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DÓLAR    R$ 3,036  (compra) R$ 3,038  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,980  (compra) R$ 3,100  (venda)
EURO   R$ 3,448  (compra) R$ 3,449  (venda)

l Governo discute parceria entre Estado e Google Educação. Página 3

l NE é o 2o maior produtor de rochas para construção civil. Página 11

l PRF apreende 4 milhões de cigarros contrabandeados. Página 15

l Fábrica de alimentos em Pombal tem apoio do Cooperar. Página 17
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Entrevistados afirmam 
que há racismo no país

A maioria das pessoas entrevistadas 
ontem afirmou existir racismo no Brasil. 
Houve quem dissesse ter testemunhado 
manifestação racista.  PÁGINA 13

Manoel Vicente Fabiana Lourenço

Crea-PB lança manual para fiscalização  
SISTEMAS ELÉTRICOS E SEGURANÇA

O Crea-PB elaborou 
um manual de fiscaliza-
ção dos sistemas elétricos 
que resultará em mais 
segurança.  PÁGINA 10

baixa

baixa

07h06

19h38

0.5m

0.3m

ALTA

ALTA

13h21

01h00

2.3m

2.2m
Nublado com 

chuvas ocasionais

2 x 2

Esportes
PARAIBANO 

BOTAFOGOAUTO ESPORTE

Ampliação do porto 
fortalece economia

Obra terá investimento de R$ 450 milhões e vai gerar 600 empregos diretos e indiretos. Protocolo de intenções 
para construção do Terminal de Múltiplos Usos foi assinado ontem pelo governador Ricardo Coutinho.  PÁGINA 4

Vencedoras nos EUA
defendem a ciência

Autoras do projeto sobre ilhas de calor na capital, que conquistou 
medalha de prata nos EUA, defendem a pesquisa científica.  PÁGINA 13

NOvO TERMINAL EM CABEdELO
 

Receita Estadual e
MPPB desarticulam
esquema de sonegação

Hospital Napoleão
Laureano renova
campanha na PB

Câmara aprova MP 
que muda pensões

  PÁGINA 15   PÁGINA 14

DENÚNCIA DOAÇÕES AJUSTE FISCAL

20Caderno

Procuradoria-geral e Ministério 
Público deram entrevista coletiva

Hospital Napoleão Laureano, 
referência em Oncologia

A Medida Provisória 
664/14 integra o pacote fis-
cal do Governo Dilma e faz 
alterações nas regras da pen-
são por morte.  PÁGINA 18

Bernstein é destaque
em concerto da OSPB

A Orquestra Sinfônica da Paraíba 
faz concerto hoje à noite. Opereta de 
Leonard Bernstein é destaque da pro-
gramação no Espaço Cultural.  PÁGINA 5

Karoline Oliveira, Rafaelle Souza e Rahyanne Jatobá,em João Pessoa

Compositor Leonard Bernstein

FOTO: Divulgação



Decisão recente do ministro Luís Ro-
berto Barroso, do Supremo Tribunal Fede-
ral, revogando a prisão de um acusado de 
tráfico de drogas, traz à tona uma questão 
que, embora antiga, não parece estar devi-
damente resolvida. Trata-se da distinção 
entre usuário e traficante. Mesmo já tendo 
avançado com ações positivas, como a Lei 
de Drogas, que em tese deixa bem claro 
esta diferenciação, o Brasil ainda patina em 
relação ao assunto. Exemplo: a aplicação 
desta lei, sobretudo nas delegacias de polí-
cia, é uma confusão só.

Prova disso se teve há poucos dias 
quando o ministro Luís Roberto Barro-
so, do Supremo Tribunal Federal, revogou 
a prisão de um acusado de tráfico. Ao ser 
abordado pela polícia do Rio Grande do Sul, 
ele portava 69 gramas de maconha. E por 
este motivo estava encarcerado há seis me-
ses. Ao deferir o pedido de habeas corpus 
o ministro tratou a questão com a sereni-
dade que se exige de um julgador. Primei-
ro, alegou que a maconha não transforma o 
usuário em um risco para terceiros. E na se-
quência assegurou que o pior efeito de dro-
gas como a maconha incide sobre as comu-
nidades dominadas pelo crime organizado.

É este, sem dúvida, o ponto principal 
do terrível problema das drogas: agentes 
do narcotráfico submetem os usuários e 
travam guerras entre si para disputar pon-
tos de venda dos tóxicos. Com a decisão do 
ministro Barroso, infere-se logicamente 
que pessoas flagradas com quantidades pe-
quenas de maconha, sendo réus primários, 
não devem ficar presas preventivamente. 
O argumento de que se valeu não poderia 
ter sido mais explícito: “Enviar jovens não 

perigosos e, geralmente, primários para o 
cárcere, por tráfico de quantidades não sig-
nificativas de maconha, é transformá-los 
em criminosos muito mais perigosos”.

Para Barroso, a ilegalidade e a repres-
são tornam este mercado atraente e faz com 
que os verdadeiros traficantes paguem aos 
jovens salários maiores do que os que ob-
teriam em empregos regulares. O ministro 
ainda criticou a política de combate às dro-
gas do Brasil, ressaltando que vários países 
do mundo estão mudando suas ações para 
resolver este problema. “Hoje, diversos esta-
dos americanos já descriminalizaram o uso 
da maconha. Alguns países da Europa segui-
ram o mesmo caminho”, afirmou. Ele sugere 
que o país reveja certos pontos de sua polí-
tica de combate, pois “a política de crimina-
lização e encarceramento por quantidades 
relativamente pequenas de maconha é um 
equívoco que prejudica não apenas o acusa-
do, mas, sobretudo, a sociedade”.

Por óbvio, não se está aqui a defender 
a liberalização generalizada do consumo 
das drogas, principalmente daquelas de 
maior poder de destruição sobre as  pes-
soas. O que, entretanto, se faz evidente – e 
o ministro Luís Barroso deixa isto muito 
claro – é que a guerra contra as drogas fra-
cassou no mundo inteiro. Consideremos, 
mais uma vez e por fim, as sábias palavras 
do ministro: “O simples fato de o tráfico 
de entorpecentes representar o tipo penal 
responsável por colocar o maior núme-
ro de pessoas atrás das grades (cerca de 
26% da população carcerária total), sem 
qualquer perspectiva de eliminação ou re-
dução do tráfico de drogas, já indica que a 
atual política não tem sido eficaz”.

Editorial

A lei e as drogas
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Artigo Germano Romero - germanoromero@gmail.com

O amor em Babilônia

Depois que li do escritor imortal, Hildeber-
to Barbosa, uma primorosa crônica, quase um 
ensaio sobre o amor, que está à disposição no 
seu blog, me animei a tratar também do amor e 
suas variadas formas de expressão.

No texto do ilustre acadêmico, a abordagem 
se deu a partir do casal de mulheres, duas senho-
ras protagonizadas por Fernanda Montenegro e 
Natália Thimberg na nova novela “global”, Babi-
lônia, que está dando o que falar. Segundo Hil-
deberto, o fato tem incomodado os reacionários, 
muito mais por serem duas mulheres idosas, do 
que pela relação homoafetiva em si, um assunto 
já explorado diversas vezes, em outras novelas, 
pela Globo, sempre de forma decente e positiva, 
tentando derrubar preconceitos.

A homoafetivade ainda se depara com bas-
tante discriminação por parte de pessoas pre-
conceituosas, mal informadas e, muitas vezes,  
até por aqueles que têm a tendência dentro de si, 
mas reprimem-na e rejeitam-na veementemen-
te com medo de que tais sentimentos venham 
à tona e sejam percebidos pelos outros. Isso já 
foi comprovado por estudos psicanalíticos que 
identificaram traços homossexuais enrustidos 
justamente nas pessoas que reagem de forma 
agressiva contra tais características em outrem.

A Rede Globo tem feito um trabalho muito 
válido em defesa da diversidade humana, inse-
rindo dentro de suas tramas personagens de vá-
rios perfis. Muitos criticam as novelas por acre-
ditarem que elas influenciam as pessoas para as 
práticas de traição, desonestidade, ciúme, mau 
relacionamento familiar, entre outros conflitos 
e desvios de caráter tantas vezes presentes nos 
personagens. Mas, não se deve esquecer de que 
em todas as histórias, o bem e a virtude sempre 

terminam vencendo o mal, dando o bom exemplo.
Engraçado que as pessoas que refutam tais 

situações nas novelas não percebem que elas es-
tão aí, acontecendo na vida real, a toda hora, e que 
são transpostas para a ficção com o mesmo realis-
mo, e, pior, não reagem na mesma medida contra 
a imensa violência que existe nos filmes policiais 
e nos chamados de “ação”, que são verdadeiros 
festivais sanguinários de terror e carnificina. Ou 
seja, um beijo afetuoso entre duas senhoras de 
conduta exemplar, que se amam verdadeiramen-
te, construíram uma vida de companheirismo, 
trabalho e dedicação, há muitos anos, é, para elas, 
muito mais chocante do que uma bala dilaceran-
do violentamente o peito ou o meio da testa de al-
guém, explodindo sangue pra todo lado.

O grande equívoco entre as relações hu-
manas é que a imagem que  se faz de alguém 
é constituída superficialmente pela aparência, 
poder, sexo, cargo, ideologia política, religiosa, 
sem levar em conta os níveis de solidariedade, 
caráter, fraternidade, amor, compreensão e to-
lerância. E o mais grave é que o preconceito e a 
discriminação contra as relações homoafetivas 
partem de pessoas ditas religiosas, cristãs, que 
nunca entenderam a mensagem de Jesus.

Nessa novela, Babilônia, há um persona-
gem corrupto, político hipócrita e lascivo que 
é, por ironia, membro praticante de uma igreja 
evangélica. Enquanto as duas senhoras casadas 
são dotadas de excelente caráter e uma conduta 
verdadeiramente cristã.

Concluindo, não será a religião, a cor, a clas-
se social, muito menos o tipo de tendência para 
comunhão afetiva que fará uma pessoa boa ou 
má. E, sim, a dose de amor ao próximo que exis-
ta em seu coração.

  O grande equívoco entre as relações humanas é que a imagem que 
se faz de alguém é constituída superficialmente pela aparência”

UNInforme
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DIREItO à GREvE nOS bAncOS

É irônico que o senador Fernando 
Collor (PTB) peça o impeachment 
do procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, por crime de res-
ponsabilidade. Único presidente 
do Brasil a sofrer tal impedimen-
to, ele protocolou quatro repre-
sentações contra Janot. Numa 
delas, afirma que o procurador 
age sem critérios para abrir pro-
cessos contra os investigados na 
operação Lava-Jato.

De acordo com Collor, que está 
entre os políticos contra quem 
Janot solicitou abertura de in-
quérito, o procurador age com 
“uma postura parcial, irretratá-
vel e covarde”, porque faz vistas 
grossas a outros suspeitos de 
crime. Para que Janot seja des-
tituído do cargo é necessário o 
voto favorável de dois terços 
dos senadores. Caso a denúncia 
chegue a plenário, claro.

“Não vou nem amarrado”. Do 
ministro Marcos Aurélio de Mel-
lo, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), a respeito da possibilida-
de de que ministros de cortes 
superiores sejam obrigados a 
passar por nova sabatina no 
Congresso, após completarem 
70 anos. É que a PEC da Bengala 
ampliou de 70 para 75 anos a 
idade-limite a qual magistrados 
podem exercer suas funções.
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Na primeira comissão o projeto não passou. Ontem, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH), do Senado, rejeitou projeto que proibia a realização de movimento grevista nos bancos, 
privados ou não. No que fez muito bem. Agiu com senso de justiça. Embora sofra com as atribulações 
que uma greve bancária provoca em nossas vidas, assim como todos os brasileiros, considero o teor 
do projeto extremamente perverso com uma categoria que presta um serviço importante à popula-
ção e, portanto, contribui também com as ações de construção da cidadania. Proibi-la de exercer o 
instrumento reivindicatório seria uma afronta ao dispositivo constitucional que assegura tal direito 
a todos os trabalhadores do país. Agora, a matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), possivelmente na próxima semana, mas dificilmente terá melhor sorte. A tendência é que seja 
rejeitada. Na CDH, seu presidente, Paulo Paim (PT), teve um argumento robusto para apoiar a rejeição: 
o projeto abriria um precedente para que fosse vedado o direito à greve em outros segmentos, tais 
como motoristas de ônibus ou servidores dos Correios.

SAbOR pARAIbAnO
A 10ª edição do Brasil Sabor, festival gastronômico que potencializa o turismo em nível nacional, co-
meça hoje em João Pessoa, Campina Grande e Bananeiras. Realizado pela Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes, com o apoio da PBTur, o festival vai oferecer ao público iguarias por 18 dias, nos 28 
estabelecimentos cadastrados das três cidades. Consulta nowww.abraselpb.com.be

O Governo do Estado já anunciou o volu-
me de recursos que serão aplicados nos 
projetos de convivência com a estiagem 
nos 100 municípios paraibanos onde a 
escassez de água é mais grave. Está pre-
visto aporte de recursos no valor de US$ 
32 milhões, oriundos do Banco Mundial. 
A ação integra o Projeto Paraíba Rural 
Sustentável (PPRS), a ser deflagrado no 
segundo semestre deste ano.

O distritão, sistema pelo qual os candidatos mais vo-
tados são os eleitos, independentemente da filiação 
partidária, tem maioria apertada na Comissão Espe-
cial da Câmara que analisa as propostas de reforma 
política. Na consulta feita pelo relator Marcelo Castro 
(PMDB) com 32 parlamentares, o resultado foi 18 a 
14. O relatório prevê financiamento misto de campa-
nha, com recursos públicos e privados.

DISTRITÃO EM ALTA
pb SUStEntÁvEL

ImpEAchmEnt (1) nÃO vAI

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Indústrias devem gerar mais de 330 
empregos diretos com apoio do Fain

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de maio de 2015 3
Geral

João Pessoa, Campina 
Grande, Conde, Cabedelo e 
Gurinhém serão beneficiados

O Conselho Deliberativo 
do Fundo de Apoio ao De-
senvolvimento Industrial da 
Paraíba (Fain) aprovou, em 
reunião realizada ontem, a 
concessão de incentivos fis-
cais para implantação ou am-
pliação de oito indústrias no 
Estado. Os projetos somam 
investimentos na ordem de 
R$ 65,7 milhões e devem 
gerar 330 empregos diretos 
nos municípios de João Pes-
soa, Campina Grande, Conde, 
Cabedelo e Gurinhém.

As empresas aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo 
do Fain foram: Assa Abloy 
Nordeste Sistemas de Segu-
rança Ltda; Rocha Asfalto – 
Indústria de Asfalto, Locação 
de Equipamentos e Terrapla-
nagem Ltda; Passo Firme In-
dústria e Comércio de Eletro-
domésticos; Indústria CLM 
Esquadria de Alumínio Ltda; 
Super Massa Indústria de 
Argamassa Ltda; Smartpack 
Indústria e Comércio Ltda; 
Verdebrita Beneficiamento e 
Comércio de Minérios Ltda; e 
Fibratex Fibra Têxtil S/A.

Para garantir a conces-
são do incentivo fiscal, o Con-
selho Deliberativo avaliou 
que as empresas apresen-
taram projetos importantes 

para o desenvolvimento in-
dustrial da Paraíba. Um dos 
empreendimentos de desta-
que é a Assa Abloy Nordeste 
Sistemas de Segurança, que 
adquiriu a Metalúrgica Sil-
vana, em Campina Grande. 
A Assa Abloy é líder mundial 
na fabricação de fechaduras 
e soluções para segurança e 
incorporou a empresa parai-
bana para aumentar a atua-
ção no mercado brasileiro.

Na reunião também foi 
aprovado o projeto indus-
trial da empresa Passo Fir-
me, que fabricará no Conde 
eletrodomésticos da marca 
Suggar. Com um investi-
mento avaliado em R$ 13,6 
milhões, a expectativa da 
empresa é crescer em 20% 
as vendas na região Nordes-
te. “Para concorrer em um 
setor tão concorrido como 
o nosso, o incentivo fiscal é 
imprescindível. Mas não es-
tamos investindo na Paraíba 
só por causa disso. A fábrica 
no Conde vai ser importante 
para estarmos mais próxi-
mos do mercado consumi-
dor nordestino e diminuir os 
custos de logística”, observou 
Leandro Xavier Costa, vi-
ce-presidente executivo da 
Suggar.

Em Campina Grande, a 
empresa Rocha Asfalto vai 
investir R$ 22,7 milhões e 
gerar 132 novos empregos 
diretos. “O incentivo fiscal 

vai ser fundamental para 
aumentar a nossa competi-
tividade no mercado, para o 
crescimento do nosso parque 
industrial e geração de novos 
empregos. Tudo isso vai pos-
sibilitar que nós consigamos 
dobrar a nossa capacidade 
produtiva”, afirmou Renato 
Dias, sócio-proprietário da 
Rocha Asfalto.

Essa foi a primeira 
reunião do Conselho Deli-
berativo do Fain em 2015. 
Na ocasião, tomaram posse 
os novos membros: Laplace 
Guedes, novo presidente do 
Conselho e secretário de Es-
tado de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico; Tárcio 
Handel, secretário de Estado 
de Planejamento, Gestão e Fi-
nanças; João Azevedo, secre-
tário de Estado de Infraes-
trutura, Ciência, Tecnologia e 
Recursos Hídricos; e Wesley 
Gonçalves, superintendente 
do Banco do Nordeste.

Também participaram 
da reunião Marialvo Lau-
reano, secretário de Es-
tado da Receita; Tatiana 
Domiciano, presidente da 
Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba; Renato 
Lago, diretor da Federação 
das Indústrias do Estado da 
Paraíba; e Reginaldo Galvão 
Cavalcanti, representante 
da Federação das Micro e 
Pequenas Empresas do Es-
tado da Paraíba.

O governador Ricardo Coutinho 
recebeu, no início da tarde de ontem, 
uma equipe do Google Educação, que 
está firmando parceria com o Governo 
do Estado, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação, para que alunos, 
professores e funcionários da rede es-
tadual de ensino tenham acesso a um 
conjunto de ferramentas para utiliza-
ção no processo de ensino-aprendiza-
gem.

A parceria permite que a Secre-
taria da Educação do Estado utilize o 
Google Apps For Education inovando 
o ensino nas salas de aula e permitin-
do que alunos e professores possam 
criar juntos salas de aula mais atrati-
vas. Durante a conversa, o governador 
Ricardo Coutinho se mostrou bastante 
receptivo ao uso dessa tecnologia que 
vai aproximar pais e alunos nas escolas 
em atividades, uma vez que a tecnolo-
gia é um atrativo importante para o 
engajamento dos alunos.

Para o governador, a escola preci-
sa ser cada vez mais atrativa e se ela 
conseguir estimular cada vez mais o 
aluno vai mudar o comportamento 
das crianças. Ele lembrou que essa mu-
dança já havia começado com o inves-
timento em tablets, que inclusive vem 
atraindo mais alunos para as salas de 
aula. Ricardo enfatizou que a meta de 
seu governo é transformar a educação 
trazendo estímulo a todos os estudan-
tes. “Acredito que essa parceria com a 
empresa Google será de suma impor-
tância, principalmente para as próxi-

mas gerações”, disse o governador.
O gerente de Parcerias Educacio-

nais do Google no Brasil, Alexandre 
Campos Silva, comentou que Google 
Hangout, usado para palestras via in-
ternet e trabalhos em equipe, apoiará 
os alunos e a Secretaria da Educação 
no circuito das profissões. Através des-
sa tecnologia, profissionais com car-
reira de sucesso falarão para as escolas 
do Estado, compartilhando sua traje-
tória e inspirando alunos na escolha 
de suas diversas carreiras.

De acordo com o secretário de 
Educação do Estado, Aléssio Trindade, 
que esteve no encontro acompanhan-
do a equipe do Google, o Governo do 
Estado tem um compromisso muito 
forte na valorização do magistério e 
já vinha implantando tecnologia nas 
escolas, com as aulas de robótica, de 
matemática aplicada e com a distri-
buição de tablets para os alunos da 
rede pública. “Os alunos vão conhecer 
essas tecnologias, saber como elas são 
aplicadas no mundo real e, a partir 
daí, vão se motivar para escolher pro-
fissões vinculadas a essas ações”, afir-
mou Aléssio.

A equipe do Google que foi re-
cebida pelo governador Ricardo 
Coutinho na Granja Santana esteve 
composta por Alexandre Campos Sil-
va,gerente de Parcerias Educacionais; 
Rodrigo Afonso Pimentel, diretor de 
Educação para a América Latina; e 
Cláudio de Castro, do Setor de Tecno-
logia da empresa.

