sheik para o compromisso de amanhã contra o Guaraní, às 22h (horário de Brasília), pelas 
oitavas de finais, em Itaquera. A Conmebol puniu o jogador com três partidas de suspensão em virtude da expulsão no clássico 
contra o São Paulo, pela fase de grupos da Libertadores. Sheik já cumpriu um jogo e, portanto, ficará fora de mais duas partidas, isso 

se o Corinthians avançar no torneio. Já o colombiano Mendoza foi liberado e fica à disposição de Tite. O camisa 11 corintiano foi denunciado 
por conduta violenta pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol, cuja pena era de três a seis jogos. A diretoria do Corinthians tinha poucas 
esperanças na absolvição do jogador. A descrença do clube paulista quanto à absolvição de Sheik se explica. Na primeira fase, no primeiro 
jogo contra o Once Caldas-COL, Paolo Guerrero foi expulso e acabou punido com três jogos de suspensão.

A derrota para o São Paulo, por 2 
a 1,  no Morumbi, em partida válida pela 
primeira rodada do  Brasileiro, trouxe à tona 
novamente a discussão sobre a necessidade  
do Flamengo reforçar o elenco para o 
restante da temporada. Questionado sobre 
o tema, o técnico Vanderlei Luxemburgo 
evitou cobrar à diretoria, ressaltando que é 
consenso no clube que há carências a serem 
superadas.

Zagueiro belga 
morre de infarto

Foi confirmada ontem a morte de 
Tim Nicot, zagueiro do Beerschot-Wilrijk, 
que sofreu um infarto durante um amistoso 
no último sábado, disputado na cidade 
belga de Hemiksem. O jogador de 23 anos 
foi vítima de uma parada cardíaca ainda 
em campo e, apesar de ser conduzido ao 
hospital, passou as últimas 24 horas em 
coma e teve morte cerebral decretada pela 
equipe do hospital. Integrante da terceira 
divisão do futebol belga, o Beerschot-Wilrijk 
disputava um amistoso perto da província 
da Antuérpia quando o atleta teve o ataque 
fulminante. Nicot ainda chegou a ser 
reanimado em campo por meio do uso do 
desfibrilador, mas não resistiu à cirurgia 
cardíaca realizada no hospital universitário 
da cidade e morreu após permanecer em 
coma induzido desde sábado. O caso de 
Nicot é a segunda morte por infarto no 
futebol belga no último mês. Em abril, o 
zagueiro Gregory Mertens,  morreu após 
desmaiar em campo. 

O primeiro finalista da 
Liga dos Campeões da Eu-
ropa sai nesta terça-feira na 
Alemanha quando voltam a 
se enfrentar Bayern e Bar-
celona. No primeiro jogo 
disputado na Camp Nou, o 
Barcelona ganhou de 3 a 0 e 
abriu uma excelente vanta-
gem. Para o time alemão con-
seguir a vaga tem de vencer 
por quatro a zero. O mesmo 
placar leva à prorrogação e 
até pênaltis.

O Bayern de Munique 
não tem planos de ir direto 
para o ataque e tentar mar-
car um gol rápido contra o 
Barcelona hoje, às 15h45, na 
Arena de Munique quando 
tentará reverter a derrota 
de 3 x 0 sofrida no primeiro 
jogo da semifinal da Liga dos 
Campeões, disse o técnico 
Pep Guardiola ontem.

O clube alemão, que per-
deu as últimas quatro parti-
das pela primeira vez desde 
1991, vai tentar manter a 
posse de bola e defender 
contra um time que marcou 
25 gols nos últimos sete jo-
gos.

“Temos que ser pacien-
tes e não podemos fazer 
tudo nos 15, 20 primeiros 
minutos”, disse o espanhol a 
repórteres. “Primeiro temos 
que jogar futebol e ver o que 
acontece. Talvez possamos 
marcar um gol e criar uma 
atmosfera no estádio”, acres-
centou.

“Estamos três gols atrás 
de um grande time, o melhor 
time europeu nos últimos 
15, 20 anos”, disse Guardio-
la, que ganhou 14 títulos em 
quatro anos como técnico do 
Barcelona, até 2012.

O Bayern, cinco vezes 
campeão europeu, ganhou 
o troféu pela última vez em 
2013. O clube estará sem os 
meias Arjen Robben e Franck 
Ribéry, assim como o lateral 
esquerdo David Alaba e ou-
tros jogadores.

“Temos que fazer funcio-
nar dois ou três meses sem 
eles”, disse o técnico. “Outros 
clubes possuem elencos mais 
equilibrados no momento. 
Esta é a situação, mas se for-
mos eliminados, não será por 
causa desses jogadores.”

Messi desloca o goleiro Neur, do Bayern, marcando o segundo gol no jogo de ida, quando o Barcelona venceu sem maiores dificuldades o time alemão por 3 a 0 no Camp Nou

Tricolor mais motivado para enfrentar o Cruzeiro
A vitória por 2 a 1 sobre o Fla-

mengo, na estreia do Campeonato Bra-
sileiro, ajudou a embalar o São Paulo 
para o compromisso decisivo contra 
o Cruzeiro pela Copa Libertadores da 
América. Com a boa fase do clube na 
temporada, depois de forte turbulên-
cia, o atacante Luís Fabiano garantiu 
que a equipe aprendeu com os erros.

"Este (bom) momento se deve 
à fase ruim que passamos. Aprende-
mos com os erros e vimos que preci-
sava de uma união maior em campo, 
de conversar mais, de correr um pelo 
outro. As coisas começaram a dar 
certo e isso trouxe confiança, são coi-
sas boas para nosso lado. Os resulta-
dos estão vindo e dão tranquilidade 
para trabalhar", comentou.

O jogador, que marcou um dos 
gols na vitória por 2 a 1 sobre o Fla-
mengo, sente que a torcida também 
se anima com a nova fase do clube, 
que havia enfrentado uma crise no 
início desta temporada.

"Estamos vencendo e jogando 
bem, isso faz o torcedor acreditar 
mais na equipe. É bom prolongar 
ao máximo possível este momento. 
Na quarta, teremos jogo importan-
te e esperamos que esta fase entre 
em campo com a gente. Haverá um 
clima desfavorável, na casa deles, 
e o Cruzeiro é perigoso, mas o São 
Paulo cresceu na hora certa. Espe-
ramos transformar isso em vitó-
ria", comentou.

No primeiro confronto com a 
equipe celeste, no Morumbi, o time 
tricolor abriu vantagem com a vitó-
ria por 1 a 0. Assim, a equipe paulista 
precisa apenas do empate no Minei-
rão. Luís Fabiano, que cumpriu sus-
pensão no jogo passado, já mostrou 
a expectativa por sua presença.

"Eu me preparei bem para esse 
jogo, me movimentei legal e espero 
que na quarta-feira possa ajudar 
de novo a sair com a classificação", 
concluiu.

SÃO PAULO

O São Paulo venceu o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro
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Evento será no final de 
semana, em João Pessoa, 
com aval da Confederação

Vila Olímpica reúne 270 atletas
TROFÉU MILTON MEDEIROS DE NATAÇÃO

Mesmo com tantos atropelos e fatos 
que só acontecem no futebol da Paraíba, a 
primeira fase do Campeonato Paraibano ter-
minou com a classificação, para a fase final, 
dos melhores clubes da competição. Aqueles 
que fizeram por onde, dentro de campo, me-
receram continuar na disputa do título até o 
fim. O último a pegar a vaga no quadrangular 
foi o Auto Esporte, que superou crise finan-
ceira, abandono de jogadores e técnico, erros 
de arbitragem, e até punição de tribunal. Um 
grupo de guerreiros que mostrou dentro de 
campo como se faz, com tão pouco.

O Botafogo acabou sendo o melhor na 
soma geral dos pontos, apesar de que para 
mim, o Campinense atravessa um melhor 
momento e mostrou, contra o próprio Bota-
fogo, com duas vitórias, que é favorito a con-

quistar o título, ao lado do próprio Botafogo.
Nesta quarta, começa um outro cam-

peonato de pontos corridos, apenas com 
clássicos e que prometem muita emoção. 
Não terá jogo fácil para ninguém. O Botafogo 
montou o melhor elenco, desde o início da 
competição. O Campinense foi contratando, 
ajustando o time e chegou forte na reta final. 
O Treze investiu menos, mas mesmo assim 
está reforçado e mais forte do que no início 
do campeonato. Já o Auto Esporte passou 
por muitos problemas, mas mostrou que os 
jogadores estão muito motivados, e que tem 
condições de surpreender os adversários 
mais fortes. Fala-se até em novas contrata-
ções para esta fase final.  

O primeiro jogo do quadrangular será 
amanhã, com Auto Esporte e Botafogo, no 

Almeidão, em João Pessoa. A rodada será 
concluída com o Clássico dos Maiorais em 
Campina Grande, na quinta-feira, com Treze 
e Campinense, no Amigão. 

Arriscar um palpite é uma tarefa difícil. 
No Botauto, diria que o Botafogo, que terá 
a volta do seu artilheiro Rafael Oliveira e de 
vários jogadores titulares que não enfren-
taram o CSP, é o favorito para vencer o Auto 
Esporte. O Clube do Povo terá de superar 
alguns desfalques importantes nesta partida.

Já em Campina Grande, vejo uma ligeira 
vantagem para o Campinense, que atravessa 
um momento melhor do que seu rival, mas 
não vou me surpreender se o resultado final 
for empate, resultado que é muito comum no 
clássico da Serra da Borborema.

Fora de campo, agora é a vez do torce-

dor vestir a sua camisa e comparecer em 
massa aos estádios. Os clubes já fizeram a 
parte deles, mas o torcedor ficou devendo 
nesta primeira fase da competição. Serão só 
clássico e valendo pontos para o título. Não 
há desculpas para não ir aos estádios. Chegou 
finalmente a famosa hora da onça beber água.

Brasileirão
O Campeonato Brasileiro da Série A 

começou de forma previsível. Jogos fracos 
tecnicamente falando, e resultados normais, 
com exceção da goleada do Sport de Recife 
sobre o Figueirense, por 4 a 1, e a do Atlético 
Paranaense, por 3 a 0, sobre o Internacional. 
Vamos aguardar as próximas rodadas para 
ter uma ideia melhor de quem é quem na 
maior competição de futebol do país.

A Vila Olímpica Pa-
rahyba, no Bairro dos Esta-
dos, em João Pessoa, sedia, 
a partir da próxima sexta-
feira (15), o Trofeu Dr. Mil-
ton Medeiros de Natação, 
que contará com 270 atle-
tas da Paraíba, Bahia, Ser-
gipe, Alagoas, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Pará, Amazonas, Maranhão 
e Roraima. Organizada pela 
Federação Paraibana de Des-
portos Aquáticos (FPDA), 
com apoio do Governo do 
Estado, a competição terá 
dois dias de duração e faz 
parte do calendário nacional 
da Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
(CBDA).

O secretário de Juven-
tude, Esporte e Lazer, Tibé-
rio Limeira, destacou mais 
um grande evento realizado 
na Vila Olímpica Parahyba. 
“No parque aquático, que 
é um dos mais modernos 
do país, este já é o segundo 
grande evento. Agora, serão 
nadadores de duas regiões 
importantes do Brasil como: 
Norte e Nordeste, que terão 
a oportunidade não só de 
competir, mas de ver de per-
to as novas instalações do 
complexo esportivo”, disse.

Para Coaracy Nunes, 
presidente da CBDA, os atle-
tas estão empolgados com a 
possibilidade de competir na 
nova Vila Olímpica. “Tenham 
certeza de que os atletas dos 
outros Estados quando sou-
beram que a Paraíba conta 
com um parque aquático 
como o da Vila, logo se apres-
saram em se inscrever para 
esta competição. Tive a opor-
tunidade de marcar presença 
na reinauguração e o que vi 
foi o que há de melhor não só 
para o esporte aquático, mas 
também para outras modali-
dades”, ressaltou.

A premiação terá início 
às 18h30 do sábado (16). 
Terão direito aos troféus, os 
atletas que obtiverem me-
lhores índices técnicos, além 
dos campeões, vice e tercei-
ros colocados nas quatro ca-
tegorias em disputa.

Já estão confirmados 
nadadores de referência no 
desporto aquático brasilei-
ro, alguns deles buscando 
índices para competições 
nacionais e internacional.

Finalistas por justiça

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Governo encerra 
Copa de Futebol 
para apenados do 
Geraldo Beltrão

O time da cela 2 foi o 
grande campeão ao derro-
tar (nos pênaltis) o cela 16 
na final da quarta edição 
do IV Troféu Geraldo Bel-
trão de futebol de areia, 
que ocorreu na quadra da 
Penitenciária Geraldo Bel-
trão (Máxima de Manga-
beira), em João Pessoa. No 
jogo normal houve empate 
de 2 a 2 mostrando o equi-
líbrio das duas equipes. A 
terceira colocação foi da 
cela 13 que ganhou da 20, 
com os três primeiros colo-
cados recebendo troféus e 
medalhas. 

A iniciativa foi do Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciá-
ria, em parceria com a Se-
cretaria de Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel), onde 
participaram 18 equipes, 
com cada um com sete jo-
gadores, totalizando 126 
participantes. 

O secretário executivo 
de Administração Peniten-
ciária, Agamenon Vieira, 
destacou a ideia do Governo 
do Estado em proporcionar 
momentos de descontração 
por meio do esporte aos 
reeducandos do Geraldo 
Beltrão. “É de extrema im-
portância atividades como 
esta, que, além da recreação 
e do lazer, transmite o espí-
rito esportivo, onde o im-
portante é competir”, disse. 
Na avalaliação do secretário 
da Sejel, implantar a prática 
do esporte nas unidades 
prisionais paraibanas con-
tribui com a socialização 
dos que estão sob o regime 
da pena. 

“O Governo do Estado 
vem realizando torneios 
esportivos no Presídio Fe-
minino Júlia Maranhão e 
no próprio Geraldo Beltrão 
porque acredita que o es-
porte ajuda na socialização 
dos que estão cumprindo 
pena. Além de tudo, foi 
uma grande oportunidade 
para os que jogaram reen-
contrar os familiares”, fri-
sou o secretário estadual 
de Esportes, Tibério Limei-
ra. (WS)

O Parque Aquático da Vila Olímpica Parayba sediará mais um evento de grande porte, reunindo atletas de diversos Estados do país

Femar é atração ao golear Daura Santiago

O Femar foi a grande 
sensação da rodada do últi-
mo final de semana da Copa 
Paraíba Sub-15 de Futebol, ao 
golear a equipe do Daura San-
tiago por 8 a 0. A competição 
é realizada pelo Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) juntamente com a Se-
cretaria Estadual de Educação. 

Femar e Daura Santiago 

foi apenas um dos nove jogos 
da rodada do último final de 
semana, que teve ainda ou-
tros destaques, dentre eles a 
Desportiva Tibiri e a Escoli-
nha Hulk 12, que “meteram” 
5 a 0, respectivamente, no 
Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar (COPM) e Escolinha 
Bola na Rede. 

Nos outros jogos os re-
sultados foram os seguintes: 
Auto Esporte 2 x 0 Santos; 
Bayeux 3 x 1 Força Jovem; 
Ecolinha Flamérico 3 x 1 

Grêmio Esportivo Paraibano; 
Nativus 2 x 1 Centro Comu-
nitário José Américo; Escoli-
nha do Vitória 3 x 2 Litoral 
Esporte Clube; Força Comu-
nitária 3 x 0 Vasco da Gama.

A competição faz parte 
do calendário de atividades 
das Secretarias de Esportes 
e Educação e, em sua tercei-
ra edição, vem atingido o su-
cesso almejado. Nas edições 
passadas, muitos foram os 
atletas revelados para outros 
centros de futebol.

COPA PARAÍBA SUB-15

TJD julga Atlético por escalação de lateral
A 2ª Comissão Disciplinar 

do Tribunal de Justiça Despor-
tiva da Paraíba (TJD/PB) reali-
za hoje, às 18h30, na sede do 
TJD, no Centro, o julgamento 
do lateral-direito Marqueli-
no, do Atlético de Cajazeiras, 
que está sendo acusado de ter 
atuado de forma irregular em 
jogos da fase classificatória do 
Campeonato Paraibano de Fu-
tebol Profissional da Primeira 
Divisão de 2015. A ação para 
conseguir os três  pontos foi 
feita pelo Lucena, que foi re-

baixado para a Segunda Divi-
são em 2016 - ficou na penúl-
tima posição, com 14 pontos 
- ao lado do Miramar de Cabe-
delo (5). O Trovão Azul termi-
nou a fase de classificação na 
7ª posição, com 19. 

De acordo com o Lucena, 
o lateral foi amarelado no em-
pate contra o Sousa (1 a 1) e 
nas vitórias dos atleticanos 
diante do Miramar e Santa 
Cruz de Santa Rita  (3 a 0 e 7 
a 2), respectivamente, sem 
ter cumprido suspensão au-

tomática. Diante do Auto 
Esporte, o atleta recebeu 
dois amarelos e foi expulso, 
só cumprindo suspensão 
na partida seguinte, que foi 
contra o Botafogo, quando 
perdeu (4 a 1). O TJD/PB 
ainda deve julgar os casos 
de Alisson (zagueiro) e Fa-
binho Vitória (volante), que 
também estão na mesma si-
tuação do lateral. 

   O primeiro foi escalado 
sem estar regularizado, quan-
do o zagueiro recebeu cartões 

amarelos no jogo contra Sou-
sa, Treze e Botafogo. 