Estado e equipe do Google 
Educação discutem parceria

ensino-aprendizaGem

A equipe do Google foi recebida pelo governador Ricardo Coutinho na Granja Santana

Os advogados de defesa 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), reiteraram ontem 
ao Supremo Tribunal Federal 
pedido para arquivar inquérito 
da Operação Lava Jato. A defesa 
alegou que a acusação da Pro-
curadoria-Geral da República 
não tem indícios mínimos de 
autoria. Cunha foi citado em 
depoimento de delação pre-
miada do doleiro Alberto Youssef.

De acordo com o advoga-
do Antônio Fernando de Souza, 
ex-procurador-geral da Repú-
blica, a PGR não anexou ao pe-
dido de abertura de inquérito 

trecho do depoimento no qual 
Youssef afirma que nunca teve 
contato com Eduardo Cunha e 
não vivenciou os fatos que re-
latou.

Em depoimento de dela-
ção premiada, Youssef infor-
mou que o empresário Júlio 
Camargo, um dos delatores 
do esquema de desvios na Pe-
trobras, disse a ele que Cunha 
apresentou requerimentos em 
uma comissão da Câmara dos 
Deputados para investigar as 
empresas Toyo e Mitsue, que te-
riam deixado de pagar propina.

Para a defesa de Cunha, 
a Procuradoria “esqueceu” de 
transcrever o trecho no qual o 
doleiro enfatiza as circunstân-

cias em que ouviu os supostos 
fatos. “Isso é fundamental para 
a correta valoração das infor-
mações prestadas”, destacou o 
advogado.

Os advogados disseram 
que a diligência na qual a Pro-
curadoria periciou, semana 
passada,  o sistema de informá-
tica da Câmara dos Deputados, 
causou surpresa e indignação. 
“Semana passada, o procura-
dor-geral da República, Rodri-
go Janot, esclareceu que o de-
poimento de um ex-diretor do 
Centro de Informática (Cenin) 
da Câmara “reforça suspeitas” 
de que Cunha foi o autor de reque-
rimentos para pressionar empre-
sas investigadas na Lava Jato.

Defesa de Eduardo Cunha 
pede ao STF arquivamento

inquérito da Lava Jato

FOTO: José Marques/Secom-PB

André Richter
Da Agência Brasil

A Comissão de Anistia, do 
Ministério da Justiça, divulgou 
ontem nota se posicionando 
contra a decisão judicial de pri-
meira instância que revoga a 
indenização concedida à famí-
lia de Carlos Lamarca. Na nota, 
a comissão expressa “contra-
riedade e grave preocupação” 
com a judicialização do direito 
à anistia.

O texto assinado pelo 
presidente da comissão, Paulo 
Abrão, diz que a anistia a La-
marca e sua família foi um ato 
oficial do Estado brasileiro, 

após rigoroso processo admi-
nistrativo e está amparada em 
leis. A decisão de revogar os 
atos da Comissão de Anistia foi 
tomada anteontem (12) pelo 
juiz Guilherme Corrêa de Araú-
jo, da 21ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro.

“A decisão proferida no 
caso em concreto coloca em 
risco o esforço de reconcilia-
ção e o progressivo tratamen-
to construído ao largo de 30 
anos, por parte dos sucessivos 
governos democráticos, dos le-
gados autoritários da ditadura 
militar e das demais questões 
ainda pendentes da transição 
democrática”, diz a nota.

A nota acrescenta que as 
leis brasileiras preveem o direi-
to à reparação a todos aqueles 
que foram atingidos por atos 
de exceção, na plena abrangên-
cia do termo, compreendidos 
como “restrições ao exercício 
de direitos fundamentais por 
força do arbítrio autoritário do 
Estado ditatorial”.

Na sentença, o juiz de-
termina o ressarcimento dos 
valores recebidos pela família 
de Lamarca. Em 2007, a Co-
missão de Anistia concedeu 
indenização de R$ 100 mil 
para a esposa e os dois fi-
lhos de Lamarca, totalizando 
R$ 300 mil.

Ministério da Justiça expressa 
preocupação com judicialização

direito à anistia

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Tibiri II e Santa 
Rita terão o 
abastecimento 
interrompido

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
realizará, hoje, serviços de 
manutenção corretiva na 
estação elevatória de água 
tratada do reservatório R55, 
que atende ao bairro Tibiri II, 
em Santa Rita. Por isso, será 
necessária a interrupção do 
abastecimento de água, das 
8h às 18h, naquela localida-
de, segundo a gerência regio-
nal da Cagepa, no Litoral. 

Informações
Mais informações po-

dem ser obtidas gratuita-
mente através do telefone 
115.

Depois de reconhecer 
que nove Estados brasileiros 
vivem uma epidemia de den-
gue, o Ministério da Saúde 
informou que está analisando 
pesquisas que buscam uma 
vacina contra a doença. O la-
boratório privado Sanofi Pas-
teur foi o primeiro do mundo 
a concluir estudos da vacina, 
que é analisada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para concessão 
de registro. Dois laboratórios 
públicos brasileiros desen-
volvem o imunizante.

Segundo o secretário de 

Ciência e Tecnologia da pasta, 
Jarbas Barbosa, a Anvisa é a 
primeira agência reguladora 
a analisar o registro de uma 
vacina contra a dengue. “Eles 
pediram o registro em 31 de 
março. Foi o primeiro pedido 
no mundo. Como é um produ-
to novo, a análise da Anvisa 
leva tempo, porque não há 
precedente”, disse Barbosa, 
explicando que não há prazo 
para a conclusão da análise.

Na avaliação do secretá-
rio, caso o produto consiga o 
registro e possa ser vendido 
no mercado brasileiro, have-
rá uma avaliação técnica so-
bre se ele será incorporado 
ao Sistema Único de Saúde.

Saúde diz que não
há prazo para vacina

contra a denGue

Aline Leal
Da Agência Brasil
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Assinado protocolo de intenções para 
a construção do TMU em Cabedelo

O governador Ricardo 
Coutinho assinou ontem, o 
protocolo de intenções para 
a construção do Terminal 
de Múltiplos Usos (TMU), na 
sede do Porto de Cabedelo. A 
parceria entre a Companhia 
Docas da Paraíba e duas em-
presas do setor privado - a 
paraibana Marlog - Marajó 
Logística e Serviços Ltda e o 
Grupo português Mota-En-
gil - terá investimento de R$ 
400 milhões. Com o termi-
nal, o porto será ampliado, 
compreendendo a constru-
ção de uma área para movi-
mentação de cargas que vai 
ocupar aproximadamente 
100.000m². 

Dentro do complexo por-
tuário serão construídos dois 
novos berços de atracação com 
600 metros de cais. Com a con-
clusão da obra, o terminal esta-
rá apto a operar 1.600 contêi-
neres e uma dinâmica de 115 
mil TEUs ao ano. Um Terminal 
de Múltiplos Usos tem a capa-
cidade de um contentor maríti-
mo normal de 20 pés de com-
primento, por oito de largura 
e oito de altura. A altura pode 
variar de 4,25 pés (1,30m), 8,5 
pés (2,6m) e até 9,5 pés (2,9m). 

A expectativa é que possa 
gerar cerca de 300 empregos 
diretos durante a sua fase ope-

Parceria com duas empresas 
privadas terá investimento 
da ordem de R$ 400 milhões

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O governador Ricardo Coutinho assinou o protocolo de intenções para a construção do Terminal de Múltiplos Usos (TMU), na sede do Porto 

racional e mais 300 indiretos 
durante as obras de implanta-
ção do empreendimento. Como 
contrapartida, o grupo de em-
presas completará a dragagem 
de aprofundamento do canal 
de acesso e bacia de evolução 
do Porto de Cabedelo para a 
cota de 11 metros de profun-
didade, além de realizar a ma-
nutenção das ruas de acesso ao 
TMU. Acompanhado da vice, 
Lígia Feliciano, deputados esta-
duais e vários superintenden-
tes e diretores de autarquias, o 
governador Ricardo Coutinho, 
agradeceu aos parceiros que 

estão envolvidos em colocar 
em prática um projeto auda-
cioso para o fortalecimento do 
Porto de Cabedelo. 

Ele destacou a importân-
cia da parceria público-priva-
da para viabilizar o projeto, 
que já estava previsto no Plano 
de Desenvolvimento e Zonea-
mento (PDZ) do Porto de Ca-
bedelo. “O projeto é público, 
foi realizado pelo Governo do 
Estado, mas os recursos estão 
escassos em todo o país, então 
tivemos que buscar parcerias 
com a iniciativa privada para 
ampliar o número de empre-

gos e a movimentação de car-
gas. É um investimento que 
dialoga com o aumento da ca-
pacidade industrial do Estado”, 
afirmou. O presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba, Lucé-
lio Cartaxo, destacou a posição 
privilegiada do porto para as 
operações marítimas e avaliou 
a importância da ampliação 
para a estrutura competitiva. 

“Estaremos duplicando a 
estrutura portuária com a con-
clusão da obra com o terminal 
operando 1.600 contêineres. 
Uma parceria que vai moder-
nizar e trazer bons negócios 

para o Estado”, observou. Para 
o diretor-superintendente da 
Marlog, José Arlan Rodrigues, 
o empreendimento será im-
portante para a logística de 
todo o Nordeste e Cabedelo 
passará a exercer um papel 
ainda mais importante no ce-
nário nacional. 

“O Município tem uma lo-
calização privilegiada e agora 
terá uma infraestrutura mais 
moderna. Esses fatores possibi-
litarão que o Porto de Cabedelo 
seja o principal destino para ca-
botagem (navegação entre por-
tos do mesmo país) do Brasil”, 

afirmou Arlan. O empresário 
destacou ainda os investimen-
tos do Governo do Estado em 
estradas para melhorar a logís-
tica na Paraíba. “O programa 
Caminhos da Paraíba é referên-
cia. É muito importante esse 
trabalho sincronizado com o 
poder público”, observou. 

A Marlog Logística é uma 
empresa que faz parte do Gru-
po Marajó Transporte, atuan-
do há 45 anos nos segmentos 
de logística, distribuição e 
operações portuárias em vá-
rios Estados do Nordeste. O 
grupo é atualmente o líder de 
movimentação de cargas no 
Porto de Cabedelo, com apro-
ximadamente 1 milhão de 
toneladas movimentadas por 
ano. Já o grupo português Mo-
ta-Engil foi fundado em 1946, 
está presente em 22 países e 
faz parte do ranking das 30 
maiores empresas europeias. 

Possui diversos terminais 
portuários, como o Terminal 
Norte do Porto de Aveiro, Ter-
minal de Sines e Terminal de 
Cruzeiros Marítimos, todos 
em Portugal, além do Termi-
nal de Contêineres de Aven-
tura, na Colômbia. O Porto de 
Cabedelo está localizado em 
uma das melhores opções lo-
gísticas do Nordeste, esten-
dendo sua área de influência 
para além das divisas. Atual-
mente, o porto conta com um 
cais de 602 metros de exten-
são; calado homologado de 
9,14 metros; silagem para 
100 mil toneladas de grãos, 
14.000m² de armazéns cober-
tos e 18.000m² de pátio.

FOTO: Marcos Russo

Cooperar vai 
investir nos 100 
municípios que 
vivem na seca

A partir do segundo se-
mestre deste ano, o Governo 
do Estado, por meio do Proje-
to Cooperar, vai implantar ini-
ciativas de convivência com a 
estiagem nos 100 municípios 
que apresentam as maiores 
condições de vulnerabilidade 
agroclimática, considerados 
mais castigados com a falta de 
água, com menor Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH), 
maior perda de safras e ainda 
os que apresentam maior índi-
ce de aridez.

A Redução da Vulnerabi-
lidade Agroclimática faz parte 
de um dos componentes do 
Projeto Paraíba Rural Sustentá-
vel (PPRS), em fase de elabora-
ção para assinatura de acordo 
de empréstimo com o Banco 
Mundial no início do segundo 
semestre com vistas à execu-
ção pelo Cooperar. 

Para este componente, 
está previsto o aporte de recur-
sos de US$ 32,4 mi que serão 
aplicados em mais de 500 sub-
projetos de água potável, abas-
tecimento de água completo 
e simples, dessalinizadores, 
complexos sanitários que agre-
guem a reutilização da água, 
obras de melhorias de acesso 
rural, beneficiamento e arma-
zenamento de forragens, etc. 
Dentre os critérios de elegibi-
lidade para a seleção dos pro-
jetos, os futuros beneficiários 
precisam se organizar em as-
sociações, não ter participado 
de outros projetos financiados 
pelo Cooperar ou no Água para 
Todos e garantir a sustentabili-
dade ambiental e financeira do 
projeto.

Representantes de 
vários setores da ovino-
caprinocultura no Estado 
se reuniram, na cidade 
de Monteiro, para deba-
ter o panorama do setor 
da cadeia produtiva da 
ovinocaprinocultura da 
região semiárida do Nor-
deste, especialmente na 
Paraíba e em Pernambu-
co.  O encontro foi orga-
nizado pela secretaria de 
Estado da Agropecuária 
e Pesca (sedap), com o 
objetivo de integrar os 
produtores e todo setor 
público que dá assistên-
cia à cadeia produtiva 
para debater projetos, 
programas e pesquisas 
para ampliação e forta-
lecimento da atividade na 
região do Cariri paraibano.

Para o secretário 
do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da 
Pesca, Rômulo Monte-
negro, o suporte dado 
pelo Governo do Estado 
aos criadores de ovinos 
e caprinos tem papel 
fundamental para a es-
truturação da atividade. 
“O segmento traz para o 
Estado inúmeros benefí-
cios e a adoção de uma 
estratégia mais comer-
cial pode dar melhores 
oportunidades para os 
produtores”, observou, 
ao fazer a abertura dos 
trabalhos. 

Nilton Mota, secre-
tário de Agricultura de 

Pernambuco, destacou 
a importância do Pro-
grama “Leite de Todos”, 
que vai passar de 11 para 
25 mil litros de leite de 
cabra distribuídos diaria-
mente às comunidades, 
hospitais, asilos e pre-
sídios em Pernambuco. 
“É necessário que se for-
taleça e feche a cadeia 
produtiva da ovinacra-
pinocultura e os Estados 
estão juntos. Paraíba 
e Pernambuco somam 
50% do rebanho no Bra-
sil e vamos fortalecer os 
criadores e potencializar 
o setor para o mercado. 
Por esse motivo, estamos 
aqui e os encaminha-
mentos das entidades 
entraram numa pauta 
constante junto ao Mi-
nistério da Agricultura”, 
comentou.

Já Patrícia Oliveira, 
da secretaria de Desen-
volvimento Humano, in-
formou que o Programa 
Leite da Paraíba é uma 
estratégia de segurança 
alimentar que atende 100 
mil famílias no Estado.  

O presidente da Or-
ganização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB), 
Pedro Albuquerque, dis-
se que o encontro possi-
bilita e incentiva o desen-
volvimento econômico 
que está diretamente li-
gado às potencialidades 
de cada região e que o 
papel da OCB é orientar.

Panorama é avaliado 
na área do Semiárido

ovinocaprinocultura pacto para reduzir 
homicídios no país

O secretário da Segurança e 
da Defesa Social da Paraíba, Cláu-
dio Lima, se reuniu ontem com o 
ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, e com a secretária nacional 
de Segurança Pública, Regina Miki. 
O encontro aconteceu em Brasília 
(DF) e contou com a participação de 
integrantes do Colégio Nacional de 
Secretários de Segurança Pública 
(Consesp) para o estabelecimento 
de um Pacto Nacional pela Redução 
de Homicídios no Brasil. A reunião 
foi uma solicitação da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública do 
Ministério da Justiça (Senasp/MJ) 
para apresentar aos secretários 
propostas que devem ser implanta-
das nos Estados para combater os 
crimes e principalmente reduzir os 
números de CVLI – Crimes Violentos 
Letais Intencionais, os homicídios.

código penal será 
votado em 30 dias

O projeto de lei que trata do 
novo Código Penal não foi votado 
ontem, como estava previsto pela 
pauta do plenário do Senado. Um 
requerimento aprovado pelos se-
nadores fez com que o texto volte 
para apreciação da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da 
Casa. A proposta estava parada 
desde dezembro na CCJ sem apre-
ciação e, por isso, um grupo de 
senadores tinha feito a requisição 
para que ela fosse apreciada dire-
tamente pelo plenário. No entanto, 
diante da falta de consenso sobre 
isso e com o requerimento de ex-
tinção da urgência apresentado, 
ficou decidido que o texto passará 
pelo crivo da comissão. A CCJ deverá 
deliberar sobre a matéria no prazo 
de 30 dias. Logo em seguida, ele 
voltará ao plenário.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (SEE), 
deu início ao curso online 
de Formação Continuada 
em Apropriação de Resulta-
dos do Sistema Estadual de 
Avaliação da Educação da 
Paraíba (Avaliando IDEPB), 
em parceria com o Centro de 
Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação da Universida-
de Federal de Juiz de Fora 
(CAEd/UFJF). As inscrições 
aconteceram durante o mês 
de abril e agora o curso vem 
sendo realizado de forma on-
line, por meio da plataforma 
Moodle, até o dia 1º de ju-

nho, com carga horária total 
de 40h. 

O objetivo desta ação é 
oferecer capacitação sobre 
aspectos relacionados à Ava-
liação Educacional, com foco 
no IDEPB, apresentando con-
ceitos básicos sobre o pro-
cesso de avaliação externa 
em larga escala e abordan-
do os resultados extraídos 
dos testes de proficiência e 
dos questionários contex-
tuais, de modo que gestores 
e professores possam utiliza
-los em prol da melhoria da 
qualidade do ensino, seja na 
aplicação de políticas públi-
cas ou de ações pedagógicas.

Capacitação online 
para 716 profissionais

avaliando idEpB

Ontem pela manhã, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) promoveu uma reunião 
com técnicos dos municípios 
da 1ª Gerência Regional de 
Saúde (GRS), no auditório do 
Centro Formador de Recursos 
Humanos (Cefor-PB), na capi-
tal, com o objetivo de tratar de 
ações de combate a leishma-
niose (calazar). Os encontros 
começaram na terça-feira (12), 
com os municípios da 2ª GRS, 
em Guarabira, e continuam no 
próximo dia 26, em Patos, com 
os municípios da 6ª GRS; no dia 
27, em Campina Grande, com 
os municípios da 3ª GRS e no 
dia 28, em  Itabaiana, com os 

municípios da 12ª Gerência.
Participam das reuniões, 

além dos técnicos da SES-PB 
(Zoonoses, Entomologia e La-
boratório Central de Saúde 
Pública da Paraíba – Lacen/
PB), os técnicos da Vigilância 
Ambiental e veterinários dos 
municípios.

O veterinário da Gerência 
Operacional de Vigilância Am-
biental, da SES, Francisco de 
Assis, falou que estas reuniões 
técnicas foram definidas desde 
a implantação do Teste Rápido 
para Diagnóstico da Leishma-
niose Visceral Canina, no final 
de 2013, em todos os municí-
pios paraibanos.

SES reúne municípios 
para tratar de ações

comBatE ao calazar
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Sitônio fala de sandália 
ou alpercata, muito 
popular no Nordeste
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Orquestra de Violões

Exposição de João 
Carlos Beltrão no 
Festissauro, em Sousa
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Orquestra Sinfônica da Paraíba apresenta concerto hoje, na 
capital, com um programa que vai da opereta até o batuque

Ritmos

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Compositor britânico Edward Elgar

O artista brasileiro Oscar Lorenzo 

Músico russo Alexander Glazunov

Leonard Bernstein é o destaque

O compositor e maes-
tro norte-americano 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) é, com 
a opereta cômica 
intitulada ‘Candide’, 
o destaque espe-
cial do programa 

da apresentação oficial que a 
Orquestra Sinfônica da Paraíba 
(OSPB), sob a batuta do regente 
titular Luiz Carlos Durier, realiza 
hoje, a partir das 20h30, na Sala 
de Concertos Maestro José Siquei-
ra, instalada no Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João Pessoa, 
tendo solo do violinista Vinícius 
Amaral. Essa música, a propósi-
to, é uma das três obras que, na 
ocasião, serão tocadas pela pri-
meira vez no Estado. A entrada é 
gratuita para o público, que vai 
ter a oportunidade de ouvir um 
repertório de ritmos variados, que 
inclui até o batuque. 