O  segundo levou cartão 
amarelo contra CSP, Belo e o 
próprio Lucena. Ele deveria 
cumprir suspensão na par-
tida diante da Cobra Coral, 
mas atuou no confronto, além 
de enfrentar Auto Esporte e 
Botafogo. O objetivo do pre-
sidente do Tubarão, Domí-
cio Leite, é obter os pontos 
e tentar reverter a situação, 
podendo até escapar do re-
baixamento.  (WS)

CAMPEONATO PARAIBANO

Virando o Jogo x Flamengo
CR Kashima x Picolé de Manga 
Ambev x Cruzeiro E.C. 
Bota Paz x Bola no Pé 
Futebol Rural x Esc.Messias 
Sel.Pitimbu x Sel.Conde
Alhandra E.C. x América de 
Caaporã 
Escolinha JM x Bombeiros Gol 10 
PFA x Confiança de Sapé

Próximos jogosWellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FOTO: Edson Matos
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Programação é divulgada e shows tiveram redução de 25%

Maior São João do Mundo
O coordenador das festas 

juninas de Campina Grande, 
Temístocles Cabral, anunciou 
na tarde de ontem a progra-
mação oficial do Maior São 
João, versão 2015, em soleni-
dade no espaço Paulo Pontes, 
subsolo do Teatro Severino 
Cabral. Na oportunidade, ele  
concedeu entrevista coletiva.

Neste ano, a programa-
ção de shows teve uma redu-
ção de 25%, que resultou em 
suspensão de duas segundas-
feira e uma terça-feira.

 As principais atrações de 
anos anteriores estarão pre-
sentes na versão 2015, como 
Elba Ramalho, Assisão, Flávio 
José, Jorge de Altinho, Os Três 
do Nordeste, além das artistas 
locais como Amazan, Tom Oli-
veira, Biliu de Campina, Luan 
Estilizado, entre outros.

Temístocles Cabral expli-
cou, que atendendo a orien-
tação do prefeito Romero 
Rodrigues, e do vice-prefeito 
Ronaldo Cunha Lima Filho, a 
programação foi equilibrada 
de forma que atendesse a to-
das as faixas etárias de públi-
co. Ao mesmo tempo, ele pediu 
a compreensão e agradeceu 
aos artistas, que tem no Maior 
São João do Mundo uma gran-
de vitrine. “A programação foi 
formatada dentro daquilo que 

Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Campina Grande

Temístocles Cabral (à esquerda) afirmou que a programação atende a todas as faixas de público e foi elaborada de acordo com a crise que o país vive atualmente

Cantores e bandas

permitem as circunstâncias 
atuais, de um ano de crise que 
enfrenta o país”. Por sua vez, o 
coordenador de Comunicação 

da prefeitura, Marcos Alfredo, 
destacou o apoio que o even-
to vem recebendo, e liderou a 
exibição da programação. Em 

seguida, ele comunicou aos 
jornalistas que a programa-
ção também se encontra em 
folder e no site da prefeitura. 

Informou ainda que o site do 
Maior São Joao do Mundo vai 
ficar no ar o ano inteiro. Neste 
ano, o evento vai prestar uma 

homenagem a William Medei-
ros, o criador do Milharildo e 
Sabugildo, milhos da marca do 
São João campinense.
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL
Responsável: Evandro Ferreira Carvalho Junior
CPF: 050.496.214-02
Título/Valor – DMI - R$ 947,88
Protestante: Mota Empreendimentos Imobil iá-
rios 
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101048
Responsável: Wellington Pereira da Silva
CPF: 024.778.534-22
Título/Valor – DMI - R$ 574,25
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliarios
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101049
Responsável: AK Comercio Construção e Serviços
CNPJ: 10.722.592/0001-09
Título/Valor – DMI - R$ 700,00
Protestante: Fornecedora de Máquinas e Equipamentos
Apresentante: Banco Itaú

Protocolo: 100925
 Responsável: CZ Francisco Luiz de 
Oliveira
CPF: 321.648.90353
Título/Valor – DSI - R$ 290,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas Ltda
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 100942
Responsável: AK Comercio Construção e Serviços
CNPJ: 10.722.592/0001-09
Título/Valor – DMI - R$ 124,38
Protestante: Fornecedora de Máquinas e Equipamentos
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 100946
          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, 11 de maio de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 E PROCESSO ADM. Nº 2015.04.010

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 
DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

EMPRESA: PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME 
CNPJ: 11.417.239/0001-88 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA P. UNIT. P. TOTAL

1

COMPUTADOR PC COMPLETO, CONFIGURAÇÃO 
MÍNIMA: PROCESSOR COREL i3 4GB RAM - HD 
500GB MONITOR LED 17, CAIXA DE SOM SLIM 
USB 3W, TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE 
OPTICO E ESTABILIZADOR

20 LENOVO R$   2.099,00 R$     41.980,00

2 NOTEBOOK COM INTEL CORE i5 4GB 500GB LED 
14"  WINDOWS 8 4 LENOVO R$   2.299,00 R$       9.196,00

3 MULTIFUNCIONAL DESKJET - JATO DE TINTA 
IMPRESSÃO / CÓPIA / DIGITALIZAÇÃO 15 HP R$     445,00 R$       6.675,00

4

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
TANQUEDETINTA BIVOLT DIMENSÕES 
APROXIMADAS (A X L X P) 15,1 X 50,8 X 30,4 CM, 
COM Wi-Fi, USB 2.0.

6 HP R$     860,00 R$       5.160,00

5

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, SCANER, 
COPIADORA E FAX – RESOLUÇÃO E IMPRESSÃO 
4800x1200, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 22, 
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/240, VELOCIDADE 
MODEM 36.6, RESOLUÇÃO FAX 300X300, 
RESOLUÇÃO COPIADORA 1200X600, CAPACIDADE 
DE REDUÇÃO AMPLIAÇÃO 25 A 400, VELOCIDADE 
DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 22,
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA 18, 
RESOLUÇÃO SCANNER 1200x4800, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO MENSAL 
DE 5000 PÁGINAS, MEMÓRIA 100 PÁGINAS.

10 HP R$   1.590,00 R$     15.900,00

6 IMPRESSORA LASERJET E PRINT WI-FI - CICLO DE 
SERVIÇO: ATÉ 5.000 PÁGINAS 10 HP R$     770,00 R$       7.700,00

7 PENDRIVE / USB FLASH MINIMO: 8 GB 20 KINGSTON R$       40,00 R$         800,00
8 PENDRIVE / USB FLASH MINIMO: 16 GB 10 KINGSTON R$       50,00 R$         500,00

9 ESTABILIZADOR 300 VA MONOVOLT - AUTO-
TESTE, FILTRO DE LINHA, 4 TOMADAS 12 ZAEL R$     125,00 R$       1.500,00

10 ESTABILIZADOR 600 VA MONOVOLT - AUTO-
TESTE, FILTRO DE LINHA, 4 TOMADAS 12 ZAEL R$     320,00 R$       3.840,00

11 MÍDIA DVD-R 4GB 8X 100 NOVO R$         1,19 R$         119,00
12 MIDIA CD-R 700MB 100 NOVO R$         0,78 R$           78,00

13 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS INTERVALO DE 
FREQÜÊNCIA: 2.4-2.4835GHZ. 5 TP-LINK R$     210,00 R$       1.050,00

14 CABO EXTENSOR USB 2.0 AM/AF 3MTS 5 MULTLASER R$         9,50 R$           47,50
15 MOUSE PAD C/APOIO ERGONÔMICO 5 MULTLASER R$       30,00 R$         150,00
16 HD PORTABLE EXTERNO 1 TB 5 SAMSUNG R$     345,00 R$       1.725,00
17 CAIXA DE SOM SLIM USB 3W 5 MULTLASER R$       42,00 R$         210,00
18 CARTUCHO PRETO HP (21) (122) (60) (901) 50 HP R$       66,00 R$       3.300,00
19 CARTUCHO COLORIDO HP (22) (122) (60) (901) 50 HP R$       66,00 R$       3.300,00
20 TONER 435A 15 MULTLASER R$     170,00 R$       2.550,00

21
SCANNER - DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA - USB -
RESOLUÇÃO ATÉ 2400 X 4800 DPI USB ALTA 
VELOCIDADE

2 BROTHER R$     520,00 R$       1.040,00

22

SCANNER DE MESA CONFIGURAÇÕES MINIMAS: 
MESA DIGITALIZADORA, ALIMENTADOR 
AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO OTICA 4800 x 9600 DPI 
- CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 60 WATTS

2 BROTHER R$     540,00 R$       1.080,00

23 FONE DE OUVIDO ESTÉREO, CONFIGURAÇÕES 4 MULTLASER R$     100,00 R$         400,00
MINIMAS; ALTO-FALANTES POTENTES DE 32 MM, 
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM 
(AXLXP) 16X15X2,2CM, IMPEDÂNCIA: 24 OHMS, 
POTÊNCIA: 30 MW, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 20 -
20000 HZ

24 EXTENSÃO USB HUB - 2.0 - PORTAS 
MULTIPLICADOR 5 MULTLASER R$       21,00 R$         105,00

25 TECLADO PADRÃO ABNT2 10 MULTLASER R$       24,00 R$         240,00
26 MOUSE OPTICO 15 MULTLASER R$       19,00 R$         285,00
27 NOBREAK 1000VA 6 ZAEL R$     638,00 R$       3.828,00
28 TERRA ELETRÔNICO 10 MULTLASER R$       29,00 R$         290,00
29 FILTRO DE LINHA COM PROTETOR C/ 5 TOMADAS 10 MULTLASER R$       43,00 R$         430,00

30

WEBCAM, VIDEOCHAMADA HD DE 720P, 
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 3MP, CONEXÃO USB, 
MICROFONE EMBUTIDO, CORREÇÃO DE LUZ 
AUTOMÁTICA, COMPATIBILIDADE COM 
MENSAGEM INSTANTÂNEA

2 MULTLASER R$       65,00 R$         130,00

31

GPS PORTÁTIL, TAMANHO DO VISOR MÍNIMO DE 
2,2", RESOLUÇÃO DO VISOR MÍNIMA DE 128 X 160 
PIXELS, À PROVA D'ÁGUA, INTERFACE USB, 
CÁLCULOS DE ÁREA, MAPA BASE, REGISTRA ATÉ 
1000 PARADAS, FAVORITOS OU LOCALIZAÇÕES, 
CABO USB.