“Leonard Bernstein é um dos 
grandes nomes internacionais da 
música clássica e, além de maes-
tro, também foi pianista e compo-
sitor, autor de trilhas sonoras, das 
quais a mais famosa é a do filme 
West Side Story (Estados Unidos, 
1961), que no Brasil recebeu o 
título de Amor, Sublime Amor 
e é uma adaptação de Romeu e 
Julieta, de William Shakespeare”, 
disse o regente Durier, ao justifi-
car a escolha de ‘Candide’ para o 
repertório, que ainda inclui mais 
duas obras inéditas, sendo uma 

FOTOS: Divulgação

composta por Alexander Glazunov 
(1865-1936) e a outra, intitulada 
‘Suíte Nursery’, de Edward Elgar 
(1858-1934). 

Durier comentou que a com-
posição de Leonard Bernstein, que 
abre o concerto,  “é cheia de graça 
e se baseia no romance homôni-
mo satírico de Voltaire, que trata 
da aventura do jovem Candide e 
sua amante Cunégonde”. Já a obra 
de Alexander Glazunov é para 
violino e romântica. “Tem uma 
arquitetura extremamente mo-
derna, os três movimentos estão 
interligados e, de maneira cíclica, 
sempre volta para o anterior, mas 
com algo diferente”, prosseguiu 
ele, acrescentando que o último é 
uma festa russa dançante, anun-
ciada pelos trompetes, em forma 
de rondó e com variações, sendo 
a melodia de uma alegria conta-
giante, com finalização em clima 
de apoteose. Em seguida, o público 
ouvirá a ‘Suíte Nursery’, de Edward 
Elgar , composta em sete movi-
mentos e que trata de uma visão 
da infância e suas consequências. O 
maestro titular da OSPB observou 
que o compositor pediu permissão 
a Duquesa de York (futura Rai-
nha Mãe) para dedicar a música à 
futura princesa Margareth, irmã da 
Rainha Elizabeth II, em comemora-
ção pelo seu nascimento. A estreia 
ocorreu em 1931.

O concerto será concluído com 
música brasileira, do compositor 
Oscar Lorenzo Fernandez (1897-
1948). Trata-se de ‘Batuque’, que 
é o último movimento da Suíte 
Orquestral em três movimentos in-

titulada ‘Reisado do Pastoreio’ e foi 
seu grande sucesso, pois passou a 
ser tocada por grandes orquestras 
no mundo. Essa obra pertence ao 
período nacionalista do autor, onde 
valorizava as etnias que forma-
vam o povo brasileiro. “Com isso 
a Orquestra mantém a tradição de 
encerrar a apresentação com mú-
sica nacional”, comentou o maestro 
Luiz Carlos Durier.  

“O concerto de hoje é muito 
significativo para nós, pois iremos 
tocar três obras pela primeira vez. 
Além disso, o solista é um jovem 
músico extremamente habilidoso e 
técnico”, disse Durier, referindo-se 
ao violinista Vinicius Amaral, que 
é Mestre em Música pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro e, 
atualmente, é spalla da Orquestra 
Sinfônica da Universidade Fede-
ral da Paraíba (OSUFPB), mesma 
função que exerceu na Orquestra 
Sinfônica Nacional da Universida-
de Federal Fluminense entre 2009 
- ano em que também integrou o 
Quarteto Radamés Gnattali, com 
o qual venceu o XIII Prêmio Car-
los Gomes de Música Erudita (SP) 
como melhor conjunto de câmara 
- e 2012.    

diversos

n Evento: Concerto da OSPB

n Regência: Luiz Carlos Durier

n Solista: Vinícius Amaral (violino)

n Data: Hoje

n Hora: 20h30 

n Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira, 

Espaço Cultural, em JP 

n Endereço: Av. Abdias Gomes de Almeida, n0 800, 

Tambauzinho 

n Entrada: Gratuita  

Serviço

FOTOS: Divulgação
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Quem passa pela frente do Colégio de Apli-
cação da UERJ, na Rua Santa Alexandrina, não 
pensa se tratar de uma escola de renome, que já 
foi uma das principais do Rio de Janeiro. Total-
mente grafitada, com uma aparência descuidada, 
exibe no rosto as marcas de um quase abandono. 
Vive o seu pior momento, depois de ter obtido as 
melhores notas do Enem no ano passado.

Os problemas são variados: déficit de pro-
fessores, ano letivo atrasado para os alunos do 
6o ao 9o ano, casa de máquinas sucateada, pro-
vocando ameaça de incêndio, salários atrasados. 
Isso tudo em consequência da crise financeira 
da sua matriz, a Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, que não recebe recursos que lhe são 
devidos pelo Governo. Uma vergonha, sem dúvi-
da.

Como um dos fundadores do Cap-UERJ, há 
58 anos, isso tudo me entristece profundamen-
te. Lembro dos primeiros tempos dessa esco-
la-modelo. Presidente do Diretório Acadêmico 
La-Fayette Cortes, ainda quando existia a Univer-
sidade do Distrito Federal (década de 50), par-
ticipava do Conselho Técnico-Administrativo da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Antes 
de terminar as reuniões quinzenais, o diretor 
Ney Cidade Palmeiro invariavelmente me convi-
dava para falar. E o tema era sempre o mesmo: 
“Lembro aos ilustres conselheiros que o Regi-
mento da FFCL estabelece que devemos ter um 
colégio de aplicação para treinamento dos alu-
nos.” Fazia-se silêncio.

Até que, um dia, o prof. Ney, com o seu vozei-
rão gaúcho, me surpreendeu: “Quero informar ao 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O amor em Babilônia
Depois que li do escritor imortal, Hilde-

berto Barbosa, uma primorosa crônica, quase 
um ensaio sobre o amor, que está à disposição 
no seu blog - comarcadaspedras.wordpress.
com - me animei a tratar também do amor e 
suas variadas formas de expressão.

No texto do ilustre acadêmico, a abor-
dagem se deu a partir do casal de mulheres, 
duas senhoras protagonizadas por Fernan-
da Montenegro e Natália Thimberg na nova 
novela “global”, Babilônia, que está dando 
o que falar. Segundo Hildeberto, o fato tem 
incomodado os reacionários, muito mais por 
serem duas mulheres idosas, do que pela 
relação homoafetiva em si, um assunto já 
explorado diversas vezes, em outras novelas, 
pela Globo, sempre de forma decente e posi-
tiva, tentando derrubar preconceitos.

A homoafetivade ainda se depara com 
bastante discriminação por parte de pessoas 
preconceituosas, mal informadas e, muitas 
vezes,  até por aqueles que têm a tendência 
dentro de si, mas reprimem-na e rejeitam-na 
veementemente com medo de que tais sen-
timentos venham à tona e sejam percebidos 
pelos outros. Isso já foi comprovado por es-
tudos psicanalíticos que identificaram traços 
homossexuais enrustidos justamente nas 
pessoas que reagem de forma agressiva con-
tra tais características em outrem.

A Rede Globo tem feito um trabalho 
muito válido em defesa da diversidade hu-
mana, inserindo dentro de suas tramas per-
sonagens de vários perfis. Muitos criticam 
as novelas por acreditarem que elas influen-
ciam as pessoas para as práticas de traição, 
desonestidade, ciúme, mau relacionamento 
familiar, entre outros conflitos e desvios de 
caráter tantas vezes presentes nos persona-
gens. Mas, não se deve esquecer de que em 
todas as histórias, o bem e a virtude sempre 
terminam vencendo o mal, dando o bom 
exemplo.

Engraçado que as pessoas que refutam 
tais situações nas novelas não percebem 
que elas estão aí, acontecendo na vida real, 
a toda hora, e que são transpostas para a 
ficção com o mesmo realismo, e, pior, não 
reagem na mesma medida contra a imensa 
violência que existe nos filmes policiais e 
nos chamados de “ação”, que são verdadeiros 
festivais sanguinários de terror e carnifi-
cina. Ou seja, um beijo afetuoso entre duas 
senhoras de conduta exemplar, que se amam 
verdadeiramente, construíram uma vida de 
companheirismo, trabalho e dedicação, há 
muitos anos, é, para elas, muito mais cho-
cante do que uma bala dilacerando violenta-
mente o peito ou o meio da testa de alguém, 
explodindo sangue pra todo lado.

O grande equívoco entre as relações hu-
manas é que a imagem que  se faz de alguém 
é constituída superficialmente pela aparên-
cia, poder, sexo, cargo, ideologia política, 
religiosa, sem levar em conta os níveis de 
solidariedade, caráter, fraternidade, amor, 
compreensão e tolerância. E o mais grave é 
que o preconceito e a discriminação contra 
as relações homoafetivas partem de pessoas 
ditas religiosas, cristãs, que nunca entende-
ram a mensagem de Jesus.

Nessa novela, Babilônia, há um perso-
nagem corrupto, político hipócrita e lascivo 
que é, por ironia, membro praticante de uma 
igreja evangélica. Enquanto as duas senho-
ras casadas são dotadas de excelente caráter 
e uma conduta verdadeiramente cristã.

Concluindo, não será a religião, a cor, 
a classe social, muito menos o tipo de ten-
dência para comunhão afetiva que fará uma 
pessoa boa ou má. E, sim, a dose de amor ao 
próximo que exista em seu coração.

Germano 
RomeroUm gigante ferido

A peça parecia um chame-
go. Pra quem não se lembra, 
chamego é aquele ritmo nordes-
tino, do qual Luís Gonzaga nos 
dá exemplo no solo de sanfona 
“Vira e mexe”. O ritmo é acele-
rado, quase um frevo rural. Não 
conheço chamegos vocalizados; 
eles não precisam de palavras, 
são alto-suficientes. Parecem 
um arrasta-pé em marche-mar-
che, a sola da sandália fazendo 
coro ao pé-de-serra 
na sala de reboco. 

Sandália é a 
mesma coisa que 
alpercata, só que 
uma é comprada na 
loja e a outra é com-
prada na feira. Ouço 
o povo dizer “al-
percata” de muitas 
maneiras: alparga-
ta, percata, precata, 
pragata, bragata. 
Corri ao pai-dos-bur-
ros. A palavra vem 
do árabe “al-bragat” 
– o sapato. Então o 
povo está certo e até mais perto 
da forma original: lá no Entre-
montes, depois da serra da Baixa 
Verde, em procura de Nova Olin-
da, se diz “bragata”. Aliás, “as 
bragatas”. 

Dizem que foi um canga-
ceiro que inventou a bragata 
mais usual no chão do Nordeste. 
Aquela aberta na frente e atrás, 
para a terra sair apenas com 
uma sacudidela do pé. Mas não 
foi não, o traço cultural é muito 
antigo. A bragata que os andari-
lhos usavam, que o povo calçava 
na roça e nas salas de xote, era 

ponteada ou tacheada por fora, 
o que aumentava sua largura, e 
deixava o pé livre de pontas de 
brochas. Era muito fácil de re-
paros, ou de se aplicar uma nova 
sola – o que o retirante, romeiro, 
almocreve, ou cangaceiro podia 
fazer sem ferramentas, só com a 
faca.

O almocreve era um anda-
rilho de longo curso, que não 
ia ocupar um animal para sua 

montaria, pois 
precisava dele no 
carrego da car-
ga (a não ser na 
volta, se viesse 
batendo). Outro 
que caminhava 
sem parar era o 
cangaceiro: este 
só vivia fugindo. 
Só parava para 
roubar, matar, 
estuprar. Fugir 
era seu viver. Não 
havia sola que 
chegasse. 

Mas íamos fa-
lando do chamego, aquele ritmo 
parecido com a milonga dos gaú-
chos. Ambos são instrumentais, 
próprios para solos de sanfonas, 
as gaitas da campanha. Renato 
Borgetti tem uma peça notável, a 
“Milonga para as Missões”. Essa 
faz parelha com o “Vira e mexe” 
de Luís Gonzaga. São bem pare-
cidos. Pena que Gonzaga não fez 
outros chamegos na sua longa 
discografia; o ritmo é bonito, 
muito bonito.

Pinto do Acordeom (o Fran-
cisco Ferreira Lima, 67, de Con-
ceição do Piancó) tinha uma peça 

parecida com o chamego. Digo 
“tinha” porque ele se esqueceu da 
melodia, não gravou a música en-
tre as dezenas de álbuns de sua 
lavra. Já lhe cobrei várias vezes, 
ele não se lembra. “Chiclete de 
baterista” era um dos sucessos 
do Conjunto da Toca, onde Pinto 
tocava nos anos sessenta. Naque-
le tempo não era sanfona, mas 
órgão eletrônico.

A Toca do Coelho era uma 
churrascaria enorme, com 
duzentas mesas, cada qual com 
cinco tamboretes. Mais dezeno-
ve barracas cobertas de palha de 
coqueiro, com uma grande mesa 
redonda no centro. E o dancing 
animado pela banda eletrônica. 
O ponto alto do repertório era 
um pout-pourri(medley) de espi-
rituais afro-brasileiros: “A porta 
do Inferno estremeceu / corre, 
corre, vai ver quem é / foi uma 
gargalhada na encruza / é Pom-
ba Gira, a mulher de Lucifer.

A churrascaria de Edmar 
Aragão fechou quando a prefei-
tura foi pavimentar sua via de 
acesso, a Avenida Ruy Carneiro 
Era inverno, e o caminho da 
Toca ficou intransitável. A Toca 
faliu. Do seu conjunto musical, 
sobressaíram-se o baixista e vio-
lonista Poti Lucena, músico da 
Sinfônica, e Pinto do Acordeom, 
com suas setecentas composi-
ções e dezenas de álbuns. Mas 
está faltando “Chiclete de bate-
rista” no repertório e na memó-
ria de Pinto. O chamego perdeu-
se na noite da Toca.

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)

Al-bragat

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

representante dos alunos que, hoje, será criado 
pelo CTA o tão sonhado Colégio de Aplicação. 
Pode dar a boa notícia aos seus colegas.” Foi uma 
alegria só. Logo depois, o diretor nomeou o meu 
amigo Wilson Choeri para a direção da escola e 
determinou que as suas instalações fossem es-
tabelecidas no Pavilhão Ney Cidade Palmeiro, 
construído na Rua do Bispo 334.

Ao lado de Choeri e Fernando Sgarbi Lima, 
vice-diretor, ajudei a povoar a escola dos mes-
tres necessários. Na Matemática, que era a minha 
área, foram nomeados os excelentes professores 
Hélio Barros de Aguiar e Moysés Scheinkman. Fi-
quei com a responsabilidade de lecionar Desenho 
Geométrico. Foi um prazer imenso dar as primei-
ras aulas dessa matéria. Para que isso aconteces-
se, deixava de almoçar, pois tinha compromissos 
profissionais com a revista Manchete Esportiva e 
só assim poderia cumprir a dupla jornada.

Com o tempo, resolveu-se homenagear o 
vice-diretor da FFCL. O Cap passou a chamar-se 
“Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da 
Silveira”, com o qual alcançou a consagração. 
Com bons laboratórios e uma biblioteca adequa-
da, agregou ao seu quadro de grandes professo-
res o indispensável tempo integral. Além disso, 
jamais admitiu que os seus alunos fossem esco-
lhidos por proteção (pistolão) ou qualquer cri-
tério menos nobre. Os interessados, sempre em 
número crescente, eram submetidos ao demo-
crático critério de sorteio – e assim se garantiu 
a necessária impessoalidade. Fez-se uma ótima 
escola. Espera-se que o Governo do Estado não 
acabe com ela.

Dizem que foi 
um cangaceiro 
que inventou 
a bragata mais 
usual no chão 
do Nordeste. 
Aquela aberta 
na frente 
e atrás

 

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



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de maio de 2015

Roteiro

Música

País do futebol 
de videogame

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Uma Longa Jornada

A professora Carla Santos regendo a orquestra composta por violões

Aos 91 anos, com a saúde debilitada e sozinho no mundo, 
Ira Levinson (Alan Alda) sofre um acidente de carro e se vê aban-
donado em um lugar isolado. Ele luta para manter a consciência e 
passa a ver sua amada esposa Ruth (Oona Chaplin), que faleceu 
há nove anos. A poucos quilômetros de distância, a bela Sophia 
Danko (Britt Robertson) conhece o jovem cowboy Luke (Scott 
Eastwood), que a apresenta a um mundo de aventuras e riscos. 
De forma inesperada, os dois casais vão ter suas vidas cruzadas.

o condE

Humor 

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

SERVIÇo  

Na tarde da última terça-feira o brasileiro reduziu o passo pela 
paixão nacional. Televisor ligado no ambiente de trabalho era luxo. 
Pausa para o café, e lá se iam 15 minutos de espiada em dois dos 
quatro melhores times do mundo. Aficionados de verdade faltaram 
o expediente queimando folgas ou mesmo ‘adoencendo’. Para os 
mais discretos, fones de ouvido e janelas de streaming (transmissão 
ao vivo pela web) no cantinho da tela do computador resolviam o 
problema.

O Bayern de Munique recebeu o Barcelona na partida de 
volta pela semifinal da liga dos campeões da Europa, a Champions 
League. Em campo deu Bayern, mas no resultado agregado o time 
espanhol passou para a final com três gols do camisa dez da Seleção 
Canarinho, Neymar. Um na ida e dois na volta. 

O jogo foi transmitido para TV aberta pela Rede Globo, que 
cada vez mais reproduz o futebol internacional. E não me venham 
dizer que a Globo e as outras tevês estão erradas em investir nas 
ligas inglesa, francesa, espanhola, italiana. O nosso futebol é que pre-
cisa melhorar para tomar de volta o espaço de destaque no coração 
do público brasileiro. 

Esse movimento do futebol importado já causa um efeito 
preocupante para as novas gerações de torcedores. Não é difícil ver 
crianças vestindo camisas de clubes europeus. Para os pequenos, o 
gênio argentino Lionel Messi é um verdadeiro herói. 

Uma pesquisa divulgada em abril mostrou o ranking assus-
tador das camisas de clubes mais vendidas no Brasil em 2014. Dos 
dez primeiros lugares, só quatro são ocupados por times brasileiros. 
O Barcelona de Messi e Neymar lidera seguido por Palmeiras, Man-
chester City, Flamengo, Manchester United, São Paulo, Corinthians, 
Bayern de Munique, Real Madrid e Chelsea.

Estamos falando da formação do gosto pelo futebol das novas 
gerações. Da mesma forma que milhares de torcedores formados na 
década de 70 torcem por clubes cariocas sem nunca terem ido a um 
estádio, nossos filhos e netos poderão ser defensores aguerridos de 
clubes europeus em torcida televisiva, tudo criado em um processo 
midiático.

Nisso os games também são corresponsáveis. A geração de 
pequenos que acompanha ao lado dos pais Arsenal x Liverpool em 
jogos memoráveis nas manhãs de domingo pela ESPN é a mesma 
que se sente desmotivada a controlar os craques brasileiros nas 
partidas dos gramados virtuais. 

Tanto nas versões de Fifa quanto em Pro Evolution Soccer, os 
dois principais títulos de futebol para videogames, os clubes europeus 
estão anos-luz à frente dos nacionais. A mesma bola que Alecsandro, 
do Flamengo, perde de cara pro gol, Falcão Garcia faz a rede balançar 
do jeito que vier, com qualquer um dos pés e até de cabeça.

Vamos deixar de lado a teoria da conspiração. Não há forças 
da mídia atuando contra o futebol brasileiro reunindo empresas 
desenvolvedoras de jogos e canais de televisão. O que eles reprodu-
zem é a nossa realidade mesmo. E se há um inimigo contra os clubes 
nacionais é a própria Confederação Brasileira de Futebol. 

Para tudo e dá reset, é preciso recomeçar! Mudar tudo, virar 
o jogo a nosso favor. Novo calendário, fim dos jogos toda quarta e 
domingo, que só beneficia as tevês, incentivo para que o torcedor vá 
ao estádio, valorização para os clubes, combate à pirataria – de sinal 
de TV e de produtos. 

A Premier League, como é chamado o campeonato nacional 
inglês, já passou por uma crise, se reinventou e hoje é o mais rentá-
vel do mundo. No Brasil temos a Copa do Nordeste, carinhosamente 
chamada de Lampions League, que dá exemplo de faturamento ao 
resto do país. Acabar com os estaduais esvaziados e investir nas 
ligas regionais pode ser o início da reformulação do calendário e de 
um doloroso processo de aceitação. 