2 MULTLASER R$     769,00 R$       1.538,00

VALOR TOTAL R$   115.146,50

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a 
firmar as contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
3.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados 
pela Prefeitura Municipal de Juarez Távora.
3.2 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Juarez Távora, por
intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Juarez Távora, 11 de Maio de 2015.

MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Prefeitura Municipal e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: PADRE JOÃO SUAS-
SUNA, PROJETADA I, PROJETADA II, PROJETADA III, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ALVES 
DE OLIVEIRA, CORONEL JOSÉ PEIXOTO, PROJETADA, CAPITÃO JOÃO PEDRO, PREFEITO 
ANTÔNIO DE GOES, PEDRO LUIZ LACERDA, JOÃO BATISTA FERREIRA TODAS DO MUNI-
CÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB. SOB O CONTRATO DE REPASSE Nº 1006701-95 - MINISTÉRIO 
DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: J. F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - R$ 732.554,31.

Conceição - PB, 11 de Maio de 2015.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Prefeitura Municipal e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: TRAVESSA ODON 
BEZERRA, RUA JOÃO CLAUDINO (CONTINUAÇÃO), RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, RUA 
VEREADOR FRANCISCO RODRIGUES TAVARES, RUA PREFEITO UNIAS RAMALHO E RUA 
JOSÉ OTAVIANO DE MOURA. CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 1007714-78 - MINIS-
TERIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: J. F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - R$ 387.026,91.

Conceição - PB, 11 de Maio de 2015.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/15
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação e drenagem em diversas ruas, deste Município. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - ELF Teixeira Construções e Serviços Eireli - EPP - R$.1.037.794,97; 
2º - Adcruz Construções, Indústria e Comércio Ltda. - EPP - R$.1.039.685,78. EMPRESAS DES-
CLASSIFICADAS: COFEM Construções, Serviços e Tecnologia Ltda. - ME; Construtora e Serviços 
de Limpeza CRC Ltda. - ME; Construtora e Serviços Exclusiva Ltda. - ME; Estructural Engenharia 
Ltda - ME; Roma Construção e Manutenção Ltda. - ME; e Soconstroi Construções e Comércio 
Ltda. - EPP. Saliente-se que o respectivo envelope proposta da COFEM Construções, Serviços e 
Tecnologia Ltda., continha apenas uma folha de papel timbrado da empresa em brando, anexada 
a dezesseis planilhas referentes a uma obra da Prefeitura Municipal de Carpina, sem assinatura 
e também sem identificação da empresa. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/
nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 11 de maio de 2015.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666/93, torna-se público que 

foram consideradas INABILITADAS as empresas: MAGNO HEBREU BELCHIOR PIRES –ME – CNPJ 
14.600.206/0001-67; SANDRA MAIJANE SOARES BELCHIOR –ME, CNPJ 10.309.248/0001-92; 
CARPEDIEM ASSITENCIA EDUCACIONAL, CURSOS E EVENTOS EIRELI, CNPJ 10.211.921/0001-
57; COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ: 08.272.030/0001-69; 
DIDATICA–TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA-ME – CNPJ 19.681.065/0001-78; FUNDAÇÃO 
STHEIRLAN STEVIS – CNPJ 14.843.980/0001-07 e ABILIO FERREIRA DE LIMA EIRELI EPP – 
CNPJ 05.935.592/0001-57. Nos termos do artigo 48, $ 3º, fica designada a data de 22 de maio de 
2015, às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, 
Centro – Ibiara – PB, para a apresentação de nova documentação.

Ibiara - PB, 11 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para extensão de 

Rede Adutora de Água nesta Cidade.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -EPP - Valor: R$ 96.812,29.
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, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 11 de Maio de 2015

LUIZ SOARES DE ANDRADE
Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 00009/2015
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste município informa a quem interessa o 

Adiamento da Tomada de Preço n.º 00009/2015, Objetivo: Aquisição de Moveis e eletrodomésticos 
diversos, destinado a secretaria de saúde deste município, do dia 18/05/2015 para o dia 27/05/2015 
no mesmo horário e local. 

Curral de Cima - PB, 11 de Maio de 2015.
Marinaldo Pontes de Abreu

Presidente da CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO CPF/CNPJ Nº 08.881.666/0001-08, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de 
Instalação referente ao projeto de construção de uma Praça de Eventos. Processo Nº 2015-001027.

MESSIAS BATISTA – CPF Nº 804.670.164-53, torna público que requereu a SEMAM – secre-
taria de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação para Residencial Multifamiliar situado na 
Rua Terezinha Batista de Oliveira, QD. 97 Lote. 40 – Bairro: José Américo – João Pessoa – PB.

ESDRAS CORREIA LIMA FILHO – Nº 10243.184/0001-74, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação - EDF. MULTIFAMI-
LIAR COM 06 APTS=IT: 250MIL = AC: 287M² = NE: 05 = L/ATV: RUA PROJETADA, QD. 206, LT. 
07 - VALENTINA DE FIGUEIREDO, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2015-002339/TEC/LO-9748.

ANNA CAROLINE FIGUEIREDO FERREIRA TAMBAU CAR WASH EIRELI-ME – Torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 4314/12, 
PROC. 12-1693 = C/M.R.S. = LAVAGEM DE AUTOMOVEIS, ASPIRAÇÃO E POLIMENTO = IT: 
67.800,00 = AC: 1300M² = NE: 03 = L/ATV: RUA INFANTE DOM HENRIQUE, Nº 811, TAMBAÚ - 
JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2015-002292/TEC/LO-9736.

POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITÁRIO-LTDA, CNPJ – nº 02.314.119/0001-64, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da LO – nº 2168/2013, para a atividade Comércio Varejista de Combustíveis, na Rodovia PB-055 
contorno distrito Rua Nova - Zona Rural Belém-Pb, através do proc. Nº 2015-001723.

GROUPAK-INDUSTRIAL-LTDA, CNPJ – nº 01.358.158/0002-81, Torna público que requereu 
junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da LO nº 
1979/13, para a atividade de fabricação de Baldes plásticos para indústria química e alimentos, na 
Rua Pres. Café Filho s/nº Qd- 01 Jardim Bela Cabedelo-Pb, proc. Nº 2015-002196.

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTINHA-LTDA, Torna público que requereu junto a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Autorização Ambiental para 
Transporte de Cargas Perigosa, em todo Estado da Paraíba, carros placas: QFF-2949/PB, QFG-0260/
PB, OGB-9716/PB, OGC-4530/PB E OFB-2243/PB, carregar e descarregar, proc. Nº 2015-002488.

RETIRO AGROINDUSTRIAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.399.012/0001-57, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 764/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: Retiro 
Agroindustrial Ltda. Na(o) -  ENGENHO RETIRO  Município:  BELEM – UF: PB. Processo: 2015-
001436/TEC/LO-9541.

LOTEAMENTO ALTIPLANO BELLA VISTA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE LTDA 
– CNPJ/CPF Nº 14.944.183/0001-08, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 704/2015 em João Pessoa, 27 de 
abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Implantação do loteamento urbano com 920 
lotes e área total de 26,16 ha. Na(o) - LOTEAMENTO ALTIPLANO BELA VISTA - PROJETADA  
Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 2015-000907/TEC/LO-9444.

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ/CPF Nº 43.214.055/0016-
93. Torna público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AM-
BIENTE, emitiu a Licença de Operação nº 795/2015 em João Pessoa, 6 de maio de 2015 - Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: DEPÓSITO E ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO (TRANSPORTE) 
DE CARGAS EM GERAL (ELETRODOMÉSTICO, PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E 
BELEZA, PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO). Na(o) – RUA PROJETADA B11, S/N Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-002102/TEC/LO-9691.

PARA SER PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E EM JORNAL 
DE GRANDE CIRCULAÇÃO

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A - CNPJ/CPF Nº 43.214.055/0016-
93. Torna público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Operação nº 795/2015 em João Pessoa, 6 de maio de
2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: DEPÓSITO E ARMAZENAGEM E 
DISTRIBUIÇÃO (TRANSPORTE) DE CARGAS EM GERAL (ELETRODOMÉSTICO, 
PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E BELEZA, PRODUTOS DE 
CONSTRUÇÃO). Na(o) – RUA PROJETADA B11, S/N Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. 
Processo: 2015-002102/TEC/LO-9691.

DADOS PARA NOTA FISCAL:
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
CNPJ N° 43.214.055/0016-93
LOGRADOURO
R CAPITAO JOSE RODRIGUES DO O

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
BLOCO: 11; 

CEP
58.082-060 

BAIRRO/DISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL

MUNICÍPIO
JOAO PESSOA

UF
PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2015
A Prefeitura Municipal de Prata, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 004/2015, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NO MUNICÍPIO DE PRATA - PB, como 
segue: EMPRESAS INABILITADAS:MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO EIRELI - MEpor não atender 
ao disposto dos itens:4.6.3.2; 4.6.4.3; 4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 4.6.9 e 4.6.14 - SÃO JOSÉ 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não atender ao disposto dos itens:4.6.2; 4.6.3; 4.6.3.2; 
4.6.4.1; 4.6.4.3; 4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 e 4.6.14 - RANGEL E 
SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não atender ao disposto dos itens: 4.6.1; 4.6.3; 
4.6.3.2; 4.6.4.3; 4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 e 4.6.14 - SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3; 4.6.3.2; 4.6.4; 
4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 e 4.6.14- F.J CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA, por não atender ao disposto dos itens: 4.6.2; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.3.2; 4.6.4.1; 4.6.4; 4.6.4.4; 
4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 e 4.6.14, EMPRESAS HABILITADAS:Não 
Houve. As razões que resultaram na inabilitação das empresas supramencionadas, encontram-se 
a disposição nos autos do processo licitatório que originou a Tomada de Preços em apreço. Nos 
termos do art. 109, I, da Lei Federal 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 
interposição de recursos administrativos. Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109. Prata 
- PB, 07 de maio de 2015. Cristiana de Fátima da Silva – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 10003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Gedeão 

Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Médicos Especializados destinados 
a Policlínica Municipal de Alagoa Grande/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 07 de Maio de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
Aviso de licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de 

acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem 
interessar que fará realizar às 11:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, processo licitatório na modalidade de 
Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO, para a Contratação de um médico a fim de realizar serviços 
como clínico geral, em dia e horário a ser estabelecidos a critério da secretaria municipal de saúde, para 
atender a demanda do serviço municipal de saúde de Curral Velho-PB.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00 
no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede da Prefeitura, situada na Rua Manoel Batista 
Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 12 de Maio de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições 

da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar que fará realizar 
às 15:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para a Contratação de um Engenheiro Civil para ficar a disposição junto a 
Secretaria de Infraestrutura do município de Curral Velho-PB,  conforme anexo ao edital.

O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário das 8:00 às 12:00 
no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede desta Prefeitura, situada na Rua Manoel Batista 
Sobrinho nº 20 – centro de Curral velho – PB. 

Curral Velho, 12 de maio de 2015.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da C.P.L

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos 
de duas ruas, neste Município. 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reparo da pavimentação em pa-
ralelepípedos em diversas ruas, neste Município. 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
 Nos termos do julgamento da licitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015-SRP, feito pelo Pregoeiro 

através do Laudo apresentado e regido em conformidade com Lei Federal nº 10.520 e de conformidade com 
a Lei Federal n.º 8.666/93, Decreto n.º 7892/13 e alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME – CNPJ: 11.417.239/0001-88, 

vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 com o valor total de R$ 115.146,50 (cento e quinze mil cento e quarenta e 
seis reais e cinquenta centavos), pelas razões expostas no referido Laudo. 

Juarez Távora- PB, 11 de Maio de 2015.
MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado, quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015-SRP, 

ADJUDICAMOS o Presente Pregão Presencial para a empresa: PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME – CNPJ: 
11.417.239/0001-88, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 com o valor total de R$ 115.146,50 (cento e quinze mil 
cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Juarez Távora- PB, 11 de Maio de 2015.
RAFF DE MELO PORTO
PREGOEIRO OFICIAL

Prefeitura Municipal De Mãe D´Agua-PB
Gabinete Da Prefeita

NOTIFICAÇÃO
O Município De Mãe D´Agua, Notifica A  Empresa CONSTRUTORA PSK LTDA de 
CNPJ:10.641.999/0001-01 a apresentar defesa no prazo de 05(cinco) dias, por paralização de obra, 

descumprindo as clausulas contratuais, constantes do CONTRATO Nº0 1.013/2014. O não comprimento 
deste aviso, Será Aplicado As Penalidades Legais E Consequente Rescisão Do Contrato.

MÃE D´ÁGUA, 11 DE MAIO DE 2015
MARGARIDA MARIA FRAGOSO
PREFEITA DE MÃE DAGUA-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de Janeiro 

de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar público 
para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2015, cujo objeto 
é aquisição de mobiliário da creche deste Município.

VENCEDOR (ES):
SILVANA ARAÚJO MARIZ MEDEIROS - EPP.
66.343,32 (sessenta e seis mil trezentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos)

MONTE HOREBE - PB, 11 de maio de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Antônio 
Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 10h30min do dia 22 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Materiais Odontológicos de Consumo e 
Permanente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3275-1040.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Antônio 

Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 14h30min do dia 22 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos para atender as necessidades do 
gabinete do prefeito e as diversas secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 08 de Maio de 2015.
PETRONIO DE FREITAS SILVA - Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Serraria/PB, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, comunicar 

aos interessados que esta procedendo á Chamada Pública n°. 001/2015, para fins de habilitação de fornece-
dores e recebimento de propostas de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, 
conforme Lei 11.947/2009, Resolução CD/FNDE 38/2009, Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 e 04/2015. Os 
grupos informais e/ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda no 
dia 01 de junho de 2015, às 09h30min. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria – PB, 08 de maio de 2015.
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dirson 
Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços especializados na realização de 
consultas oftalmológicas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dirson 

Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos para prestar serviços junto as secretariais 
de Finanças e Educação deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 06 de Maio de 2015.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Prata, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o resultado 

da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 003/2015, que tem por objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE PRATA - PB, como segue: EMPRESAS INABILITADAS:MARCOS 
ANTÔNIO CORDEIRO EIRELI - MEpor não atender ao disposto dos itens:4.6.3.2; 4.6.4.3; 4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 
4.6.7; 4.6.8; 4.6.9 e 4.6.14 - SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não atender ao disposto 
dos itens:4.6.2; 4.6.3; 4.6.3.2; 4.6.4.1; 4.6.4.3; 4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 
e 4.6.14 - RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não atender ao disposto dos itens: 
4.6.1; 4.6.3; 4.6.3.2; 4.6.4.3; 4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 e 4.6.14 - SERRA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3; 4.6.3.2; 4.6.4; 4.6.4.4; 
4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 e 4.6.14- F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
por não atender ao disposto dos itens: 4.6.2; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.3.2; 4.6.4.1; 4.6.4; 4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 
4.6.8; 4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 e 4.6.14 - CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA - ME, por não atender 
ao disposto dos itens: 4.6.1; 4.6.1; 4.6.2; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.3; 4.6.4.1; 4.6.4.3; 4.6.4.4; 4.6.5; 4.6.6; 4.6.7; 4.6.8; 
4.6.9; 4.6.10; 4.6.11; 4.6.13 e 4.6.14, EMPRESAS HABILITADAS:Não Houve. As razões que resultaram na 
inabilitação das empresas supramencionadas, encontram-se a disposição nos autos do processo licitatório 
que originou a Tomada de Preços em apreço. Nos termos do art. 109, I, da Lei Federal 8.666/93, fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para interposição de recursos administrativos. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3390-1109. Prata - PB, 07 de maio de 2015. Cristiana de Fátima da Silva – Presidente da CPL.



27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > terça-feira, 12 de maio de 2015

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N° 329/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083)3218-4588, no dia 26/05/2015 às 14:00 horas para:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, alimentação, 
coffee breack, aluguel de salas e Aluguel de Auditórios – destinado a Secretaria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana - SEMDH.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br. REG. CGE Nº 
15-00448-4

João Pessoa, 11 de maio de 2015.
Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 148/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 29/05/20154, às 09:00 horas para:

Aquisição de material de escritório, destinado à SECTMA/ SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, conforme Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 15-00437-6
João Pessoa, 11 de maio de 2015