Orquestra de Violões da Paraíba permanece com 
inscrições abertas para seleção de novos músicos

A produção traz um misto entre o drama e o romance

Tônio

A Orquestra de Violões da Paraíba 
(OVPB) mantém inscrições abertas gratuita-
mente para o ingresso de novos integrantes 
até 22 deste mês de maio. De acordo com in-
formações prestadas ao jornal A União pela 
professora Carla Santos, uma das regentes 
do grupo, serão escolhidos 15 candidatos, 
todos violonistas. As inscrições podem ser 
feitas de forma presencial, no período das 
14h às 18h, no Departamento de Educação 
Musical da Universidade Federal da Para-
íba, em João Pessoa. Ou, então, via online. 
“Faremos uma pequena seleção no próximo 
dia 23, que é um sábado, das 9h às 12h, 
na Sala 205 do CCTA, instalado no próprio 
Campus da UFPB”, disse ela, ressaltando que 
os interessados deverão levar o instrumento 
para tocar uma peça de livre escolha.

No caso da via online, os interessados 
em participar da seleção ainda podem se 
inscrever pelo link https://docs.google.com/
forms/d/1AGwHloWxfSW38jKk0DCXR-
nzB8Ix9ZOeq1UyKbYD2GqI/viewform. Os 
pré-requisitos exigidos aos candidatos são 
os seguintes: leitura básica, ou fluente, de 
partitura; disponibilidade de tempo nas noi-
tes das segundas e quintas e estudar violão 
regularmente. 

“Agora, a partir de 2015, o grupo tam-
bém faz parte das atividades de extensão da 
UFPB”, destacou Carla Santos, que é docente 
do Departamento de Educação Musical e 
também divide a regência da Orquestra de 
Violões da Paraíba com o maestro - e pro-
fessor do IFPB - Cyran Costa. Embora a atual 
quantidade de instrumentistas - são 16, no 
total - venha, conforme a própria expressão 
por ela utilizada, “dando conta do recado”, o 
objetivo da seleção é dar oportunidade para 
que mais músicos participem do trabalho.  

Carla Santos ainda ressaltou que, dentre 
outras atividades ligadas a performance e 

ensino, outro projeto que a OVPB pretende 
realizar, ainda neste ano, é a gravação do 
quarto CD do grupo. O título provisório do 
disco, segundo ela, é Orquestra de Violões 
Interpretando a Paraíba 2, que deverá conter 
faixas autorais do próprio grupo, além de 
outras canções de compositores paraibanos, 
que, antes, estarão se apresentando em show 
- ainda sem data definida - com os integran-
tes do grupo. A professora e regente anteci-
pou que já confirmaram presenças no evento 
o maestro Tom K, os cantores Adeildo Vieira 
e Paulo Brasil e, ainda, as cantoras Elisa Leão 
e Poliana Resende. A propósito, o primeiro 
álbum, intitulado de Orquestra de Violões da 
Paraíba, foi gravado em 1993, tendo parti-
cipação especial da cantora lírica paraibana 
Ana Gouveia como solista na música ‘Roman-
ce de Amor’ (Antonio Rovira); o segundo, 
denominado Orquestra de Violões da Paraíba 
II, em 1996; e, no ano de 2008, o terceiro, Or-
questra de Violões Interpretando a Paraíba., 
lançado já sob as batutas e coordenação dos 
maestros Cyran Costa e Carla Santos.

Criada em maio 1992 pelo maestro 
Gladson Carvalho, a Orquestra de Violões da 
Paraíba tornou-se um ícone na cultura do 
Estado, por sua relevante contribuição nas 
áreas da música e de formação de público. 
Sob sua regência, a OVPB lançou os dois pri-
meiros CDs, resultado do repertório apre-
sentado em concertos inclusive pela região 
Nordeste. Em 1997, o grupo foi desativado, 
com a saída do regente, pois não havia 
quem o substituísse. Mas, em maio de 2005, 
a OVPB foi reativada, sob a coordenação 
e iniciativa de Cyran Costa e Carla Santos, 
ex-integrantes da orquestra desde que foi 
fundada. A reestreia da Orquestra nos pal-
cos paraibanos ocorreu em 29 de novembro 
de 2007 - ou seja, uma década depois da 
desativação - em concerto realizado no Cine 
Banguê do Espaço Cultural, em João Pessoa. 
Na ocasião, a estimativa é de que compare-
ceram pelo menos 1000 espectadores, fato 
que serviu para demonstrar que, apesar do 
tempo passado, o grupo ainda permanecia 
vivo na memória do público.     

FoToS: Divulgação

UMA LONGA JORNADA(EUA 2015) Gêne-
ro:Drama , Romance. Duração: 128min. 
Classificação: 12 anos. Direção: George 
Tillman Jr. Com Scott Eastwood, Britt 
Robertson, Alan Alda.Aos 91 anos, com 
a saúde debilitada e sozinho no mundo, 
Ira Levinson (Alan Alda) sofre um aci-
dente de carro e se vê abandonado em 
um lugar isolado. Ele luta para manter 
a consciência e passa a ver sua amada 
esposa Ruth (Oona Chaplin), que faleceu 
há nove anos. A poucos quilômetros de 
distância, a bela Sophia Danko (Britt Ro-
bertson) conhece o jovem cowboy Luke 
(Scott Eastwood), que a apresenta a um 
mundo de aventuras e riscos. De forma 
inesperada, os dois casais vão ter suas 
vidas cruzadas.Manaíra 3: 17h e 22h20

MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA(EUA 2015). 
Gênero:Ação , Ficção científica. Duração: 
120min. Classificação: 14 anos. Direção: 
George Miller. Com Tom Hardy, Charlize 
Theron, Zoë Kravitz.Um guerreiro das 
estradas (Tom Hardy) deve resgatar um 
grupo de garotas envolvidas em uma 
guerra mortal, iniciada pela Imperatriz 
Furiosa (Charlize Theron). Manaíra7: 
12h30, 15h15, 18h e 20h45  Manaíra 
9/3D: 13h50, 16h45, 19h30 e 22h15 
Manaíra 11: 13h15, 16h, 18h45 e 
21h30 CinEspaço 3/3D DUB: 14h e 19h 
CinEspaço 3/3D LEG: 16h30 e 21h30  Ci-
nEspaço 4: 14h40, 17h, 19h20 e 21h40 
METANOIA(BRA 2015). Gênero:Drama. 

Duração: 107min. Classificação: 14 
anos. Direção: Miguel Nagle. Com Caique 
Oliveira, Caio Blat, Lucas Hornos.Eduardo 
(Caique Oliveira) é mais um em meio 
aos milhares de usuários regulares 
e dependentes do crack. Criado na 
periferia de São Paulo, a boa educação 
oferecida por sua mãe, Solange, não o 
impediu de ficar preso no mundo das 
drogas. Ele fica perdido em meio à au-
todestruição, enquanto Solange tenta 
desesperadamente salvar o filho do 
vício. Manaíra 2: 13h30, 16h10, 19h15 e 
21h40 CinEspaço1: 14h20, 16h20 e 20h

A HISTÓRIA DA ETERNIDADE(BRA 2015). 
Gênero:Drama. Duração: 120min. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Camilo 
Cavalcante. Com Irandhir Santos, Mar-
celia Cartaxo, Zezita Matos.Alfonsina 
(Débora Ingrid) tem 15 anos e sonha 
conhecer o mar. Querência (Marcélia 
Cartaxo) está na faixa dos 40. Das Dores 
(Zezita Matos) já no fim da vida, recebe 
o neto após um passado turbulento. 
No sertão compartilham sobrenome e 
muitos sentimentos. Amam e desejam 
ardentemente.  Manaíra3: 12h e 19h30

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 
3: 14h30 e 19h30 Tambiá 1: 16h25 e 
20h45 

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 
sucesso “Os Vingadores”, que reúne 
mais uma vez a equipe de super-heróis 
formada por Capitão América (Chris 
Evans), Homem de Ferro (Robert Downey 
Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark 
Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johans-
son) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner). 
Manaíra 5: 12h40, 15h45, 19h e 22h10  
Manaíra 6: 12h, 15h05, 18h30 e 21h45 
Manaíra 10/3D: 14h, 17h15 e 20h30 
CinEspaço2: 16h, 18h40 e 21h20  Tambiá 
3: 17h20 e 20h20 Tambiá 5: 14h40, 
17h40 e 20h40 Tambiá 6/3D: 14h30, 
17h30 e 20h30
 
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 

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 94 min. 
Classificação: livre. Direção: Tim John-
son. Com Jim Parsons, Rihanna, Steve 
Martin. O planeta Terra foi invadido por 
seres extra-terrestres, os Boov, que 
estão em busca de um novo planeta 
para chamar de lar. Eles convivem com 
os humanos pacificamente, que não 
sabem de sua existência. Entretanto, 
um dia a jovem adolescente Tip (Rihan-
na) encontra o alien Oh (Jim Parsons), 
que foi banido pelos Boov devido às 
várias trapalhadas causadas por ele. 
Os dois logo embarcam em uma aven-
tura onde aprendem bastante sobre 
as relações intergalácticas. Manaíra1: 
13h55 CinEspaço2: 14h 

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.com

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Eventos

Fotógrafo João Carlos Beltrão participa do II Festissauro com exposição 
de registros de produções nas quais atuou como diretor de Fotografia

Mestre das imagens

bastante gratificante 
para mim, porque vai 
ser um espaço onde 
poderei mostrar 
minha produção ao 
público”. A confissão 
foi feita ao jornal A 

União pelo conceituado e premiado fo-
tógrafo paraibano João Carlos Beltrão, ao 
comentar sua participação, pela primeira 
vez, na 2ª edição do Festissauro - Festi-
val de Audiovisual do Vale dos Dinossau-
ros, evento que vai acontecer de 26 a 30 
deste mês, na cidade de Sousa, localizada 
no Sertão do Estado, com a exposição 
intitulada Retiniando-me. A individual 
reúne 32 imagens de filmes de gêneros 
diversos - a exemplo de documentário e 
ficção - nos quais ele atuou como diretor 
de Fotografia. 

As imagens que integram a expo-
sição incluída na programação do Fes-
tissauro - evento que vai acontecer no 
auditório da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), no centro de 
Sousa - resultam de recortes de cenas 
em movimento de filmes nos quais João 
Carlos Beltrão foi diretor de Fotografia 
a partir de 1997 até 2012 e que foram 
frisadas, deixando-as estáticas. “Alguns 
frames. Eis os pedaços de uma vida!” 
é o que ele propõe com essa mostra, 
cuja ideia lhe foi sugerida pelo também 
fotógrafo paraibano Gustavo Moura e 
estreou em 2012, no evento Setembro 
Fotográfico, realizado na Casa das Artes 
Visuais (CAV), em João Pessoa. 

“Só são imagens de filmes montados, 
prontos, e boa parte privilegia filmes 
rodados no Sertão paraibano”, ressaltou 
Beltrão. Num dos registros, ele mesmo 
aparece em pé, sobre uma rocha, empu-
nhando sua câmera. “Nessa ocasião, que 
era na época em que se realizava a Copa 
do Mundo de Futebol Fifa no Brasil, em 
2014, eu estava filmando um açude seco 
na cidade de Boqueirão para o docu-
mentário Ariano Armorial. Esse açude 
foi construído por Antônio Conselheiro, 
líder da Revolta de Canudos, na Bahia. 
Muitos só lembram que ele foi esse líder, 
mas também construiu várias obras 
pelos Estados, inclusive na Paraíba”, 
comentou o fotógrafo.

Natural da cidade de Alagoa Grande, 
localizada na região do Brejo do Esta-
do,  João Carlos Beltrão é formado em 
Jornalismo pela Universidade Federal 

Em sequência: Foto 
intitulada ‘Tocando’ e 
o autor da mostra, o 
premiado João Carlos 

Beltrão, atuando como 
captador de imagens

FotoS:  Divulgação

n Evento: Exposição fotográfica

n Título: Retiniando-me 

n Artista: Fotógrafo João Carlos Beltrão

n Data: 26 a 30 de maio 

n Local: Universidade Federal de Campina Grande, em Sousa

n Endereço: Rua Sinfrônio Nazaré, n0 38, centro

n Entrada: Gratuita

n Realização: Festival de Audiovisual do Vale dos Dinossau-

ros e Pigmento Cinematográfico 

Serviço

80 Festival de Cinema de Triunfo está com inscrições abertas até próximo mês
Estão abertas até o dia 5 de 

junho as inscrições 80 Festival de 
Cinema de Triunfo, que acontecerá 
em agosto, no Cine Theatro Gua-
rany, e pretende reunir, em pleno 
Sertão do Pajeú, realizadores e 
recentes produções fílmicas de 
todo o país. 

Este ano, o Festival de Cinema 
de Triunfo traz uma novidade: os 
realizadores poderão encaminhar 
seus filmes para seleção tanto no 
formato físico (sendo entregue 
na sede da Fundarpe ou via Cor-
reios) como virtualmente, através 
do envio da ficha de inscrição e 
o link do filme inscrito em plata-
formas como Vimeo ou Youtube. 
Os inscritos vão concorrer ao 
total de R$ 40 mil em prêmios. As 
categorias são Longa-Metragem 
Nacional, Curta-Metragem Nacio-

nal, Curta-Metragem Pernambuca-
no, Curta-Metragem Infantojuvenil 
e Curta-Metragem dos Sertões. 
O júri oficial escolherá os vence-
dores. Um júri popular também 
participará; ele será formado por 
20 professores e alunos da rede 
pública que participarão de um cur-
so de crítica. O evento ocorrerá em 
agosto deste ano no Cine Theatro 
Guarany e terá ainda oficinas e 
rodas de diálogo.

Importante vitrine para 
cineastas pernambucanos, com 
recorte específico para a produção 
sertaneja, o Festival de Cinema de 
Triunfo está consolidado no circui-
to nacional do cinema independen-
te. A cada edição, a programação 
envolve o público, dinamiza o Cine 
Theatro Guarany e movimenta a 
economia e o turismo cultural no 

Sertão do Pajeú. Uma das marcas 
do evento é a oferta de atividades 
de formação cultural com o público 
da região, característica que será 
reforçada este ano, através da 
promoção de oficinas e rodas de 
diálogo.

Sede de entrega
O físico pode ser deixado na 

sede da Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Pernam-
buco (Fundarpe), localizada na Rua 
da Aurora, número 463, Boa Vista, 
no Recife, ou enviado por Correios 
para este endereço. O funciona-
mento é de 8h às 17h, de segunda 
à sexta-feira. Já o formato virtual 
pode ser postado em plataformas 
da internet. Dúvidas podem ser 
esclarecidas pelo telefone (81) 
3184-3000.Casario no centro da cidade onde acontece as exibições 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

da Paraíba (UFPB) e, desde 1997, atua profissionalmente 
como técnico em audiovisual do IFPB (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba). Sócio da pro-
dutora Pigmento Cinematográfico, ele é especializando na 
captação de imagens e sua atuação como diretor de Foto-
grafia em filmes já lhe rendeu prêmios em vários eventos: 
Alma (Cine PE), Amanda e Monick (Curta Santos), Enraiza-
dos (Fest Aruanda), Travessia (Curta Taquary), Antoninha 
e Sobrecabelos (Curta Coremas) e O Terceiro Velho (Comu-
nicurtas). 

Beltrão também trabalhou com grandes diretores de 
Fotografia, a exemplo de Walter Carvalho, Lula Carvalho e 
Manuel Clemente. E, na mesma função, ele também traba-
lhou nos filmes Tudo que Deus Criou, de André da Costa 
Pinto, cineasta que, a propósito, é o homenageado da 2ª 
edição do Festissauro; Alma, de André Morais; O Cão Se-
dento, de Bruno de Sales; O Plano do Cachorro, de Arthur 
Lins e Ely Marques; Cabaceiras, de Ana Bárbara Ramos; O 
Terceiro Velho, de Marcus Vilar; Aqui, de Torquato Joel; Sa-
nhauá, de Elinaldo Rodrigues; Ato Institucional, de Helton 
Paulino, além de considerável parte da recente produção 
cinematográfica paraibana.

“Convidamos o fotógrafo João Carlos Beltrão para 
participar do evento por causa da sua importância na pro-
dução audiovisual, principalmente no Sertão paraibano, 
mas também como reconhecimento a esse trabalho”, disse 
para A União o diretor do Festissauro, Leonardo Alves. O 
Festival, que congrega realizadores, produtores, estudiosos 
e espectadores do Sertão da Paraíba e de outras regiões 
do Estado e do Brasil, tem por objetivos exibir, difundir, 
capacitar, premiar e, principalmente, debater com os par-
ticipantes e representantes governamentais as políticas 
públicas para o setor. E, paralelamente, também divulga o 
Complexo Turístico Vale dos Dinossauros.

“É
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Racismo no Brasil
Somente mudança de conceitos acaba discriminação

FOTO: Reprodução/Internet

Marcelo Brandão
Repórter da Agência Brasil

Uma cultura baseada na 
valorização da pele clara e um 
sistema educacional que não 
valoriza todos os brasileiros 
como iguais. De acordo com 
o professor e jornalista Edson 
Cardoso, a sociedade precisa 
mudar esses conceitos para 
acabar com o racismo. Car-
doso respondeu a perguntas 
de parlamentares da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Violência contra Jo-
vens Negros e Pobres ontem, 
em Brasília.

“Na escola conseguimos 
colocar que a escravidão 
aconteceu antes das Pirâmi-
des do Egito, mas a escravidão 
está aí. Temos que compre-
ender que somos envolvidos 
em uma ideologia que exclui 
essas pessoas. Então, não va-
mos avançar se não formos 
capazes de mudar, mexer no 
sistema educacional, na re-
presentação do humano”, dis-
se o professor.

Na opinião de Cardoso, 
a população estigmatiza as 
pessoas negras como inferio-
res e essa mentalidade limi-
ta o potencial da sociedade 
como um todo. “Sabemos to-
dos que estigmatização é de-

sumanização. Se mais da me-
tade da população é atingida 
pela estigmatização, como 
é a população negra, temos 
que pensar nos efeitos no 
conjunto da sociedade. O que 
significa uma sociedade onde 
grande parte da população é 
considerada menos humana e 
inferior?”

Para o presidente da co-
missão, deputado Reginaldo 
Lopes (PT-MG), fica mais cla-
ra a ideia de que há um geno-
cídio de negros no Brasil. “É 
fundamental essa compreen-
são da democracia racial no 
país. E o professor traz essa 
compreensão como o racismo 
ficou estruturante nas insti-
tuições de poder no Brasil. 
Ela se soma à compreensão 
de que de fato há no Brasil 
um genocídio em relação aos 
jovens negros no país”, expli-
cou o deputado.

A audiência pública feita 
ontem se soma a trabalhos 
já feitos pela CPI, como, por 
exemplo, uma audiência no 
Complexo do Alemão, no Rio 
de Janeiro. Entre os próximos 
passos da CPI está ouvir os 
secretários de Segurança Pú-
blica do país sobre o modelo 
de policiamento praticado 
nas cidades, além de repre-
sentantes do Judiciário.

Na data em que se cele-
bra os 127 anos da Abolição 
da Escravatura no Brasil, dia 
13 de maio, a ministra da Se-
cretaria de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial 
(Seppir), Nilma Lino, disse 
que a redução da maiorida-
de penal ampliaria a desi-
gualdade enfrentada pelos 
jovens negros na sociedade 

brasileira. , ao invés de cons-
truir e propagar mais justiça, 
na realidade vamos cometer 
injustiças sérias e não cuidar 
dos nossos jovens”, disse on-
tem ao participar do progra-
ma Bom Dia, Ministro, pro-
duzido pela EBC Serviços em 
parceria com a Secretaria de 
Comunicação da Presidência 
da República.

Em 2013, os jovens ne-
gros foram 18,4% mais en-
carcerados e 30,5% mais ví-

timas de homicídios dos que 
os jovens brancos, segundo 
dados da 8ª Edição do Anuá-
rio Brasileiro de Segurança 
Pública. Segundo a ministra, 
há uma representação ne-
gativa dos jovens negros na 
sociedade e eles enfrentam 
situações de desigualdade 
de acesso à cultura e ao la-
zer. “Temos uma representa-
ção negativa que recai sobre 
homens e mulheres negras 
e, principalmente, os jovens 

negros, que muitas vezes são 
considerados como sujeitos 
suspeitos até mesmo pela 
ação policial e isso é fruto 
do racismo que ainda temos 
na nossa sociedade. Superar 
isso é uma ação importante 
para que avancemos”, disse.

Nilma Lino defendeu 
que a discussão sobre a redu-
ção da maioridade penal não 
deve ser analisada levando 
em conta questões econômi-
cas e sociais. 

Negros são estigmatizados como inferiores e essa mentalidade limita o potencial da sociedade, segundo o professor Edson Cardoso

O número de estudan-
tes negros (soma de pretos 
e pardos) no mestrado e no 
doutorado mais que dupli-
cou de 2001 a 2013, passan-
do de 48,5 mil para 112 mil, 
segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad).  Conside-
rando apenas os estudantes 
pretos, o número passou de 
6 mil para 18,8 mil, um au-
mento de mais de três vezes.

Embora representem 
a maior parte da população 
(52,9%), os estudantes negros 
representam apenas 28,9% 
do total de pós-graduandos.  
O número de estudantes 
brancos nessa etapa de en-
sino também aumentou nos 
últimos 12 anos, passando de 
218,8 mil para 270,6 mil.

“A comunidade negra 
tem cada vez mais mestres e 

doutores formados. Tem mais 
pessoas habilitadas a fazer 
pesquisa, a liderar pesquisa. 
Mas a universidade, a acade-
mia, ainda é controlada pelos 
interesses dos brancos”, ana-
lisa a coordenadora da orga-
nização não governamental 
(ONG) Criola, doutora em Co-
municação e Cultura, Jurema 
Werneck. “A verdade é que 
cresce a formação de pesqui-
sadores, mas a condição deles 
participarem, de produzirem 
pesquisas ainda é bastante 
limitada”, acrescenta.

Levantamento divulga-
do este ano pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológi-
co (CNPq) mostra que das 
91.103 bolsas de formação 
e pesquisa do instituto em 
janeiro de 2015, 26% eram 
destinadas a estudantes ne-
gros, enquanto 58% eram 
para brancos. O percentual 
de indígenas não atinge 1%. 

Cerca de 11% dos bolsistas 
não declararam raça.

“O racismo no ambien-
te de pesquisa não está só 
vinculado à presença ou au-
sência de pesquisadores ne-
gros. O racismo na pesquisa 
é exercido na produção cien-
tífica atual, ela é voltada cla-
ramente para o racismo. Não 
tem dado raça/cor, isso não 
é pesquisado, por exemplo”, 
analisa Jurema.

Para a psicanalista e pro-
fessora aposentada da Uni-
versidade de Brasília (UnB) 
Maria de Lourdes Teodoro, 
o número de estudantes ne-
gros na pós-graduação ainda 
é insignificante. “É insignifi-
cante em relação ao que de-
veria ser se houvesse justiça 
social no Brasil, se não hou-
vesse uma marginalização 
histórica que está difícil de 
ser revertida no sentido ple-
no porque as desigualdades 
são grandes.” 

Mariana Tokarnia
Repórter da Agência Brasil

Yara Aquino
Repórter da Agência Brasil

Mariana Tokarnia 
Repórter da Agência Brasil

Negros são 28,9% da pós-graduação

Redução da maioridade amplia desigualdades 

Intelectuais estão fora da bibliografia

Abdias Nascimento, Cló-
vis Moura, Lélia Gonzalez, 
Beatriz Nascimento, Jurema 
Werneck e Sueli Carneiro 
são apenas alguns nomes da 
extensa lista de intelectuais 
negros brasileiros. Não é in-
comum, entretanto, que um 
estudante deixe o Ensino Su-
perior sem conhecer e sem 
ter lido nada desses pensado-
res. Para pesquisadores, falta 
à academia e à educação de 
forma geral um conhecimento 
maior sobre a intelectualidade 
negra, não apenas brasileira. 
É preciso também ter acesso 
a obras de pensadores negros 
traduzidas.

A busca pelo protagonis-
mo negro foi o que motivou 
a pesquisa do professor de 
história Carlos Machado. No 
livro Ciência, Tecnologia e 
Inovação Africana e Afrodes-
cendente, ele compilou algu-
mas histórias e legados de 
pesquisadores negros para a 
humanidade. Ele explica que 
essas pessoas são responsá-
veis por invenções que fazem 
parte do nosso cotidiano. 
“Mas o eurocentrismo escon-
deu ou apagou essa história 
como se ela não existisse e aí 
essas informações, uma par-
cela delas, ficou como se fos-
se um legado europeu”, disse.

Segundo ele, a matemá-
tica tem origem no continen-
te africano, assim como a 

astronomia e a universidade. 
“Há anos eu tinha ouvido fa-
lar que as primeiras univer-
sidades do mundo tinham 
sido construídas na Europa, 
como a Universidade de Bo-
logna no século 11, mas há 
notícias de universidades, 
centro de estudos na África 
já no século 30 antes de Cris-
to”, diz. 

“Temos diversas influên-
cias africanas no nosso coti-
diano, na metalurgia, selagem, 
na filosofia, na engenharia, na 
arquitetura, no urbanismo, a 
presença negra está além da 
música e da cultura, a presen-
ça negra está em vários cam-
pos do conhecimento e isso 
precisa ser resgatado para 
além do século 21.” 



Engenharia elétrica

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de maio de 2015

Manual do Crea ajuda na prevenção
Uso corrEto dE EnErgia Elétrica

Publicação oferece dicas 
de procedimentos nas 
áreas jurídicas e técnicas

Paraíba: todos os cantos teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l FEstival

A partir de hoje até o próximo dia 31 acontece a 10ª edição do 
Festival Gastronômico Brasil Sabor na Paraíba, em 28 restaurantes de 
João Pessoa, Campina Grande e Bananeiras. O evento é realizado em 
nível nacional em todas as capitais brasileiras pela Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abrasel), tendo a organização na Paraíba da 
Abrasel/PB, com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur). Durante a realização do festival, os 
estabelecimentos participantes oferecem ao público um prato específico, 
levando em consideração a especialidade da casa, as características e 
tradições de cada região. Confira os restaurantes participantes: Adega do 
Alfredo, Aí Cozinha Criativa, Appetito Trattoria, Arte da Pizza, Bonaparte, 
Cachaçaria Dona Branca, Canoa dos Camarões, Casa do Bacalhau, 
Chopp Time, Citron, Estaleiro, Famiglia Muccini, Fina Fatia, Guaiamum 
Gigante, L’entrecote de Paris, Nonna Anaia, Novo Oriente, Pizza do 
Paulista, Sapore D’Itália, Sonho Doce eTasca da Esquina (João Pessoa). 
Em Campina Grande, Bebelu Sanduíches, Boi e Brasa, Gulas Self Service, 
Mororó, Panquecaria e Pizzaria Liberdade, Sapore D’Italia e na cidade de 
Bananeiras o Terraço Lisboa Bistrô & Café.

l são João 
PBTur (Empresa Paraibana de Turismo) firmou uma parceria com o 

Submarino Viagens, objetivando fomentar o turismo no Estado durante a 
realização do “Maior São João do Mundo”, que será realizado no período 
de 5 de junho a 5 de julho próximos em Campina Grande. Uma equipe 
especializada capacitou os consultores do Submarino Viagens sobre os 
pontos turísticos da Paraíba e, em especial, sobre as tradicionais festas de 
São João e a empresa oferece aos viajantes preços especiais de passagens 
de ida e volta para Campina Grande, sede do evento, a partir de R$ 775. 
Além disso, é possível encontrar promoções de voos, a partir de R$ 735, 
para a capital João Pessoa, que também promove festas tradicionais no 
período. Informações no www.SubmarinoViagens.com.br.

Bananeiras
O Terraço Lisboa Bistrô & Café, 

único restaurante do município de 
Bananeiras participante da 10ª edição 
do Festival Gastronômico Brasil Sabor 
na Paraíba, vem se destacando no Brejo 
pela qualidade dos serviços oferecidos. 
O empreendimento começou a funcionar 
em junho de 2012 e hoje está consolidado 
com um destino gastronômico, não só 
para os turistas que visitam a cidade 
como para os moradores, a começar 
pela mobília do estabelecimento, 
que é totalmente reaproveitada, 
sendo confeccionado em madeiras de 
demolições, reaproveitamento de embarcações que 
não navegam mais, além de oferecer aos clientes 
uma alimentação com o uso de produtos livres de 

guarabira
A 27ª Romaria ao Memorial de 

Frei Damião em Guarabira, cujo tema é 
“Festas de Frei Damião 2015 – uma vida 
consagrada a serviço do povo” será 
realizada em Guarabira, região do Brejo 
paraibano, no próximo final de semana. 
As homenagens dos 18 anos de morte do 
frei capuchinho, que está sendo preparada 
pela Igreja Católica e pelas prefeituras 
das cidades onde se encontram as 
maiores estruturas alusivas ao ‘santo 
do Nordeste’, sendo Recife, Caruaru e 
Guarabira. Na programação conta com a 
participação da cantora Joanna em seu 
novo trabalho, onde interpreta belos hits 
clássicos de louvores do padre Zezinho, a 
partir das 9h, no largo do memorial do Frei 
Damião.

l BoqUEirão
Muita aventura e adrenalina tomam conta do município de Boqueirão no próximo final de 

semana com a realização do “Adventure Tour PB”. O evento é uma iniciativa do Sebre-PB e 
realização da  PEC Eventos Corporativo, contando com apoio do Sebrae-PB, Governo do Estado, 
através da PBTur - Empresa Paraibana de Turismo e das prefeituras envolvidas, já passou pelos 
municípios de Lucena, Pilões, Areia e Bananeiras. O turismo de aventura é a proposta do Adventure 
Tour PB, onde são realizadas “Caminhada Ecológica”, “Trilha 4x4”, “Trilha de Bike”, “Trilha de Moto” e 
“Cavalgada Ecológica”.  Boqueirão, município que dispõem do cenário ideal para esse tipo do turismo, 
terá como ponto de concentração a Praça da Matriz, contando com a animação do Trio de Forró 
Canarinho. 

FotoS: teresa Duarte

agrotóxicos. A excelência na gastronomia fica a 
cargo da proprietária e chef Neide de Souza Lisboa. 
Informações: (83) 9820-2505/9829-0600

O Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia da 
Paraíba (Crea-PB) elaborou 
o Manual de Fiscalização de 
Engenharia Elétrica, inicia-
tiva pioneira que estabelece 
procedimentos adequados 
para a fiscalização da ins-
talação e funcionamento de 
todos os processos de ener-
gização, seja na construção 
civil, nos setores industriais 
e comerciais entre outros, o 
que garantirá mais seguran-
ça para profissionais da área 
e para todos os usuários da 
eletricidade no Estado. 

A assessoria de comuni-
cação do Crea-PB distribuiu 
com a imprensa notícia in-
formando que “o material, 
que foi desenvolvido pela 
Câmara Especializada de 
Engenharia Elétrica (CEEE), 
irá municiar os fiscais, ins-
petores, conselheiros e pre-
sidente  do conselho, assim 
como outras entidades, 
com informações jurídicas 
e técnicas que irão possibi-
litar a execução correta do 
trabalho desenvolvido pelo 
profissional da engenharia 
elétrica”. 

De acordo com o co-
ordenador da CEEE, enge-
nheiro Luiz Carlos Carva-
lho, através desse manual 

normatizador acontecerá a 
padronização nas ações exe-
cutadas pelos fiscais, e para 
isso será feita uma apre-
sentação, e um treinamento 
adequado: “A fiscalização 
são os olhos da sociedade, 
e com esse material, a veri-
ficação de cercas elétricas 
e elevadores, por exemplo, 
será aprimorada, garantin-
do mais segurança para as 
pessoas”. 

Para a presidente do 
Crea-PB, Giucélia Figuei-
redo, a construção desse 
manual é de grande impor-
tância, não apenas para a 
instituição, mas também 
para a sociedade: “Estamos 
fazendo história no Crea-PB 
com a confecção do Manual 
de Fiscalização de Engenha-
ria Elétrica, pois essa é uma 
ferramenta essencial para a 
fiscalização. Com esse ma-
nual estamos qualificando 
a nossa fiscalização e garan-
tindo a segurança da popu-
lação paraibana.”

O Crea-PB é formado 
por sete inspetorias, estan-
do presente nas cidades de 
Guarabira, Campina Grande, 
Patos, Pombal, Souza, Ita-
poranga e Cajazeiras. “Esse 
manual será apresentado 
para os nossos fiscais para 
que eles se apropriem das 
informações, e com isso te-
remos um profissional mais 
eficiente”, acrescentou Giu-
célia Figueiredo.  

SAIBA MAIS

l Ao fazer reparos nas insta-
lações de sua casa, desligue 
os disjuntores ou a chave 
geral. Não ligue muitos aparel-
hos na mesma tomada, com 
benjamins. Isso pode provocar 
aquecimento nos fios, des-
perdiçando energia e podendo 
causar curtos-circuitos. Nunca 
mexa no interior do televisor, 
mesmo que ele esteja desligado. 
Nunca mexa em aparelhos com 
as mãos molhadas ou com 
os pés em lugares úmidos. 
Não coloque qualquer objeto 
de metal dentro de aparelhos 
elétricos ligados.
l Se tiver crianças em casa, 
não deixe que elas mexam em 
aparelhos elétricos ligados ou 
que toquem em fios e toma-
das. Ao trocar a lâmpada, não 
toque na parte metálica. Fios 
mal isolados podem provocar 
incêndio, além de desperdiçar 
energia.
l Ao queimar um fusível, 
procure identificar a causa. 
Substitua-o por outro de igual 
capacidade ou rearme o disjun-
tor. Quem protege a insta-
lação elétrica  são os fusíveis. 
Os disjuntores quick-lag, que 
podem substituir os fusíveis, 
também protegem sua insta-
lação, com a vantagem de 
não se queimarem em caso 
de sobrecarga de energia ou 
curto-circuito, pois desligam 
automaticamente. Depois 
basta religá-los.

Cheiro de fumaça indica problema
Fusível queimado aponta para algum problema e deve ser substituído por outro de igual capacidade

A instalação elétrica da 
residência costuma dar sinais 
de saturação antes de ocor-
rem acidentes. O mais comum 
deles é o morador sentir que 
tem poucas tomadas dispo-
níveis em casa. “Casas mais 
antigas não foram projetadas 
para suportar a quantidade 
de eletrodomésticos e eletrô-
nicos que nós temos hoje”, co-
menta Milena Guirão, gerente de 
marketing do Programa Casa 
Segura.  Ela cita que a vida útil 
da fiação costuma ser de 20 
anos. A dica é revisar toda a 
rede a cada cinco anos. Luzes 
piscando quando dois equi-

pamentos, como chuveiro e 
secador, por exemplo, são liga-
dos ao mesmo tempo, é outro 
sinal de que os sistemas da 
instalação elétrica não estão 
bem divididos ou precisam ser 
segmentados ainda mais.  
Da mesma forma, quando 
você leva um pequeno choque 
ao tocar no registro do chuvei-
ro ou na porta da geladeira é 
um indicador de que o ater-
ramento da sua casa está com 
problemas. Milena explica 
que, assim como os eletrodo-
mésticos possuem um fio ver-
de conhecido como fio terra, 
as residências devem ter um 

aterramento que desvia a car-
ga elétrica do corpo da pessoa 
para o solo mesmo que o fio 
terra do equipamento elétrico 
não esteja conectado.

 O dispositivo residual 
compõe, junto ao fio terra, o 
conjunto de segurança de uma 
casa. Conhecido como DR, ele 
é um interruptor automático 
que desliga automaticamente 
a corrente elétrica em casos 
de insegurança. Se você anda 
sentindo cheiro de fumaça e 
de cabo derretido, procure 
ajuda imediatamente, pois 
este é o sinal mais grave que a 
rede elétrica pode dar.

Foto: Reprodução/Internet



Economia

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 14 de maio de 2015

TeleCheque dá desconto de até 50% até o dia 31

Renegociação de dívidas
Gira Calçados atrai 
mais de 300 pessoas

 A abertura do 4º Gira Calça-
dos contou com a participação de 
mais de 300 pessoas, na última 
terça-feira, em Campina Grande. 
Cerca de 70 expositores e 350 
lojistas farão negócios em até um 
ano que movimentarão aproxima-
damente R$ 6 milhões. Mais de dois 
mil produtos estarão expostos até 
hoje, na Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep). No pri-
meiro dia do evento, foi realizada a 
palestra “Perfil do varejo brasileiro 
de calçados”, com o diretor do gru-
po Couromoda, Aírton Dias, e um 
desfile de moda.     

Produção no pré-sal 
bate recorde 

A produção de petróleo nos 
campos operados pela Petrobras 
nas áreas do pré-sal nas bacias 
de Santos e Campos atingiu, em 
11 de abril, 800 mil barris de pe-
tróleo equivalente (petróleo e gás 
natural) por dia, recorde de extra-
ção na região. Desse volume, cerca 
de 74% (590 mil barris por dia) 
correspondem à parcela da com-
panhia e o restante das empresas 
parceiras nas diversas áreas de 
produção da camada pré-sal. A 
Petrobras lembra que a produção 
de 800 mil barris por dia foi al-
cançada oito anos após a primeira 
descoberta ocorrida em 2006.

Gasolina: Preço 
pode variar 7,4%

O litro da gasolina está com um 
preço médio de R$ 3,291 nos postos 
espalhados pelo Brasil. Segundo o 
levantamento semanal da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), a varia-
ção entre o valor mais alto e o mais 
baixo ficou em 7,4% entre os dias 3 
e 9 de maio. O consumidor do Estado 
de São Paulo paga o menor preço mé-
dio (R$ 3,134), e o do Acre é o maior 
(R$ 3,811).A diferença de preços nos 
8.464 postos espalhados pelo Brasil 
se deve ao imposto cobrado em cada 
um dos Estados e ao custo do trans-
porte dos combustíveis. 

Exportações têm 
superávit em maio

O saldo da balança comercial 
da primeira semana de maio, com 
cinco dias úteis, registrou superá-
vit de US$ 976 milhões. 

O resultado, que é o melhor 
do ano, é reflexo de exportações 
de US$ 4,408 bilhões e de im-
portações de US$ 3,432 bilhões, 
conforme a Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex) do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC).  No perío-
do, as exportações apresentaram 
média diária de US$ 881,6 mi-
lhões, um crescimento de 16,3%.

Crise no Rio atinge 
a saúde e educação

Os atrasos no repasse de 
pagamento aos funcionários tercei-
rizados pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro prejudica universida-
des e hospitais. Alunos da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) já fizeram ato para protestar 
contra a situação precária. O Sin-
dicato das Empresas de Asseio e 
Conservação diz que o problema no 
pagamento dos funcionários tam-
bém coloca em risco a salubridade 
de 20 hospitais.

A TeleCheque, serviço 
oferecido pela MultiCrédito, 
decidiu celebrar o mês das 
mães com uma ação promo-
cional de recuperação de cré-
dito: Os consumidores que 
renegociarem seus débitos, 
até o dia 30 deste mês, po-
derão obter até 50% de des-
conto sobre o valor original, 
de acordo com o período de 
atraso da dívida. Além disso, 
aqueles que tiverem atrasos 
de até 45 dias e contatarem a 
empresa nesse período para 
renegociar as dívidas paga-
rão apenas seu valor original 
e tarifa de envio do cheque, 
sem nenhum tipo de juros.

“Estamos diante de uma 
crise econômica, dessa for-
ma, o intuito da MultiCrédito 
é ajudar os consumidores a 
quitarem seus débitos e re-
integrá-los ao mercado de 
crédito, de forma consciente. 
Além dos altos descontos, ou-
tro diferencial dessa campa-

nha consiste na possibilidade 
de renegociar as dívidas tan-
to por telefone quanto pela 
internet, em um canal que 
desenvolvemos para atender 
nossos clientes 24 horas por 
dia, pelo site da TeleCheque”, 
afirma Carlos Eduardo Souza, 
Diretor Nacional de Recupe-
ração da MultiCrédito.

Acesso
Para acessar o canal, bas-

ta entrar no site da TeleChe-
que, www.telecheque.com.br, 
selecionar a opção “Consumi-
dor” e em seguida o link “Re-
cupere seu Crédito” e a opção 
“Quero recuperar um cheque 
que está em poder da Tele-
Cheque”. Após a digitação de 
CPF e endereço de e-mail, será 
feito um login, e rapidamente 
serão apresentadas as opções 
de renegociação. Já as rene-
gociações via telefone podem 
ser feitas pelos números 0800 
282 8855/ (21) 2123-0585. Somente cheques que estejam em poder da TeleCheque é que podem ser recuperados com o desconto

O Nordeste é o segundo maior 
produtor brasileiro de rochas utiliza-
das na construção civil. A informação 
é do secretário de Geologia, Minera-
ção e Transformação Mineral do Mi-
nistério de Minas e Energia (MME), 
Carlos Nogueira, que participou, na 
semana passada, do evento Fortaleza 
Brazil Stone Fair, no Ceará.

Segundo o secretário, o mercado 
está em expansão, e o país ocupa a posi-
ção de terceiro maior exportador de blo-
cos de rochas ornamentais usadas para 
fins de revestimento. Em produtos aca-
bados, é o quinto .