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027774
Responsavel.: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 132121764-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            137,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028349
Responsavel.: JOAO PEDRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 132121764-15
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            131,33
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028350
Responsavel.: JOELMAR MARQUES BARBOSA
CPF/CNPJ....: 021492534-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 023370
Responsavel.: JOSE AUGUSTO ALVES TAVARES
CPF/CNPJ....: 086870994-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            240,82
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028358
Responsavel.:  MANOEL LEITE DE ANDRADE 
01213398401
CPF/CNPJ....: 014249778/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            268,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026697
Responsavel.: MARIA CRISTINA D VASCONCELOS 
F EPP
CPF/CNPJ....: 005914609/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026963
Responsavel.: MATIAS GENTLE ASSESSO TEC 
SOC ESPEC
CPF/CNPJ....: 013076157/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026951
Responsavel.: MATIAS GENTLE ASSESSO TEC 
SOC ESPEC
CPF/CNPJ....: 013076157/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026946
Responsavel.: MAURICIA DA SILVA FERREIRA 
DAMIAO-M
CPF/CNPJ....: 001750515/0001-71
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.449,67
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028334
Responsavel.: MISTURA NORDESTINA COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 024290173/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.839,60
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026422
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.080,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026101
Responsavel.: RESIDENCIAL CHATEAU DE MARE
CPF/CNPJ....: 021877422/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,30
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026848
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            162,28
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026955
Responsavel.: SINDIO FIGUEIREDO DE ALBUQUER-
QUE BI
CPF/CNPJ....: 068266264-03
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            471,00
Apresentante: BERCARIO E ESCOLA ABC KIDS 
LTDA-ME
Protocolo...: 2015 - 026688
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            641,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027708
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,  12/05/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: BERNADETE DA CRUZ REGO
CPF/CNPJ....: 105226274-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028251
Responsavel.: BLOCO ARQUITETURA E ENGENHA-
RIA LTDA
CPF/CNPJ....: 012504946/0001-74
Titulo......: NOTA CRED INDL   R$          8.004,06
Apresentante: BANCO DO NORDESTE S/A AG CENTRO
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026687
Responsavel.: CAROLINA NEGRAO ROCHA ME
CPF/CNPJ....: 005670423/0001-32
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$         38.094,98
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027750
Responsavel.: CHAO E TETO CONSTRUCOES 
CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 003730277/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026950
Responsavel.: CICERA FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ....: 011126764-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            307,21
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027236
Responsavel.: CICERA FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ....: 011126764-14
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            356,92
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027245
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.262,03
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026906
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 - 026414
Responsavel.: ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 012628088/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.308,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027333
Responsavel.: ELTIMANE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 024383
Responsavel.: EL TIMANI CONST. E INCORP. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             96,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026748
Responsavel.: GERLANE CLAUTENYS ALMEIDA 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 886357084-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            498,53
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026726
Responsavel.: GRAFICA SAO MATEUS LTDA
CPF/CNPJ....: 012940493/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            727,13
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027816
Responsavel.: JAILSON SILVA DE AQUINO
CPF/CNPJ....: 036216664-19
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            156,11
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028337
Responsavel.: JAMACY ALVES TARGINO
CPF/CNPJ....: 033682314-21
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            325,92
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028338
Responsavel.: JAMACY ALVES TARGINO
CPF/CNPJ....: 033682314-21
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            131,33
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028339
Responsavel.: JEAN CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 051843904-64
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            134,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028343
Responsavel.: JETTA CONST. E CONSULT. LTDA

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – INTRAFRUT – INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS 
S/A, CNPJ Nº 08.972.622/0001-93. Ficam convidados os Srs. Acionistas para se reunirem em 
AGO/AGE no dia 25/05/2015, às 09:00 horas, na sede social da empresa, Rua Agricultor Almerindo 
Luiz da Silva nº 800 – Distrito Industrial – João Pessoa/PB, afim de deliberarem e discutirem sob a 
seguinte ordem do dia; a) Aprovação das contas do exercício social encerrado em 31.12.2014; b) Os 
assuntos concernentes ao Artigo 132 da Lei das Sociedades Anônimas; c) Eleição dos membros do 
Conselho de Administração; d) Fixar honorário para administração; e) Reforma e consolidação do 
Estatuto Social; f) Outros assuntos de interesse social. João Pessoa, 07 de maio de 2015. CLÁUDIO 
BARBOSA DE CARVALHO, Diretor- Presidente. 

EMPRESA – EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A
Capital Autorizado................R$ 25.000.000,00
Capital Subsc/Integralizado....R$ 6.546,750,79

Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convidados os senhores acionista da Empresa- Empresa de Premoldados S/A, a se reuni-
rem no dia 16 do mês de maio de 2015 às 10:00(dez) horas em sua sede situada na Rua Severino 
Bento de Morais s/n  no Funcionários II – João Pessoa  estado da Paraíba, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: Eleição do Conselho de Administração e da Diretoria, Assuntos 
Correlatos e de interesse social.

João Pessoa, 06 de maio de 2015
JULIÃO ANTÃO DE MEDEIROS

Presidente do Conselho de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.020/2015 - 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. 0.6.020/2015 - SRP, a ser realizada no dia 25/05/2015 às 09h00min (horário local), que tem por 
objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ESTACAS E OUTROS 
TIPOS DE MADEIRA, 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, 11 de Maio de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médico hospitalares para atendimento às Uni-

dades Básicas de Saúde e outros. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento 2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/
Distribuição Gratuita 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira 
e: CT Nº 00220/2015 - 08.04.15 - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD. HOSPITALARES E 
MED. LTDA - R$ 75.735,16; CT Nº 00221/2015 - 08.04.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
28.700,80; CT Nº 00222/2015 - 08.04.15 - CIRÚRIGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 45.605,00; CT 
Nº 00223/2015 - 08.04.15 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 84.766,65; CT Nº 00224/2015 - 08.04.15 
- DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 56.859,50; CT Nº 00225/2015 - 
08.04.15 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 2.476,52; 
CT Nº 00226/2015 - 08.04.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 1.620,00; CT Nº 00227/2015 - 08.04.15 
- FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 125.436,10; 
CT Nº 00228/2015 - 08.04.15 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA - R$ 
7.308,60; CT Nº 00229/2015 - 08.04.15 - MEGAMED COMÉRCIO LTDA - R$ 262.740,00; CT Nº 
00230/2015 - 08.04.15 - PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - 
R$ 272.446,38; CT Nº 00231/2015 - 08.04.15 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 113.327,60; CT Nº 00232/2015 - 08.04.15 - W FELIPE DA SILVA - R$ 24.109,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios au-
tomotivos, com serviços de mão de obra. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00055/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de 
despesas 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00270/2015 - 07.05.15 - JOSÉ CARLOS ADELINO 
DOS SANTOS - R$ 78.410,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00055/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos, com serviços de 
mão de obra; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ CARLOS 
ADELINO DOS SANTOS - R$ 78.410,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato 
nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 05 de Maio de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00059/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Informática diversos para melhor funcionamento e atendimento dos diversos 
setores; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CELIA FRANCISCO 
DE CARVALHO - R$ 481.051,00; INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 422.318,00; 
SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 98.830,00.

Guarabira - PB, 06 de Maio de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00064/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em assessoria pedagógica junto a Secretaria de Educação até dezembro 
de 2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FOCO CONSUL-
TORIA LTDA - R$ 31.200,00. Fica a licitante convocada para assinatura do contrato nos termos 
do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 08 de Maio de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 01 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Refei-
ções tipo Quentinhas para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de 
participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto 
durar os quantitativos ou até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
GABINETE DO GESTOR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, 

usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo 
Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 0002.2015, funda-
mentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 
08 e 11/05/2015, respectivamente, no valor total de R$ 989.883,20 – (Novecentos e Oitenta e Nove 
Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos), em favor da empresa PLANTEL PLANEJA-
MENTO PROJETOS & CONSTRUÇÕES LTDA EPP – inscrita no CNPJ sob o nº 09.065.654/0001-78, 
que tem como objetivo, a Contratação de empresa do ramo pertinente para Ampliação do Complexo 
Neurofuncional Maria Moura de Aquino, localizada na Rua Prefeito Manoel Lordão, s/n – Centro – 
Guarabira/PB, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global. Fica 
a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos 
termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 11 de Maio de 2015.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Cel. José Gomes de Sá, n° 27 – Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:30 horas do dia 25 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica 
para executar  a  CONSTRUÇÃO DE UMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO PARA A CORMER-
CIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR , situada na Rua Aldo Justino de Oliveira s/n - Bairro 
André Gadelha ,para atender as necessidades do Município de Sousa-PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 08 de Maio de 2015
JOSÉ RADÊNIO ABRANTES ANDRADE - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0.2.001/2015
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Tomada de 

Preços nº. 0.2.001/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa para a Recuperação de 1.985 
m² de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas localizadas nos bairros Frei Damião, Centro, Inácia 
Diniz, Alto dos Medeiros e Arnaldo Lafayete, com valor básico orçado em R$ 29.675,75 (vinte e nove 
mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), na zona urbana do município 
de Juazeirinho – PB. Por motivo de fato fortuito e de força maior. Fica adiada para o dia 14 de Maio 
de 2015, as 11h00min a sessão que estava marcada para o dia 12 de Maio de 2015, às 11h00min.

Juazeirinho – PB, 11 de Maio de 2015.
Flavio Roberto Lira
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que a licitação 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015, cujo objeto é a execução de obras de Ampliação 
do Campo de Futebol localizado no Parque Público de Lazer da cidade de Alagoa Grande – PB, 
aprazada para o dia 18/05/2015 às 16:00 horas, foi ADIADA para o dia 28/05/2015 às 9:00 horas, 
em razão da necessidade de correção do projeto básico.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, até 
o dia 25/05/2015.