“Nesse contexto, o Ceará tem se fir-
mado como importante produtor”, disse 
Nogueira. Ele explicou que a expansão 
no Estado coloca o Brasil em uma posi-
ção estratégica em relação aos mercados 
consumidores devido aos projetos de 
infraestrutura de transporte e escoa-
mento que estão sendo realizados na 
região. “O Brasil possui uma das maio-

res diversidades de rochas ornamentais 
e umas das maiores reservas e está entre 
os principais produtores mundiais desse 
recurso”, observou o técnico.

Para fomentar ainda mais a expan-
são do segmento de rochas ornamentais 
na região Nordeste, Nogueira disse que 
é preciso aprimorar a articulação entre 
diversos agentes envolvidos, com a fina-
lidade de promover o fortalecimento re-
gional do setor e a consolidação de uma 
posição de destaque no mercado.

“Governo, setor e sociedade de-
vem buscar conjuntamente propostas 
e soluções para o desenvolvimento sus-
tentável da indústria de rochas orna-
mentais, em seus diversos segmentos”, 
afirmou o secretário. 

Ele explicou ainda que, o desen-
volvimento da indústria de rochas or-
namentais irá fortalecer outros seto-
res da economia regional e mercados 
vinculados à produção e ao beneficia-
mento de rochas.

Nordeste é o segundo 
maior produtor do país

ROCHAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Os Microempreende-
dores Individuais (MEIs) de 
todo o país têm até o dia 31 
deste mês para enviar a De-
claração Anual do Simples 
Nacional (DASN-Simei), ano 
base 2014, à Receita Fede-
ral. O documento mantém o 
empreendedor em dia com 
as obrigações fiscais garante 
benefícios previdenciários 
como aposentadoria, auxí-
lio-doença e licença-mater-
nidade, entre outros.

Segundo dados da Re-
ceita, 2,78 milhões de MEIs 
ainda não enviaram a de-
claração, 59,72% do total. 
Na declaração, o microem-
preendedor deve apresentar 
o faturamento, se contratou 
funcionário e descrever suas 
despesas. 

O microempreendedor 
que não cumprir o prazo 
estará sujeito à multa, terá 
seus benefícios suspensos e 
poderá até ser excluído do 

Simples Nacional. A multa é 
estipulada pelo Fisco, con-
forme cada caso.

O MEI está enquadrado 
no Simples Nacional e fica 
isento de tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, 
Cofins, IPI e CSLL), tendo 
como despesas o pagamento 
mensal de R$ 39,40 (INSS) 
acrescido de R$ 5 (prestado-
res de serviço) ou R$ 1 (co-
mércio e indústria).

Perfil do negócio 
É considerado mi-

croempreendedor indivi-
dual a pessoa que trabalha 
por conta própria, é legali-
zada como pequeno empre-
sário, fatura no máximo R$ 
60 mil por ano e não tem 
participação em outra em-
presa como sócio ou titu-
lar. O MEI pode ter até um 
empregado contratado que 
receba o salário mínimo ou 
piso da categoria.

Prazo para enviar a
declaração acaba dia 31

MICROEMPREENDEDOR

As melhores reportagens 
e imagens sobre empreende-
dorismo e pequenos negócios 
serão reconhecidas e premia-
das na noite de hoje, na Usi-
na Cultural Energisa, em João 
Pessoa, a partir das 20h. A eta-
pa estadual do Prêmio Sebrae 
de Jornalismo irá reconhecer 
os três primeiros colocados 
em cinco categorias (jornalis-
mo impresso, telejornalismo, 
radiojornalismo, webjornalis-
mo e imagem jornalística). 

Os primeiros lugares de 
cada categoria serão premia-
dos e irão representar a Paraí-
ba na etapa nacional da pre-
miação, em Brasília, no dia 10 
de junho. A cerimônia de pre-

miação contará também com 
a presença da editora do site 
“Pequenas Empresas, Gran-
des Negócios”, Priscila Zuini, 
que irá bater um papo com os 
convidados sobre o empreen-
dedorismo como pauta jorna-
lística. 

“Este ano, além de reco-
nhecermos os profissionais 
paraibanos, vamos promover 
um debate bacana. Este é um 
tema que vem tomando cada 
vez mais espaço na mídia, com 
abordagens diferentes e inte-
ressantes”, destacou a gerente 
da Unidade de Comunicação e 
Marketing do Sebrae Paraíba, 
Renata Câmara. Nesta sétima 
edição do prêmio, foram ins-

critos na Paraíba 72 trabalhos 
nas cinco categorias. Em todo 
o país, foram inscritos 1.302 
trabalhos, sendo 363 na região 
Nordeste. Na etapa estadual, 
são reconhecidos os três pri-
meiros colocados de cada cate-
goria, mas apenas os primeiros 
lugares são agraciados com o 
troféu e irão representar a Pa-
raíba na etapa nacional.

O Prêmio Sebrae de Jor-
nalismo é um concurso jorna-
lístico instituído pelo Sebrae 
Nacional. Nacionalmente, 
serão distribuídos prêmios 
no valor de R$ 90 mil, sendo 
R$15 mil para cada catego-
ria, além do Grande Prêmio 
Sebrae de Jornalismo. 

Sebrae premia reportagens 
sobre empreendedorismo

JOÃO PESSOA

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) suspendeu on-
tem a comercialização 
de todos os lotes dos 
medicamentos Ocylin 
Po, 250mg/5ml x 60ml; 
Ocylin Po, 250mg/5ml x 
150ml; Amoxicilina Trii-
dratada Po, 50mg/ml x 
60ml; e Amoxicilina Trii-
dratada Po, 50mg/ml x 
150ml, todos da empre-
sa Multilab Indústria e 
Comércio de Produtos 
Farmacêuticos Ltda. A 
Agência também sus-

pendeu a comercializa-
ção do lote 14070329 do 
antibiótico Cefaclor, sus-
pensão oral, nas concen-
trações de 250mg/5ml e 
375mg/5ml. O produto 
é fabricado pela Medley 
Farmacêutica Ltda.

Em todos os casos, 
os fabricantes comuni-
caram à Anvisa sobre 
falhas na produção. No 
caso da Multilab, a me-
dida foi tomada por 
causa de resultados in-
satisfatórios em testes. 
Já a Medley reconheceu 
que alguns cartuchos 
apresentaram concen-
tração de 250mg/5ml.

Anvisa suspende 
venda de remédios
Aline Leal
Da Agência Brasil

FOTO: Reprodução/Internet



Publicitário Alexandre 
Tomaz, médicos Caio 
Siqueira e Péricles 
Vilhena, empresários 
José Jurandir Carneiro, 
Marcelo Mello e Higino 
Vieira, vereador Dinho, 
sras. Marília Almeida, 
Marlene Nunes, Petronia 
Leite, Sandra Ulisses 
Ramos, Maria do Socor-
ro Eulálio e Vera Lúcia 
Barbosa, jornalista Mar-
cela Sitônio e cantora 
Diana Miranda, estudan-
te Marina Lemos.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O Sebrae Paraiba promove hoje 
a cerimônia do 70 Prêmio Sebrae de 
Jornalismo.
  Será às 20h na Usina Cultural 
Energisa.

Zum Zum Zum
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Espetáculo
O CONCERTO de 

hoje da Orquestra Sin-
fônica da Paraíba, sob 
a regência do maes-
tro titular Luiz Carlos 
Durier e com solo 
em violino de Vinícius 
Cabral, vai apresentar 
compositores de 
diferentes ritmos e 
nacionalidades.

O espetáculo será 
às 20h30 na Sala de 
Concertos Maestro 
José Siqueira, no Es-
paço Cultural José Lins 
do Rego. A entrada é 
gratuita.

Para o álbum de família: Raissa, Geórgia, Roberta Aquino, Beto e Betinho Rodrigues de Aquino

“O Ministério da Saúde 
adverte que vaidades 
excessivas embaçam a 
inteligência”

“O Ministério da 
Saúde adverte que 
puxar o saco pode 
travar a coluna”

MÁRCIO ALMEIDA KARINA NOGUEIRA

Estratégico
O DESEMBARGADOR 

Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque comanda 
hoje reunião de avaliação 
da execução do Plane-
jamento Estratégico 
do TJPB, definida para 
o período que vai de 
2015 a 2020.

O encontro de 
trabalho será na sala 
de Sessões do Pleno, 
com presença dos 
membros da mesa 
diretora e do Comitê 
de Priorização do 10 
Grau, coordenado 
pelo desembargador 
Oswaldo Trigueiro do 
Valle.

FOTO: Dalva Rocha

Hélia Botelho, Fátima Braga, Roberta Aquino, Roziane Coelho, Auxiliadora Cardoso e Maria Barros

   Será hoje, às 18h30, na Livraria Camões, na cidade de Lisboa, Portugal, o lança-
mento do livro “Os ratos amestrados fazem acrobacias ao amanhecer”, de autoria do poeta 
paraibano Políbio Alves. 

Lúcia Padilha, Edna Martins, Evelyn César, Socorro Motta e Jane Oliveira

FOTO: Dalva Rocha
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Estimadas Risomar Dias e Vanina Feitosa na Adega do Alfredo

Concurso histórico-literário
O MINISTÉRIO da Educação e o Setor Educacional 

do Mercosul estão promovendo o concurso histórico-literário 
“Caminhos do Mercosul - Convocatória 2015”.

O concurso tem como tema principal “A Floresta 
Amazônica como Patrimônio da Humanidade” e é dirigido 
a estudantes do Ensino Médio dos países membros do 
Mercosul.

O RESTAURANTE  Adega do Alfredo ficou pequeno 
para abrigar tantas amigas que foram homenagear Roberta 
Aquino, no almoço comemorativo do seu aniversário.

Querida por muitas amigas, Roberta era só alegria 
e descontração, características marcantes de sua per-
sonalidade. E, como tudo que se relaciona a Roberta a 
música esteve presente com o acordeonista Emanoel 
que encantou a todas com seu repertório eclético que 
ía das músicas francesas, italianas ao forró.

Ao final, todas se deliciaram com o bolo do Sonho 
Doce, assinado por Yonne Pimenta.

Alegria, alegria

   Continua no hall do Fórum Cível desta capital a exposição com oito painéis sobre 
o caso emblemático da Preta Gertrudes Maria, escrava paraibana que recorreu à Justiça 
para não ser vendida em praça pública como pagamento de uma dívida. A mostra faz 
parte da Primavera de Museus que teve como tema a memória e cultura afro-brasileira.

FOTO: Dalva Rocha

Norma Pedrosa, Marletti Assis, Roberta Aquino, Ruth Moura e Céu Palmeira

   Estreia hoje no Cinespaço do Mag Shopping o remake da trilogia “Mad Max. Com 
uma nova interpretação  e o mesmo diretor, George Miller de há 30 anos, o longa-metragem 
promete para os cinéfilos pouca conversa e muita ação.

Queiroga na Corte
PELO critério de antiguidade, o juiz Onaldo Rocha 

de Queiroga foi convocado para substituir a desembar-
gadora Maria das Neves do Egito Araújo Duda Ferreira 
na Corte do TJPB até o dia 14 de junho.

O ato foi assinado pelo presidente do TJ, desem-
bargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque e publicado 
em edição eletrônica.

Sobremesas diet

A NUTRICIONISTA  
Francis Pinheiro está 
atendendo encomendas 
de bolos e sobremesas 
diet e também não diet 
pelo telefone 3226-2679.

Uma boa para os 
diabéticos e pessoas que 
querem manter a forma.

Perseguições a evangélico
O HISTORIADOR Josué Sylvestre vai lançar no próximo 

dia 23, na Livraria Shalon,  em João Pessoa, o livro-docu-
mentário “Fatos e Personagens de Perseguições a 
Evangélicos”.

A obra relata com ilustrações quem foi perseguido, 
quem perseguiu e quem mandou perseguir os evangéli-
cos, com fatos ocorridos em várias cidades da Paraíba.

   A designer de joias Emar Batalha é quem assina as alianças de casamento 
da super star Preta Gil. A da noiva é em  ouro amarelo 18k cravejada com diamantes 
brancos e a do noivo, também em ouro amarelo 18k é cravejada de diamantes negros.
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Operação desarticula 
esquema de sonegação 
fiscal em João Pessoa

Página 15

13

Há 127 anos, a princesa Isa-
bel assinava a Lei Áurea, no dia 
13 de maio de 1988. Esse é um 
período não apenas para refle-
tir sobre a abolição da escrava-
tura, mas também para debater 
aspectos econômicos e sociais da 
população negra na atualidade. 
Mesmo após a abolição, a in-
serção dos afrodescendentes na 
população foi difícil. Na época, o 
Estado brasileiro não se preocu-
pou em oferecer condições para 
que eles fossem integrados no 
mercado de trabalho e vivessem 
ao lado e da mesma forma que 
a população branca. Hoje, os ne-
gros já avançaram na conquista 
dos seus direitos e do seu espaço 
igualitário, mas será que a popu-
lação também avançou contra o 
preconceito? O jornal A União foi 
às ruas saber se o pessoense acha 
que o brasileiro é um povo racis-
ta. A maioria dos cidadãos con-
corda com a afirmação e já pre-
senciou atitudes inconvenientes 
de preconceito racial. 

Opinião do pessoense é que ainda existe preconceito de cor
RACISMO NO BRASIL

Enquete
“Eu acho que 
ainda tem muita 
gente racista no 
Brasil. Eu mesmo 
já presenciei casos 
do tipo. Quando 
eu jogava bola, por 
exemplo, no bairro 
onde eu morava, 
já ouvi várias vezes um rapaz chamar o 
outro de negro como uma ofensa. Às vezes é 
brincadeira, mas na maioria dos casos é uma 
agressão”.

“Eu acho que o bra-
sileiro é racista. Eu 
creio que a maioria 
seja preconceituo-
sa, porque sempre 
tem aquele que 
não quer que suas 
filhas casem com 
homens morenos, 
nem que seus filhos morenos casem com 
mulheres brancas. E isso é racismo. Geralmente, 
o moreno não procura uma branca pra casar. E 
daí já começa o preconceito racial”. 

“Pra mim o povo 
brasileiro é racista 
sim, porque o que 
mais me deparo 
é com esse tipo 
de preconceito. 
Diariamente eu 
presencio atitudes 
racistas, porque o 
tempo não apagou esse defeito das pessoas. 
Não atacam mais com medo da punição, mas 
quem é racista vai continuar sendo. A gente 
percebe nas atitudes”.

“Com certeza o 
povo brasileiro é 
racista. Porque 
as pessoas 
quando veem 
pessoas mais 
escuras já dizem 
que é negro em 
tom de ofensa. 
É o que mais acontece. Já vi alguém pedindo 
que o outro se afastasse de perto, porque 
ele era negro e isso, pra mim, é racismo. É o 
que mais se observa no Brasil”.

“O povo daqui é 
muito preconcei-
tuoso, porque, 
por exemplo, 
se vê um pobre 
não ajuda e se 
for negro aí é 
que não ajuda 
mesmo. Pela cor, 
pela condição social. Já vi uma mulher dizer 
que, por ser branca e o filho também, não quer 
que o neto seja negro, senão ela não ia aceitar 
a criança”.

“Eu acho que 
a maioria é, 
sim, racista. 
Tem um meio 
termo, ainda 
existe muita 
gente racista. 
Generalizando, 
eu acho que 
não. Nunca vi uma atitude preconceituosa 
ao vivo, mas não concordo com quem age 
dessa forma. Espero que esses casos 
diminuam cada vez mais”.

“O brasileiro é muito 
racista, não tenho 
dúvida. Sempre tem 
alguém que olha “torto” 
para uma pessoa negra 
ou até mesmo uma 
pessoa mal vestida e 
isso pra mim é racismo. 
Eu tenho uma neta 
com sete anos e, não me orgulho disso, mas ela é 
preconceituosa. Já presenciei algumas atitudes 
e não gostei nada, quase brigava com quem fez a 
ofensa. Acho que todo mundo é igual”.

“Em minha opinião, o 
povo brasileiro é divi-
dido. Existem muitas 
pessoas que tratam 
o outro bem e sem 
preconceito. E muita 
gente que você per-
cebe que não faz isso. 
Acredito que a maioria 
é preconceituosa. Já vi casos com pessoas de alto 
nível, não eram pobres, não. Um negro desceu do 
carro e foi abordado por um segurança, mas era 
empresário. Ele se sentiu muito humilhado”.

Manuel Vicente da SilVa 
dedetizador 

Vera lúcia 
técnica de enfermagem
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pedreiro 

Fabiana lourenço 
desempregada 

FeliPe diaS
técnico de segurança do trabalho

Maria daS GraçaS 
aposentada

edSon naSciMento 
feirante 
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Equipe paraibana concorreu 
com 96 projetos da área 
de meio ambiente

Paraíba  traz premiação dos EUA
FEIRA INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS

A estudante Rayhanne 
Jatobá e a professora Rafael-
le Souza voltaram à Paraíba 
na terça-feira (12) e foram 
recepcionadas no Aeropor-
to Internacional Presidente 
Castro Pinto por familiares, 
amigos, professores, funcio-
nários e alunos da Escola Es-
tadual João Goulart, de João 
Pessoa, além de represen-
tantes da Secretaria de Esta-
do da Educação.  Na bagagem 
elas trouxeram o segundo lu-
gar da maior feira de ciências 
do Ensino Médio do mundo, 
a International Sustainab-
le World Project Olympiad 
(Olimpíada Internacional 
de Projetos para um Mundo 
Sustentável), I-Sweeep, per-
dendo apenas para os Esta-
dos Unidos. 

O projeto de pesquisa 
científica “Análise das ilhas 
de calor no município de 
João Pessoa/PB: crescimen-
to urbano, variações térmi-
cas e possíveis soluções” foi 
desenvolvido pelas alunas 
do 2º ano do Ensino Médio 
Rayhanne Jatobá e Karoline 
Oliveira Ribeiro, sob a orien-
tação da professora de Física 
Rafaelle Souza. Elas conquis-
taram a medalha de prata 
entre 96 projetos na área de 
meio ambiente.  A feira, ocor-
rida no Texas, Estados Uni-
dos, contou com mais de 480 
projetos nacionais e interna-
cionais de 22 países.

Rafaelle acredita que a 
divulgação de eventos en-
volvendo a educação e sus-
tentabilidade é fundamen-
tal para que, não só esse, 
mas outros projetos tam-

FotoS: ortilo Antônio

Foto: Evandro Pereira

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

bém ganhem notoriedade 
na sociedade paraibana e 
incentivem outros jovens a 
se interessarem pelos estu-
dos e pesquisas científicas, 
além de contribuir para so-
lucionar problemas diver-
sos, seja ambiental, social 
ou econômico.

“A questão da divulgação 
é importante. Eu vi em uma 
entrevista do setor de meio 
ambiente da prefeitura que já 
estão dando atenção e tendo 
cuidado com a preservação 
ambiental da cidade. Quem 
sabe, talvez, tenha sido refle-
xo do nosso projeto. Tendo 
ou não ligação o que vale é 
a preocupação com o tema, 
também para os próprios 
alunos e os pais dos alunos, 

que quando veem falam ‘ah, 
então uma planta pode fazer 
diferença? ’. Eu acho que por 
esse lado já é importante, 
porque já estamos desper-
tando o interesse de outras 
pessoas a cuidarem da sua 
casa, cuidar do meio ambien-
te como um todo. É bom para 
o crescimento das meninas e 
de outros alunos se motiva-
rem, isso já é fundamental”, 
observou Rafaelle.

O que são Ilhas de calor?
Ilhas de calor é o nome 

que se dá a um fenômeno 
climático que ocorre princi-
palmente nas cidades com 
elevado grau de urbanização. 
Nestas cidades, a temperatu-
ra média costuma ser mais 

elevada do que nas regiões 
rurais próximas. Como as ci-
dades têm grande concentra-
ção de asfalto (ruas, avenidas) 
e concreto (prédios, casas e 
outras construções), a con-
centração de calor é maior, fa-
zendo com que a temperatura 
fique acima da média depen-
dendo do local da cidade. A 
formação e presença de ilhas 
de calor no mundo são nega-
tivas para o meio ambiente, 
pois favorecem a intensifica-
ção do fenômeno do aqueci-
mento global.

“O bairro do Bessa, por 
exemplo, é bem desenvol-
vido e não tem quase vege-
tação. Lá ocorrem ilhas de 
calor, porque o aquecimento 
e a poluição ficam acumu-

lados, então, por isso há o 
aquecimento elevado em al-
gumas áreas especificas da 
cidade”, explica Rayhanne.

Rafaelle também escla-
rece que até mesmo o pró-
prio material que é utilizado 
nas construções de prédios 
pode reter calor. “Tem um ín-
dice que você pode calcular 
pra saber se aquele material 
vai reter mais calor do que 
outros”.

Projeto científico
O objetivo do trabalho 

foi analisar o campo térmico 
urbano, as ilhas de calor e a 
sua relação com as diversas 
formas de uso e cobertura do 
solo em cidade tropical úmi-
da, especificamente a cidade 

de João Pessoa, considerando 
as medições da temperatura 
em pontos representativos 
da malha urbana da cidade. 
O nível de estresse térmico 
foi avaliado com base no ín-
dice de desconforto e ava-
liação da sensação térmica 
das pessoas nos pontos mo-
nitorados. Esse problema 
ambiental é consequência 
de um planejamento urba-
no deficiente ou inexistente. 
Temperaturas de superfície 
maiores foram detectadas 
em todos os centros de todas 
as metrópoles, ocorrendo 
um decréscimo da tempera-
tura em relação às periferias.

Em todas as metrópo-
les, foi detectado um grande 
adensamento de edificações 
no centro da cidade, com 
construções que são feitas 
de materiais que possuem 
características de absorver 
mais radiação e emitir mais 
calor para a superfície. O fato 
de uma metrópole estar inse-
rida em um contexto de um 
país em desenvolvimento, 
possuindo um planejamento 
urbano e um direcionamento 
para o seu desenvolvimento 
não anula as condições favo-
ráveis para o surgimento de 
problemas ambientais como 
a ilha urbana de calor. 

O assunto Ilhas de Calor 
foi abordado de forma que 
pudesse esclarecer duvidas e 
adquirir conhecimento para 
buscar a compreensão do 
problema urbano e enxergar 
não só este, mas sim um pou-
co dos problemas ambientais 
existentes no mundo. Foram 
desenvolvidas também ha-
bilidades de iniciação à pes-
quisa voltadas aos alunos da 
educação básica para, con-
sequentemente, despertar o 
interesse pela ciência e espe-
cificadamente pela disciplina 
de Física.

Karoline Oliveira e Rayhanne Jatobá desenvolveram o projeto sobre ilhas de calor com a supervisão da professora Rafaelle Souza
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Doações ao Hospital Laureano
serão feitas na conta de energia
Unidade é referência
no atendimento e
tratamento do câncer

O Hospital Napoleão 
Laureano, em parceria com 
a Energisa, está revitalizan-
do a campanha Energia do 
Bem, iniciada em 2002. A 
campanha acontece de ma-
neira simples, angariando 
doações consignadas nas 
contas de luz do cidadão. 
O objetivo é garantir que o 
Hospital Laureano continue 
de portas abertas para to-
dos os pacientes da Paraíba. 
As doações adquiridas serão 
investidas na infraestrutura 
e organização do hospital, 
com a aquisição de equipa-
mentos, melhorias físicas, 
sofisticação do tratamento 
com equipamentos de ponta 
e, sobretudo, para cobrir o 
custo financeiro. 

De acordo com o dire-
tor financeiro do Institu-
to Napoleão Laureano, Ivo 
Sérgio Correia, o repasse 
do Sistema Único de Saú-
de não tem sido suficiente 
para manter o hospital. “Há 
mais de uma década que o 
SUS não reajusta os valores 
dos procedimentos finan-
ceiros recebidos pela fun-
dação. O Hospital Laureano 
está sobrevivendo de doa-
ções e continua sendo uma 
referência no atendimento 

e tratamento do câncer, em 
razão, sobretudo, da partici-
pação solidária da socieda-
de”, diz o diretor. 

Ivo Sérgio relata que os 
custos do hospital são altís-
simos e que o SUS não paga o 
suficiente para cobrir o cus-
to fixo do hospital. “A cam-
panha age, portanto, nesse 
norte: através da solidarie-
dade da população, mante-
mos vivo o atendimento de 
qualidade que o Laureano 
presta ao longo de 54 anos 
de existência”, completa.  

Como doar?
A campanha abrange 

toda a Paraíba e a Energisa 
será uma facilitadora para 
a adesão do cidadão à doa-
ção. No momento do recebi-
mento da conta de luz, será 
anexado um folder de auto-
rização para que seja inclu-
so o valor que preferir. Essa 
quantia será acrescentada 
na conta de energia paga 
mensalmente. 

Após o preenchimento 
do formulário, ele deverá 
ser entregue aos Correios, 
que também estabeleceu 
parceria com o Hospital 
Napoleão Laureano. Em se-
guida, a autorização será 
encaminhada ao hospital e 
revertida em doações pela 
Energisa. Os shoppings e ga-
lerias da capital também es-
tarão disponibilizando uma 
urna receptora dos folders 
para facilitar a entrega. 

Dani Fechine
Especial para A União
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Diretor financeiro Ivo Sérgio Correia explica que o repasse do Sistema Único de Saúde não tem sido suficiente para manter o hospital

Hospital Laureano
O hospital é a unidade 

principal da Fundação Na-
poleão Laureano, entidade 
filantrópica e de utilidade 
pública Federal, Estadual e 
Municipal, e por ela é manti-
do, dirigido e administrado. 
O Laureano é referência no 
atendimento e tratamento 
do câncer.

Além disso, o hospital 
cuida de pessoas portado-

ras de enfermidades neo-
plásticas, serve de campo de 
aprendizado nas atividades 
relacionadas à assistência 
médica hospitalar, contribui 
para a educação sanitária 
da comunidade e colabo-
ra no aperfeiçoamento de 
profissionais relacionados à 
assistência à saúde e estudo 
científico. 

No Hospital Laureano, 
740 pessoas fazem funcio-

ná-lo, além de 113 médicos. 
“Ninguém consegue medir 
a dimensão desse hospital”, 
diz o diretor financeiro, Ivo 
Sérgio Correia. Em 2014, o 
Laureano realizou 33.703 
sessões de quimioterapia, 
procedimento necessário 
no tratamento do câncer. 
No mesmo ano, 5.137 no-
vos casos de câncer foram 
diagnosticados no hospital 
e a expectativa, segundo Ivo 

Correia, é que em 2015 o 
número cresça para 7.000. 
Apesar de tudo, o diretor 
não se esquece da qualida-
de do trabalho dos profis-
sionais do Napoleão Lau-
reano e reconhece todos os 
resultados. “É muito gra-
tificante ver um paciente 
entrar pelas portas do hos-
pital debilitado e conseguir 
sair daqui estabilizado”, fi-
naliza. 

Visando conscientizar sobre a im-
portância da higienização das mãos, a 
Comissão de Controle de Infecção Hospi-
talar (CCIH) do Hospital Municipal Santa 
Isabel (HMSI) tem realizado diversas ati-
vidades junto aos profissionais da saúde 
que trabalham no hospital. A infectolo-
gista do Hospital Santa Isabel e integran-
te da comissão, Tatiana Vilar, explica que 
o principal objetivo das ações é barrar as 
infecções por germes hospitalares que 
são muito comuns e que causam diversas 
doenças como gripes, pneumonias.

As ações de conscientização tiveram 
inicio na manhã de ontem e seguem até 
esta sexta-feira, dia 15, data em que é 
celebrado o Dia Nacional de Combate 
de Infecção Hospitalar. As atividades es-
tarão sendo realizadas durante todos os 
turnos para que uma maior quantidade 
de profissionais possa participar, já que 
eles trabalham em escala de plantão. 

De acordo com a enfermeira da 
CCIH, Mércia Guedes, a má higieniza-
ção das mãos ainda é uma das princi-
pais formas de contaminação do pa-
ciente. “As mãos estão sempre em 
contato com todos os lugares e é ali 

onde se concentram os principais veto-
res de contaminação, os profissionais 
da saúde estão em contato direto com 
pessoas infectadas por várias doenças e 
saber higienizar bem as mãos é funda-
mental tanto para a saúde do paciente 
quanto a dele”, comenta Mércia.

A técnica de enfermagem Josenice 
Araújo participou de uma das atividades 
realizadas e elogiou a campanha. “Nós 
da área da saúde precisamos estar sem-
pre pensando no bem estar do paciente. 
Essas atividades servem para nos alertar 
ainda mais para alguns cuidados bási-
cos como lavar as mãos, mas que fazem 
toda a diferença para a saúde do pacien-
te e nossa também”, disse Josenice. 

Doenças causadas
A falta de higiene das mãos ou a 

higienização feita de maneira incorre-
ta pode transmitir doenças bacterianas, 
como salmonela, shigella – que causa 
diarreia; vírus e bactérias de transmis-
são respiratória, como os vírus da gripe 
convencional ou H1N1; e protozoários, 
como ameba e giárdia, que provocam 
diarreia e vermes.

Santa Isabel promove atividades 
para conscientizar profissionais 

HIGIENIZAÇÃO

Técnica de lavagem das mãos:
l Molhe as mãos com água;
l Aplique na palma da mão uma quantidade de sabão suficiente para cobrir a superfície das mãos;
l Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si;
l Esfregue a palma da mão direita com o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, e vice-versa;
l Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais;
l Segurando os dedos, esfregue com movimentos de vai e vem o dorso dos dedos de uma mão com a palma 
da mão oposta e vice-versa;
l Esfregue o polegar esquerdo utilizando-se de movimentos circulares com o auxilio da palma da mão direita 
e vice-versa;
l Fazendo movimentos circulares, friccione as polpas digitais e as unhas da mão direita contra a palma da 
mão esquerda, e vice-versa;
l Enxague bem as mãos com água;
l Seque as mãos com papel toalha descartável.

Saiba mais

O projeto de expansão do 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena continua 
em execução em 2015 com 
a realização de reformas e 
construções de obras estrutu-
rantes, focado cada vez mais 
em manter-se como um cen-
tro hospitalar de referência 
em Emergência e Urgência 
no Nordeste. Serão 1.466m² 
de áreas ampliadas que vão 
permitir que os pacientes 
e colaboradores passem a 
contar com ambientes ainda 
mais confortáveis, humanos e 

seguros. O valor da obra está 
estimado em mais de R$ 2 
milhões e a previsão é que os 
serviços sejam concluídos an-
tes do final do ano.

Os trabalhos pretendem 
ampliar o Setor de Urgência e 
Emergência (Laranja, Amare-
la, Unidade de Pacientes Gra-
ves - UPG, Verde e Observação 
Pediátrica), aumentando a 
capacidade em 51 leitos. Além 
da construção do acolhimento 
familiar, reforma da Central de 
Material e Esterilização - CME, 
adequação e criação de mais 
postos de enfermagem, do se-

tor de Nutrição e espaços de 
convivências.

De acordo com o supe-
rintendente da Cruz Vermelha 
Brasileira, filial do Rio Gran-
de do Sul, Milton Pacífico, as 
obras não atrapalharão o fun-
cionamento do hospital, já que 
foram todas pensadas visando 
a necessidade de atendimento 
do crescimento das deman-
das. “O projeto de moderniza-
ção foi devidamente planejado 
no sentido de não comprome-
ter a assistência aos usuários 
da instituição de saúde”, afir-
mou o superintendente.

Trauma de João Pessoa realiza 
obras de reforma e ampliação

PROJETO DE EXPANSÃO

Orientações na área ju-
rídica e psicológica serão ofe-
recidas na Feira de Serviços 
LGBT, amanhã, às 8h, no Ponto 
de Cem Réis, em João Pessoa, 
marcando as atividades para 
lembrar o Dia Internacional 
Contra a Homofobia, no dia 17 
de maio. A realização é do Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria da Mulher e Diver-
sidade Humana, Movimento 
LGBT e Coordenadoria LGBT 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa. 

A data lembra o dia em 
que a homossexualidade foi 
excluída da Classificação In-
ternacional de Doenças da Or-
ganização Mundial da Saúde, 
no dia 17 de maio de 1990, e 
entrou em vigor nos países 
membros das Organizações 
das Nações Unidas, em 1993. 
Antes dessa medida, a homos-

sexualidade era considerada 
um transtorno mental.

Em todo o mundo, o dia 
será marcado por atividades 
de protesto, de denúncias das 
violações dos direitos das po-
pulações LGBT e de exigências 
de políticas públicas e de com-
bate à homofobia. 

Na programação em João 
Pessoa, o Centro de Referência 
dos Direitos LGBT e Combate 
à Homofobia (Espaço LGBT) 
montará uma tenda na feira 
de serviços para prestar aten-
dimentos. Após a feira, acon-
tecerá, às 10h, uma caminhada 
até a Assembleia Legislativa da 
Paraíba para sessão especial 
de Lançamento da Frente Par-
lamentar LGBT. 

Em Sapé
O Governo do Estado 

está apoiando, em Sapé, o IV 

Encontro das Cores e o lança-
mento da campanha “Respei-
to é bom e eu gosto”, promovi-
do pela organização Coletivo 
Coral, que atua no enfrenta-
mento da violência contra 
LGBT na região. Nesta quinta-
-feira (14), haverá palestra 
para educadores no Centro de 
Treinamento de Professores 
e no domingo (17), a Marcha 
da Diversidade Humana, com 
shows e desfiles nas ruas.

Nacional
O Governo Federal fará 

os lançamentos do Plano Na-
cional de Promoção da Cida-
dania e Direitos Humanos de 
LGBT, do Conselho Nacional 
LGBT e da 2ª Conferência 
Nacional LGBT. Essa inicia-
tiva é promovida pela Se-
cretaria Especial de Direitos 
Humanos.

Governo apoia ações pelo Dia 
Internacional contra Homofobia

ORIENTAÇÕES
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Operação desarticula esquema 
de sonegação fiscal na Paraíba
Dois auditores fiscais 
foram presos acusados 
de praticar extorsão

Inclusão Digital no 
Cordão Encarnado

Dando continuidade ao proje-
to ‘Rota da Inclusão Digital’, da Se-
cretaria de Ciência e Tecnologia de 
João Pessoa, a Estação Móvel Digital 
está à disposição dos moradores 
da comunidade Cordão Encarnado, 
no Centro, de 11 até 22 de maio. O 
projeto consiste em percorrer bair-
ros e comunidades ofertando, gra-
tuitamente, cursos de Informática 
Fundamental, Multimídia e acesso 
livre à internet para os moradores 
dessas localidades. A Estação Móvel 
Digital é um ônibus transformado 
em sala de aula, climatizado com 11 
computadores, projetores, adapta-
do para cadeirantes, com internet e 
ponto de apoio. Ao todo, estão sen-
do oferecidas gratuitamente 40 va-
gas para os cursos. As aulas serão 
ministradas de segunda a sexta, 
das 8h às 17h.

Fiscalização de 
Engenharia Elétrica 

O Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia da Paraíba (Crea
-PB) elaborou o Manual de Fiscaliza-
ção de Engenharia Elétrica, iniciativa 
pioneira que estabelece procedi-
mentos adequados para a fiscaliza-
ção da instalação e funcionamento 
de todos os processos de energi-
zação, seja na construção civil, nos 
setores industriais e comerciais en-
tre outros, o que garantirá mais se-
gurança para profissionais da área e 
para os usuários da eletricidade. O 
material, que foi desenvolvido pela 
Câmara Especializada de Engenha-
ria Elétrica (CEEE), irá municiar os 
fiscais, inspetores, conselheiros e 
presidente  do conselho com infor-
mações jurídicas e técnicas que irão 
possibilitar a execução correta do 
trabalho desenvolvido pelo profis-
sional da engenharia elétrica. 

Preparativos da 
Brasil Mostra Brasil

A 21ª Multifeira Brasil Mostra 
Brasil já está sendo preparada. O 
evento, programado para acontecer 
entre 3 e 12 de julho, está com boa 
parte dos estandes comercializados 
e em fase final de acertos para par-
cerias e inovações que vão ser apre-
sentadas em sua edição de maiori-
dade no Centro de Convenções da 
capital. “Estaremos já antecipando 
algumas dessas novidades no lan-
çamento da BMB 2015 programado 
para acontecer no próximo dia 27 de 
julho”, avisa o empresário e diretor 
geral da Multifeira, Wilson Martinez. 
Segundo ele, será um almoço de 
confraternização que reunirá jor-
nalistas e parceiros no restaurante 
Sal & Brasa, na capital.  São parcei-
ros da Brasil Mostra Brasil, a CDL, a 
Fecomercio, Sebrae-PB, Governo do 
Estado e Prefeitura de João Pessoa.

Previsão do tempo 
na Paraíba

A previsão do tempo para 
hoje no Litoral é de aumento de 
nebulosidade e temperaturas va-
riando entre 24°C e 30°C. De acor-
do com o setor de meteorologia da 
Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (Aesa), 
podem ocorrer chuvas rápidas nes-
ta região. Segundo a meteorologis-
ta da Aesa, Carmem Becker, também 
podem ocorrer chuvas esparsas no 
Brejo. “Percebemos um pequeno 
aumento da nebulosidade na faixa 
leste do Estado, daí a tendência das 
temperaturas serem mais amenas e 
a máxima não passar dos 30 graus 
no Litoral e no Brejo. Nestas regiões 
também podem ocorrer chuvas 
rápidas, principalmente durante a 
madrugada”, informou. Os dados 
são disponibilizadas na internet, no 
site www.aesa.pb.gov.br. 

Uma denúncia anônima 
iniciou, há cerca de seis meses, 
uma série de investigações con-
tra dois auditores da Secretaria 
de Estado da Receita (SER), 
acusados de praticar extorsão. 
Na manhã de ontem, o Minis-
tério Público, por meio do Gru-
po de Atuação Especial contra 
o Crime Organizado (Gaeco), 
com o apoio da Polícia Mili-
tar, desencadeou a Operação 
Mercado Negro, com o objeti-
vo de desarticular o esquema 
criminoso de corrupção ativa, 
e cumpriu dois mandados de 
prisão preventiva e de busca 
e apreensão expedidos pela 
6ª Vara Criminal. Os auditores 
acusados são Antonio Firmo, 
concursado desde 1979, e Ed-
valter Vilarim, concursado em 
1994.

De acordo com o secre-
tário da Receita Estadual, Ma-
rialvo Laureano, as empresas 
fiscalizadas nos últimos cinco 
anos por esses servidores pas-
sarão por um novo processo de 
vistoria. Ele destacou ainda que 
a sociedade não terá nenhuma 
perda e que esse dinheiro será 
ressarcido. Os acusados deve-

Promotora Renata Carvalho da Luz, procurador-geral de Justiça Bertrand Asfora e o secretário da Receita Estadual Marialvo Laureano 

rão responder por crime fun-
cional contra ordem tributária 
(Artigo 3º, II, da Lei 8.137/90) 
e a pena pode chegar a até oito 
anos de reclusão. 

As investigações prelimi-
nares realizadas pela Corre-
gedoria da Receita Estadual e 
pela Promotoria de Justiça de 
Crimes Contra a Ordem Tri-
butária apontam que os ser-
vidores vêm extorquindo em-
presários de diversos setores 
para pagarem propina em 
detrimento da realização de 

fiscalização e lavraturas de au-
tos de infração. Por ser o início 
das investigações, o valor total 
da extorsão ainda não pode ser 
calculado.

A promotora de Combate 
a Sonegação Fiscal, Renata Car-
valho da Luz, disse que eles fo-
ram encaminhados para uma 
prisão especial, já que os dois 
têm nível superior. De acordo 
com o aprofundamento das in-
vestigações, também será apu-
rado o possível envolvimento 
de mais pessoas no crime, esta-

belecendo, então, uma possível 
formação de quadrilha.

O procurador-geral de 
Justiça, Bertrand Asfora, dis-
se que a parceria da Receita 
Estadual com o Ministério Pú-
blico tem sido de grande valia 
para resguardar os direitos do 
contribuinte. “Temos uma pro-
motoria específica para evitar 
sonegação de ICMS e estamos 
criando a segunda promotoria, 
para evitar esse tipo de crime 
contra o ISS, que vai abranger 
os municípios”.

A Operação Mercado Ne-
gro envolveu o apoio de quatro 
promotores de Justiça, duas 
equipes do Grupo de Atuação 
Especial Contra o Crime Orga-
nizado (Gaeco), dois auditores 
fiscais da Corregedoria da Se-
cretaria da Receita, duas equi-
pes do Batalhão de Operações 
Especiais (Bope) e um delega-
do da Polícia Civil.

Denúncias contra contri-
buintes ou servidores podem 
ser feita pelo telefone 3218-
5030 ou pelo site da Receita. 

Janielle Ventura
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu cerca 
de quatro milhões de cigar-
ros contrabandeados duran-
te ação na noite de terça-feira 
(12), na BR-104, no municí-
pio de Alcantil, região do Ca-
riri Oriental, na Paraíba.