 Alagoa Grande(PB), 11 de maio de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ Nº 09.072.463/0001-33, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Li-
cença de Instalação referente ao projeto de Reforma do Mercado Público. Processo Nº 2015-001958.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX CPF/CNPJ Nº 09.072.463/0001-33, 
Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente a 
Licença de Instalação referente ao projeto de Construção do Matadouro. Processo Nº 2015-001960. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE RIO TINTO

 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2015

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n.°0021/2015, que objetiva a: 
Aquisição de materiais de consumo odontológicos diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste 
município, do dia 12 de Maio de 2015, para o dia 15 de Maio de 2015, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32912221.
Rio Tinto - PB, 08 de Maio de 2015

Josenildo Silva de Oliveira - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 15:00 horas do dia 25 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
construções diversos, destinado a conclusão da construção de Unidade Básica de Saúde deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 11 de Maio de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2015

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 25 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Tintas e Diluentes,para 
Demarcações Viárias.. 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, 11 de Maio de 2015

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015

Proc. Administrativo nº 058/2015
AVISO DE JULGAMENTO HABILITATÓRIO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

execução dos serviços de construção de uma Unidade Básica De Saúde (PADRÃO PORTE I), con-
forme Projeto e Planilha Orçamentária e de acordo com as Normas Técnicas do Ministério da Saúde.

Licitantes 
HABILITADOS: 
1)S & T CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP,CNPJ 18.776.501/0001-20
2)ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA – ME, CNPJ: 04.881.913/0001-15
Fica aberto prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste aviso, caso 

não haja recurso dentro do prazo, fica agendada a data de abertura das propostas de preços das 
empresas habilitadas para o dia 20/05/2015 às 10:00 horas.

Emas-PB, 07 de maiode 2015.
PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
CASA DE SEVERINO JEREMIAS DA TRINDADE

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2015

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICO, conforme disposto 
no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 25, inc. II, da citada lei, inexigibilidade de licitação nº 
02/2015 em favor de EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO, para prestar os serviços advocatícios e 
assessoria jurídica em todos os casos de interesse desta Câmara, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 
(Dois mil reais), ficando o valor total em R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais). Providencie-se a 
celebração do necessário contrato, e o empenho da despesa nas dotações próprias do orçamento 
vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 26 da já 
citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Algodão de Jandaíra, 04 de maio de 2015.
Josefa da Conceição dos Santos e Santos

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2015, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA E.M.E.F 
BATISTA GAMBARRA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
FRANCISCO COSTA DA SILVA - R$ 14.400,00.

Sousa - PB, 05 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA 
E.M.E.F BATISTA GAMBARRA.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2015.
DOTAÇÃO: CLASSISFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.1005.2023, ELEMENTODE DESPESA: 

33.90.39.01, FONTE DO RECURSO: MDE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00177/2015 - 05.05.15 - FRANCISCO COSTA DA SILVA - R$ 14.400,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00007/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2015, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NUCLEO II, SÃO GON-
ÇALO PARA FUNCIONAMENTO DA E. M.E. INFANTIL NÚCLEO II; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HILDA COURA DE MORAIS - R$ 14.400,00.

Sousa - PB, 05 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, NUCLEO II, SÃO 
GONÇALO PARA FUNCIONAMENTO DA E. M.E. INFANTIL NÚCLEO II.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2015.
DOTAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.1005.2023, ELEMENTO DE DESPESA: 

33.90.39.01 FONTE DO RECURSO: MDE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00118/2015 - 05.05.15 - HILDA COURA DE MORAIS - R$ 14.400,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 26 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento 
Parcelado de Materiais de Construção, destinados a diversas secretaria do Município de Cajazei-
ras/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Maio de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos - solicitação periódica e entrega diária 

- desconto sobre a Tabela ABCFarma.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.2026.2090 - Manter atividades 
de assistência farmacêutica 10.302.2028.2093 - Manter atividades de ação básica e serviços de 
saúde 3390.30.01 - Material de consumo 3390.32.01 - Material para distribuição gratuita

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00027/2015 - 28.04.15 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 150.400,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015Nos termos dos elemen-

tos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer 
da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2015, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO; RATIFICO o correspondente procedimento em 
favor de: CASA DO PROTÉTICO LTDA - R$ 88.490,66.

Caraubas - PB, 07 de Maio de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 26 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
equipamentos e Materiais agrícolas para atender a secretaria de Desenvolvimento Rural no muni-
cípio de Cajazeiras. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Maio de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal da Administração

Comissão Especial do Processo Seletivo
 Aviso de Seleção

EDITAL n.º. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e 

com vistas ao atendimento de necessidade de serviço temporário e excepcional, por meio de sua 
Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, torna pública a realização do Processo 
Seletivo Simplificado para a SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA O PROGRAMA NACIONAL 
DE INCLUSÃO DE JOVENS-PROJOVEM CMPO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO; conforme 
previsto no Art. 6º, Resolução CD/FNDE nº 11, de 16 de Abril de 2014, para as seguintes funções 
temporárias: 02 - Linguajem, códigos e seus tecnologias; 01 - Ciências humanas e sociais; 02 - 
Ciências exatas e da natureza; 01 - Ciências agrárias e / ou técnico em agroecologia; 04 – Apoio 
a Preparação de Lanches; 04 – Professor Educador para Atendimento das Salas de Acolhimento 
de Crianças. As inscrições são gratuita, apenas presenciais e serão realizadas de 11 a 16 de Maio 
de 2015, das 08h às 12h no Prédio da Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal de 
Monteiro, no endereço: Rua de Campina, SN, Centro, nesta cidade. Currículo e seus comprovantes 
devem ser entregues no ato.

 Monteiro - PB, 08 de Maio de 2015.
 Genice Pires da Silva

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo

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

Registro na CGE Nº 15-00454-0
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 22 de maio de 2015, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 045/2015. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apuração de consumo infor-
matizada com transmissão “on-line” dos dados apurados, com emissão simultânea de faturamento, 
emissão da notificação de débito e manutenção do cadastro para todas as localidades do 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, 11 de maio de 2015.
João Santos de Menezes

Pregoeiro

CASA MILITAR DO GOVERNADOR
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

Portaria nº 013/15-SECCMG 
NOTIFICAÇÃO

SR. GEORGE HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIREDO,

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº 
0013/15-SECCMG, de 13 de abril de 2015, da lavra do Secretário Executivo Chefe da Casa Militar 
do Governador do Estado da Paraíba, publicada no Diário Oficial do Estado nº 15.805 de 14/04/2015, 
notifica V. Sa. a comparecer à Casa Militar do Governador do Estado da Paraíba, situada à Praça 
João Pessoa, s/n, Centro, João Pessoa-PB, do dia 18 de maio de 2015, para prestar esclareci-
mentos em torno dos fatos que deram origem ao presente Processo – Abandono de Cargo Público.

João Pessoa-PB, 04 de maio de2015.
ADELSON EDNI DE ARAÚJO CAVALCANTE – CAP QOC

Presidente da Comissão

Aviso de Audiência Pública Nº 001/2015
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de junho de 2015.

Local: Sede da PBGÁS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 20 de maio de 2015 às 09h

A DIRETORIA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS COMUNIDA-
DES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Cajazeiras - PB, 11 de Maio de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00028/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS 

PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
ABERTURA: 07/04/2015 as 08:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 11/05/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 15:00 horas do dia 26 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA 
ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLI-
CITAÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Maio de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00036/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de locação de veículo automotor, tipo caçamba 

basculante, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura do município 
de Aparecida. Data e Local: 22 de Maio de 2015 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 11 de Maio de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00037/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de peças originais e genuínas para veículos leves da marca RENAULT, da frota da 
Prefeitura Municipal de Aparecida. Data e Local: 22 de Maio de 2015 às 09:30 horas, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 11 de Maio de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00038/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de consultas/ exames médicos na área de 

cardiologia, destinados ao município de Aparecida. Data e Local: 22 de Maio de 2015 às 10:30 
horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 11 de Maio de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00039/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de retífica em geral para motores a álcool, diesel 

e gasolina, com fornecimento de peças, destinados aos veículos que compõe a frota da Prefeitura 
Municipal de Aparecida. Data e Local: 22 de Maio de 2015 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 11 de Maio de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00040/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de empreitada para manutenção e conservação 

de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de pequenos trabalhos, 
sem fornecimento de materiais, nos termos da alínea “d” do inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. Data 
e Local: 22 de Maio de 2015 às 15:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco 
Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 11 de Maio de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015
OBJETO: Contratação de serviço de locação de veículo destinado ao Transporte de Estudantes 

na Zona Rural do Município de Aparecida. Data e Local: 22 de Maio de 2015 às 16:00 horas, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 11 de Maio de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de urnas funerárias, destinados 

ao município de Nazarezinho – PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 
nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Maio de 2015.

Nazarezinho - PB, 11 de Maio de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015
OBJETIVO: Conclusão da Unidade Básica de Saúde Roberto Oba, localizada no Bairro da Vitória, 

na cidade de Patos (PB), conforme edital e seus anexos.
ABERTURA: 01/06/2015, às 08:30hs. (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 11 de maio de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de brinquedos 
e colchonetes para as creches do Sistema Municipal de Ensino, a serem Adquiridos com recurso do 
Brasil Carinhoso, a serem Adquiridos com recurso do. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 11 de Maio de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-
SORAS (LASER E JATO DE TINTA); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Deserta.

Santa Helena - PB, 11 de Maio de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS – Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00018/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO 

DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (LASER E JATO DE TINTA).
ABERTURA: 06/04/2015 as 13:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 11/05/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00018/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO 

DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (LASER E JATO DE TINTA).
ABERTURA: 06/04/2015 as 13:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 11/05/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos éticos, genéricos e similares, Material médico hospitalares, solicitação da Secretária 
de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCILEUDA 
BATISTA DE ALMEIDA - EPP - R$ 290.080,00.

Triunfo - PB, 11 de Maio de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALARES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP 
- R$ 15.275,00; BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - R$ 19.620,00; 
DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 11.448,78; 
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 13.496,00; ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
E ODONTOLOGICO - R$ 15.227,80.

Triunfo - PB, 11 de Maio de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
para o SAMU do Município de Triunfo - PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
45.001,65; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 41.957,06; ODONTOMED MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR E ODONTOLOGICO - R$ 16.870,44; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 9.744,85.

Triunfo - PB, 07 de Maio de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: Aquisição de Material 
Odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Triunfo-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP - R$ 
3.500,00; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
3.525,40; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.716,00; ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPI-
TALAR E ODONTOLOGICO - R$ 9.236,50; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 8.599,25.

Triunfo - PB, 07 de Maio de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Contratação de Empresa espe-
cializada paraa elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura e complementares de Engenharia, 
compreendendo 04(quatro) itens; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CONAL PROJETOS E ARQUITETURA LTDA - R$ 47.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de Maio de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO E ABERTURA DE VISTAS E DE CONTRA RAZÕES 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que a empresa CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA – ME apresentou recurso contra a sua inabilitação no processo 
licitatório acima mencionado. Fica, portanto, aberto vistas e a apresentação de contra razões no 
processo licitatório acima citado. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 11 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Junho de 
2015, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 11 de Maio de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Presidente da Comissão

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2015
O Presidente Oficial comunica o adiamento da Tomada de Preço 003/2015, que objetiva a: Execução 

de Serviços de pinturas em  diversos locais neste Municípios, do dia 12 de Maio de 2015, para o dia 
15 de Maio , no horário de 11:00  horas  e no mesmo local. 

Telefone: (083) 3625-11111.
Marcação- PB, 11 de Maio de 2015

Luan Fabricio Pereira de Oliveira - Presidente Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n. º 005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, torna público para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de Execução Indireta, sob 
regime de empreitada tipo Menor Preço, em sessão pública no dia 29/05/2015 as 11:00 horas, tendo 
como objetivo: Obra civil pública na Ampliação de Unidades Básicas de Saúde da Família – UBSF, 
uma na localidade do Açude das Pedras, outra na localidade Campo Grande nesta cidade de ITA-
BAIANA; Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar 
n.º123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie; Maiores informações e aquisição do 
edital completo na CPL localizado na RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422/430 – CENTRO 
– ITABAIANA/PB – CEP: 58.360-000 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA 05 de Maio de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n. º 006/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, torna público para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na forma de Execução Indireta, sob 
regime de empreitada tipo Menor Preço, em sessão pública no dia 29/05/2015 as 14:00 horas, tendo 
como objetivo: Obra civil pública de Reforma e Ampliação da Escola e da Quadra da Escola IVA LIRA 
na localidade do Açude das Pedras nesta cidade de ITABAIANA; Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º123/2006 alterações e demais normas 
inerentes a espécie; Maiores informações e aquisição do edital completo na CPL localizado na RUA 
PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 422/430 – CENTRO – ITABAIANA/PB – CEP: 58.360-000 no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA 11 de Maio de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
de reforma, consertos e duplagem de pneus, conforme solicitação da Secretaria de Transporte deste 
município . 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 Indios - PB, 11 de Maio de 2015
LUCIANA OLIVEIRA SOUZA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-034/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-034/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NE-

CESSIDADES DO CRDQ/SEAD, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
DATA: 22/05/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria da 

Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06. Edital: cópia a ser 
adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou pelo site da PMJP: 
http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 11 de maio de 2015.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 15:00 horas do dia 26 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços funerários diversos 
inclusive translado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Maio de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de uma retroescavadeira. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de dois veículos tipo caminhão 
basculante. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de água mineral - bitijão 
de 20 litros e garrafas de 500 ml -, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015

CONTRATO Nº 155/2015 - Contratado(a): Editora Grafset Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
de Kits de material escolar para educação infantil, destinados aos alunos das unidades educacionais 
do Município. Valor Contratado: R$ 266.600,00.  Recursos: Próprios e FNDE. Classificação: Sec.
de Educação - Mat. de Consumo. Vigência: 07/05/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 07 de maio de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015
CONTRATO Nº 156/2015 - Contratado(a): Global Comercial Eireli - ME. Objeto: Aquisição de 

material de mobilidade urbana e equipamento, destinado ao Departamento de Transito Municipal 
DMTRAN e Guarda Municipal. Valor Contratado: R$ 230.790,00.  Recursos: Próprios. Classifica-
ção: Secretaria de Segurança e Proteção Social - Mat. de Consumo e/ou Eq. e Mat. Permanente. 
Vigência: 07/05/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 07 de maio de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, Material médico hospitalares, 

solicitação da Secretária de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 1030110022040 ASSISTÊNCIA FAR-
MACÊUTICA 33903099014 - MATERIAL DE CONSUMO 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00049/2015 - 11.05.15 - FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA - EPP - R$ 290.080,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES HOSPITALARES, FORNECIDOS 

DE FORMA PARCELADA, CONFORME DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2015.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 44905299014 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA Recursos Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00044/2015 - 11.05.15 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP - R$ 15.275,00
CT Nº 00045/2015 - 11.05.15 - BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 

- R$ 19.620,00
CT Nº 00046/2015 - 11.05.15 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 11.448,78
CT Nº 00047/2015 - 11.05.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 13.496,00
CT Nº 00048/2015 - 11.05.15 - ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODON-

TOLOGICO - R$ 15.227,80
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para o SAMU do Município de Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS/SAMU 33903099014 - MATERIAL DE 
CONSUMO 33903999014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos 
Próprios do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00040/2015 - 11.05.15 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 45.001,65
CT Nº 00041/2015 - 11.05.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 41.957,06
CT Nº 00042/2015 - 11.05.15 - ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODON-

TOLOGICO - R$ 16.870,44
CT Nº 00043/2015 - 11.05.15 - ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 9.744,85
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretaria de 

Saúde de Triunfo-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2015.
DOTAÇÃO: 02.050 - SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1002 

2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FMS 1030110022021 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAÚDE BUCAL/FMS 33903099014 - MATERIAL DE CONSUMO Recursos Próprios 
do Município de Triunfo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00035/2015 - 11.05.15 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP - R$ 3.500,00
CT Nº 00036/2015 - 11.05.15 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-

PAMENTOS LTDA - R$ 3.525,40
CT Nº 00037/2015 –11.05.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.716,00
CT Nº 00038/2015 - 11.05.15 - ODONTOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ODON-

TOLOGICO - R$ 9.236,50
CT Nº 00039/2015 - 11.05.15 - ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 8.599,25
 

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada paraa elaboração de Projetos Executivos de 

Arquitetura e complementares de Engenharia, compreendendo 04(quatro) itens.FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça: 02070.15.122.1007.2034 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE OBRAS, 
URB. E TRANSPORTES 000185 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURIDICAVIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:CT Nº 00026/2015 - 08.05.15 - CONAL 
PROJETOS E ARQUITETURA LTDA - R$ 47.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Tubulações para drenagem em pontos diversos da cidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 04 de Maio de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00049/2015.
OBJETO: Aquisições parceladas de Tubulações para drenagem em pontos diversos da cidade.
ABERTURA: 13/04/2015 as 16:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 04/05/2015.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00061/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa ou Pessoa Física para realizar Serviços de Assessoria Técnica junto a Secretaria de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 08 de Maio de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00061/2015.
OBJETO: Contratação de empresa ou Pessoa Física para realizar Serviços de Assessoria 

Técnica junto a Secretaria de Saúde.
ABERTURA: 05/05/2015 as 16h00min.
JUSTIFICATIVA: Conforme Parecer da Assessoria Jurídica acostados no processo.
DATA: 08/05/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2015.
O Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Guarabira, comunica aos interessados que o 

Pregão Presencial n.° 00070/2015, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada pra 
consertos/manutenção dos Consultórios Odontológicos da Administração Municipal. fica adiada 
a sessão pública para o recebimento dos envelopes prevista para 12.05.2015 as 16h00min. A 
noda data da sessão para abertura da licitação será publicada posteriormente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Maiores informações: no horário das 
14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.
br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2015.
O Pregoeiro do Fundo Municipal de Saúde de Guarabira, comunica aos interessados que o 

Pregão Presencial n.° 00070/2015, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada pra 
consertos/manutenção dos Consultórios Odontológicos da Administração Municipal. fica adiada 
a sessão pública para o recebimento dos envelopes prevista para 12.05.2015 as 16h00min. A 
noda data da sessão para abertura da licitação será publicada posteriormente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Maiores informações: no horário das 
14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.
br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h30min, do dia 01 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
por compra de Colchões Infantis para atendimento as Creches do Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de emulsão catiônica RM-1C 
para uso em pavimentação asfáltica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 11 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial
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