O carregamento estava 
em um caminhão do tipo bi-
trem (duas carrocerias con-
jugadas) que havia sido para-
do no posto da Secretaria da 
Fazenda Estadual de Alcantil 
para que a nota fiscal fosse 
checada. A nota apresenta-
da pelo condutor era de mi-
lho. No entanto, ao conferir 
a carga o fiscal percebeu que 
se tratava de cigarros. Nesse 
momento, o motorista fugiu 
a pé. Foi então que a PRF foi 
acionada para recolher a car-
ga e tentar capturar o cami-
nhoneiro foragido. 

Quando a equipe de 
agentes da PRF chegou ao 
local não foi mais possível 
encontrar o motorista, mas 
constaram que o carrega-
mento era de cigarros da 
marca US,  que foram, pos-
sivelmente, contrabande-
ados do Paraguai. Em uma 

contagem preliminar foram 
constatadas cerca de 190 mil 
carteiras, que totalizam 3 mi-
lhões e 600 mil cigarros. Foi 
descoberto também que o 
veículo era um clone, isto é, 
um caminhão roubado, mas 
com documentos e caracte-
rísticas de outro em situação 
regular. Os PRFs constata-
ram que os documentos do 
autocarga, no caso, os cer-
tificados de licenciamento 
de veículos (CRLVs), foram 
furtados dos Detrans de São 
Paulo e Santa Catarina e pre-
enchidos posteriormente pe-
los criminosos.

A carga e a carreta fo-
ram encaminhadas para a 
delegacia da Polícia Federal 
de Campina Grande, onde a 
contagem dos cigarros será 
concluída. O inquérito será 
aberto na mesma unidade 
policial.

Combate ao crime
Esta é a terceira ocor-

rência registrada nas últimas 
24 horas pela PRF na região 
de Campina Grande. Desde o 
último final de semana que 
a Polícia Rodoviária Federal 

intensificou as ações de com-
bate ao crime naquela locali-
dade.

Outras ocorrências 
Agentes da Polícia Ro-

doviária Federal (PRF) pren-
deram na madrugada de 
terça-feira  um homem por 
possuir um mandado de pri-
são em aberto por crime de 
furto e recuperaram um car-
ro roubado. As ações acon-
teceram na área de circuns-
crição da delegacia PRF de 
Campina Grande, no Agreste 
paraibano.

O carro recuperado foi 
abordado na Unidade Ope-
racional da Farinha. Os PRFs 
perceberam que a numera-
ção do chassis do Fiat Palio 
levava a um outro com as 
mesmas características, en-
tretanto, com queixa de rou-
bo em São Paulo. Os agentes 
descobriram também que a 
documentação apresentada 
fazia parte de um lote furta-
do em Amparo/SP. Já a pri-
são do homem com mandado 
de prisão por furto aconte-
ceu no posto da PRF de Santa 
Terezinha.

PRF apreende quatro milhões 
de cigarros contrabandeados 

NO CARIRI

A Polícia Civil, por meio 
do Grupo Tático Especial 
(GTE) da 17º Delegacia Sec-
cional, com sede em Itapo-
ranga, realizou uma opera-
ção para cumprimento de 
mandado de prisão tempo-
rária contra Sebastião da 
Silva. Ele é um dos acusa-
dos de assassinar a tiros e 
a facadas o jovem Edclênio 
Bidu, de 23 anos, no ano 
passado, na cidade de Ita-
poranga. O crime na época 
teve grande repercussão na 
região. 

De acordo com o de-
legado Cristiano Santana, 
o mandado de prisão foi 
cumprido após uma ação 
integrada entre os agentes 
do Grupo Tático Especial de 
Itaporanga e a Delegacia de 
Homicídios de João Pessoa. 
“Após o homicídio, identi-
ficamos a participação de 
Sebastião da Silva e de seu 
comparsa Éricles Pereira. 
Demos entrada no pedido 
de mandado de prisão e na 
terça-feira (12) localizamos 
Sebastião, que estava es-
condido na zona rural da ci-
dade de Itaporanga”, disse o 

delegado Cristiano Santana. 
Ainda segundo o de-

legado, após a prisão, Se-
bastião da Silva prestou 
depoimento e confessou a 
participação no assassina-
to. “Ele relata que matou o 
jovem com um disparo de 
revólver 38, mas antes dis-
so o seu comparsa Éricles 
Pereira desferiu vários gol-
pes de faca contra a vítima. 
Após o crime, os dois se es-
conderam em um sítio na 
cidade de Itaporanga, mas 
depois Éricles fugiu. Este 
ainda não foi preso, mas as 
investigações continuam”, 
afirmou a autoridade poli-
cial. 

 Depois de ser preso, 
Sebastião da Silva foi enca-
minhado para a Cadeia Pú-
blica de Itaporanga, onde 
aguardará a decisão da Jus-
tiça. Ele deverá responder 
pelo crime de homicídio 
qualificado. “Após algumas 
informações, temos certeza 
que nos próximos dias va-
mos localizar o parceiro do 
Sebastião e vamos prendê-
-lo”, finalizou o delegado 
Cristiano Santana. 

Polícia prende homem 
acusado de homicídio

ITAPORANGA

A Polícia Civil, por meio de 
uma ação realizada por investi-
gadores de São Bento, na 18ª De-
legacia Seccional, com sede em 
Catolé do Rocha, prendeu na ter-
ça-feira (12) Francisco Ferreira Fi-
lho e Josinaldo Nilton Rodrigues. 
O trabalho teve como reflexo a 
elucidação do homicídio que teve 

como vítima José Dantas Neto, 
morto por estrangulamento no 
mês de abril de 2012. 

De acordo com a delegada 
seccional, Patrícia Forny, em prin-
cípio havia a hipótese de suicídio, 
mas o crime foi esclarecido com 
uma acareação realizada na uni-
dade policial e confissão de am-

bos os autores do assassinato. 
“Os dois suspeitos e José Dantas 
estavam embaixo de uma ponte 
em São Bento e discutiram por 
causa de um litro de bebida. Os 
presos bateram na vítima e de-
pois que ele desmaiou forjaram 
um suicídio colocando uma corda 
no pescoço, que causou a morte 

por estrangulamento”, explicou 
a delegada.

Com a autoria definida, a 
Polícia Civil conseguiu converter 
os mandados de prisão tempo-
rária para mandados de prisão 
preventiva, porque no primeiro 
depoimento e acareação um dos 
suspeitos fez afirmações falsas. 

Presos dois suspeitos de assassinato em São Bento
NO SERTÃO
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Zelotes: 5 a 10 empresas 
são responsáveis por 
R$ 5 bilhões em débitos 
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Financiamento do Projeto 
Cooperar liberou recursos 
na ordem de R$ 110 mil

Bloqueio atinge 
duas prefeituras 

Atrasos na entrega dos ba-
lancetes mensais levaram o Tribunal 
de Contas do Estado a determinar o 
bloqueio das contas bancárias das 
prefeituras de Desterro, referente ao 
mês de março, e Juazeirinho, relati-
vos aos meses de janeiro e fevereiro. 
O anúncio foi feito pelo presidente da 
Corte, conselheiro Arthur Cunha Lima, 
durante a sessão de ontem. Na opor-
tunidade, o presidente informou o 
desbloqueio das contas da prefeitura 
de Arara, tendo em vista que o órgão 
sanou a motivação do bloqueio.

Todavia, é permitida a ambas 
as prefeituras a realização de depó-
sitos ou transferências para aplica-
ção financeira que preserve o poder 
aquisitivo dos recursos.

TCE rejeita contas 
de Queimadas

O Tribunal de Contas do Estado 
emitiu ontem parecer contrário às con-
tas da Prefeitura de Queimadas, exer-
cício de 2012, na gestão do ex-prefeito 
José Carlos de Sousa Rego, imputan-
do-lhe uma multa no valor de R$ 4 mil. 
Entre as irregularidades destacaram-se 
o elevado número de contratações tem-
porárias e o não recolhimento de contri-
buições previdenciárias dos servidores 
no montante de R$ 1.261.735,00. Da 
decisão ainda cabe recurso.

 O TCE considerou regulares 
as contas anuais das Câmaras muni-
cipais de Santo André (exercício de 
2012), manaíra (2013), São José 
de Princesa (2013) e montadas, de 
2011. Foram aprovadas as contas da 
Companhia Docas da Paraíba (2012); 
Emepa (2012); Empasa (2012), e 
Instituto de metrologia e Qualidade 
Industrial da Paraíba (2013).

Deputados reclamam 
dos planos de saúde

Durante sessão ordinária de 
ontem, os deputados da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) se ma-
nifestaram sobre os problemas no 
atendimento oferecido pelos planos 
de saúde na capital. Na ocasião, os 
deputados também destacaram as 
atividades da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Telefonia móvel.

A discussão sobre os servi-
ços oferecidos pelas operadoras de 
planos de saúde começou quando os 
parlamentares apoiaram o deputado 
Gervásio maia que passou por uma 
espera demasiada para ter um familiar 
atendido, na noite anterior, em um dos 
maiores hospitais de João Pessoa.

Ainda na manhã, o Plenário 
da Casa apreciou e votou durante a 
sessão ordinária 123 matérias, entre 
requerimentos e projetos de lei.

Galdino defende 
igualdade de direitos

O presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
Adriano Galdino (PSB), realizou 
ontem um pronunciamento sobre 
o dia 13 de maio, quando é cele-
brada a Abolição da Escravatura 
no Brasil. A fala foi feita durante a 
abertura da sessão do dia e, além 
da homenagem, fez uma convo-
cação aos deputados para que 
legislem em favor da igualdade de 
direitos para os negros.

Durante seu discurso, 
Adriano Galdino relatou o perío-
do de 300 anos em que o Brasil 
explorou os escravos trazidos da 
África. “Vamos continuar discu-
tindo amplamente na construção 
pela busca por oportunidades que 
possam levar nossa gente à cida-
dania plena e à ampla liberdade”, 
defendeu o presidente do Legisla-
tivo paraibano.

Independência financei-
ra, empoderamento e empre-
endedorismo foram palavras 
de ordem que tomaram conta 
do município de Pombal, no 
Sertão paraibano. Com apoio 
do Governo do Estado, em 
parceria com a prefeitura da 
cidade, a Associação Comu-
nitária Rural de Várzea Com-
prida dos Oliveiras implantou 
uma pequena fábrica de pro-
dutos alimentícios. 

A entidade é formada por 
20 mulheres microempre-
endedoras que já produzem 
bolos e decidiram organizar e 
ampliar os negócios. O gover-
nador Ricardo Coutinho fez a 
entrega dos fornos e demais 
equipamentos da padaria ru-
ral, por meio de financiamen-
to do Projeto Cooperar, no va-
lor de R$ 110 mil. 

Na ocasião, Ricardo desta-
cou a força da organização. “As 
populações organizadas estão, 
a cada dia, mais empoderadas 
e a unidade faz a diferença. Eu 
estou extremamente feliz em 
perceber que as comunidades 
estão tendo perspectivas de 
vida cada vez melhores, mu-
dando seu próprio destino,” 
pontuou. O governador reco-
mendou que os diretores das 
escolas estaduais priorizassem 

a aquisição dos produtos co-
munitários para o cardápio da 
alimentação escolar. 

Ricardo ainda pontuou 
algumas obras realizadas 
em Pombal. No campo cul-
tural, o Fundo de Incentivo à 
Cultura (FIC) vai financiar a 
restauração da antiga cadeia 
pública que se transformará 
em um museu. Ele acrescen-
tou que o Estado tem espaço 
privilegiado em Pombal e ci-
tou a parceria do Centro de 
Cardiologia, além do apoio 
que viabiliza a boa gestão do 

Hospital Regional de Pombal.
O governador destacou 

ainda que o Cooperar finan-
ciou o projeto das mulheres 
da comunidade de Várzea 
Comprida dos Oliveiras por-
que constatou que se trata-
va de um processo que teria 
mercado para escoar a pro-
dução, uma iniciativa viável 
que vai gerar renda. No sítio 
moram 100 famílias que to-
talizam cerca de 300 pessoas 
que sobrevivem de pequenos 
negócios no campo. Uma das 
atividades de  destaque, além 

da fabricação de bolos, é a pro-
dução de hortaliças.

A prefeita de Pombal, 
Pollyanna Dutra, anunciou 
que, neste ano, a prefeitura vai 
comprar para a merenda es-
colar R$ 105 mil em bolos fei-
tos pelas mulheres da Várzea 
Comprida dos Oliveiras. 

A presidente da Asso-
ciação Comunitária Rural de 
Várzea Comprida dos Olivei-
ras, Solange Matos, agradeceu 
o apoio do Governo do Esta-
do, da prefeitura e da diocese 
e afirmou que o que o grupo 

“Bolo das Oliveiras” recebe é 
inclusão social. “Antigamente, 
a zona Rural de Pombal era es-
quecida. Esse dia de hoje é his-
tórico para nossa comunidade, 
porque recebe um governador 
que sai de seu gabinete e vem 
aqui olhar no olho de cada um 
de nós e observa a necessidade 
de todos”, lembrou.

A vice-governadora Lígia 
Feliciano destacou o exemplo 
de desenvolvimento sustentá-
vel praticado pelas mulheres 
microempreendedoras rurais 
do município de Pombal. 

Governador e vice participaram da entrega de fornos e equipamentos de padaria para implantação da fábrica de produtos alimentícios

O governador Ricardo Couti-
nho entregou, na terça-feira, 12, a 
reforma de duas escolas estaduais 
em São Bentinho e Lagoa, municí-
pios do Sertão paraibano. Nas duas 
escolas, o Governo do Estado inves-
tiu R$ 1,1 milhão nas obras físicas e 
em equipamentos.

A reforma da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio 
Deputado Levi Olímpio, em São 
Bentinho, teve investimentos de 
R$ 310 mil. A unidade de ensino 
tem 287 alunos e 35 professores e 
funcionários. 

Em São Bentinho, Ricardo des-
tacou que o futuro depende dos 

investimentos realizados no presen-
te na educação. “A tarefa, além da 
estrutura é acelerar e regionalizar o 
ensino profissional. Esse é o futuro 
para qualquer nação. A grande ta-
refa deste país é acelerar a qualida-
de do ensino. É preciso olhar para 
a educação como sistema, o grande 
instrumento de transformação”, 
pontuou o governador. 

No município de Lagoa, a refor-
ma da Escola Estadual Monsenhor 
Valeriano Pereira recebeu inves-
timentos de R$ 788 mil. A unida-
de foi praticamente reconstruída. 
“Cuidem bem dessa escola, porque 
ela pertence a vocês”, recomendou 

o governador. O secretário de Esta-
do da Educação, Aléssio Trindade, 
lembrou que a região terá, a partir 
de 2016, a Escola Técnica Estadual. 

A aluna do 3º ano do Ensino 
Médio, Kaline Lígia Trigueiro, cur-
sa o PBVest, cursinho pré-vestibular 
disponibilizado pelo Governo do Es-
tado. Na solenidade, ela represen-
tou os 287 alunos no agradecimen-
to, “Agradeço pelos equipamentos, 
pela reforma de nossa escola, obser-
vamos que o Governo trabalha de 
forma democrática e transparente e 
nos dá oportunidade de estudar em 
uma escola com ambientes dignos 
para alunos e professores”. 

Reforma de escolas beneficia alunos e professores
Vereadores de 
CG são contra 
mudança para 
voto distrital

O presidente da Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de, Pimentel Filho (Pros), e 
o líder da bancada de opo-
sição na Casa, Olimpio Oli-
veira (PMDB), avaliariam 
positivamente suas partici-
pações em um debate sobre 
o tema “Reforma política e 
suas consequências”, realiza-
do na última segunda-feira, 
11, na sede do Poder Legis-
lativo Municipal do Recife. 
Participaram da solenidade 
representantes das Câmaras 
Municipais de diversas cida-
des, além do vice-presidente 
da Comissão Especial de 
Reforma Política da Câmara 
Federal, o deputado Tadeu 
Alencar (PSB-PE), que apre-
sentou aos parlamentares 
as principais mudanças que 
poderão ocorrer através da 
chamada reforma política, 
que tramita no Congresso 
Nacional. 

Pimentel Filho utilizou 
a tribuna e fez duras críticas 
a diversos aspectos da refor-
ma, sobretudo ao projeto que 
estabelece o voto distrital 
para eleição de vereadores. 
“A proposta do voto distrital, 
de autoria do senador José 
Serra, do PSDB de São Paulo, 
faz dos vereadores brasileiros 
verdadeiras cobaias, pois, no 
caso de Campina Grande, os 
mais de 50 bairros serão divi-
didos em 23 distritos, e, desta 
forma, o vereador eleito não 
será mais representante da 
cidade, e sim representante 
de uma pequena parte da ci-
dade”, ponderou o presidente 
do Legislativo Municipal. 

Justiça tenta impedir festa em Santa Rita

Deputado quer Zona Franca no Semiárido

A Promotoria de Justi-
ça de Defesa do Patrimônio 
Público de Santa Rita ajui-
zou uma ação cautelar com 
pedido liminar contra a Fa-
zenda Pública do município 
para impedir a realização da 
Festa da Padroeira da cidade, 

prevista para o período de 
22 a 25 de maio e que pode 
custar aos cofres públicos 
R$ 370 mil.

De acordo com a pro-
motora de Justiça Anita Be-
thânia Rocha, o Município de 
Santa Rita vem passando por 

uma grave crise financeira. 
Apesar da crise, a prefeitu-
ra já anunciou a realização 
da “Festa da Padroeira” com 
a participação de atrações 
musicais nacionais, como a 
Banda “Aviões do Forró”, cujo 
cachê é de R$ 150 mil. 

O fato levou a Promoto-
ria de Justiça a instaurar in-
quérito civil público, em que 
foi constatado que a prefeitu-
ra pretende contratar essas 
bandas por inexigibilidade de 
licitação, podendo gastar até 
R$ 450 mil com a festa. 

O deputado federal, Wil-
son Filho (PTB), lança hoje, 
no município de Cajazeiras, 
um manifesto da Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) que cria a zona Franca 
do Semiárido Nordestino. O 
lançamento se dará durante 
audiência pública de autoria 
do parlamentar e da Prefei-
tura Municipal que será rea-
lizada no auditório da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Cajazeiras (Fafic), a 

partir das 8h. O evento con-
tará com presença de repre-
sentantes dos seis Estados 
beneficiados com a PEC.

“Esse projeto vai mudar a 
economia de grande parte do 
Nordeste, começando pela Pa-
raíba. Temos Cajazeiras como a 
base da zona Franca em função 
da sua localização privilegia-
da no contexto do Semiárido. 
Dessa forma apresenta uma 
excelente logística, o que sem 
dúvida, contribuirá para o su-

cesso da criação da nova zona 
Franca. Essa audiência é im-
portante para que possamos 
discutir esse tema com toda a 
região de Cajazeiras e com os 
outros Estados que também 
serão beneficiados”, afirmou o 
deputado Wilson Filho.

Ao todo a Proposta bene-
ficia 323 municípios dos seis 
Estados nordestinos. “A PEC 
tem um imenso alcance social 
e econômico, beneficiando os 
estratos mais pobres da po-

pulação brasileira. Gente que 
vive, em sua grande maioria, 
na dependência do Bolsa Fa-
mília, maior programa de 
distribuição de renda e de re-
dução da pobreza do Governo 
Federal”, explicou.

Segundo o deputado 
Wilson Filho, o projeto foi re-
apresentado em 2011 já que 
foi apresentado primeiro por 
Wilson Santiago em 2003, 
mas não havia sido apreciado 
no Congresso. 

Foto: Walter Rafael/Secom-PB

AUDIÊNCIA PÚBLICA EM CAJAZEIRAS
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Câmara aprova texto-base de MP 
que restringe pensão por morte

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

O humanismo de Gorki 
contra a cultura da guerra

Máximo Gorki nasceu Aleksei Peshkov em Nijni 
Nóvgorod, na Rússia, em 1868. Gorki teve uma infância 
sofrida, órfão de pai, foi criado pelo avô materno que 
era tintureiro. Com a morte da mãe teve que sair de 
casa em busca de trabalho. Trabalhou na adolescência 
como sapateiro, viveu de trabalhos ocasionais, errante 
pelo interior da Rússia como um nômade. Foi lavador 
de pratos em um navio que percorria o rio Volga, 
onde, através do cozinheiro do navio, teve contato 
com os livros, algo que mudou a vida do errante e 
marginalizado Aleksei Peshkov. 

A vida de Gorki é também um retrato da sociedade 
em que ele viveu e do seu tempo. Se na infância, 
adolescência e começo de sua vida adulta, até os trinta 
e três anos, a existência de Aleksei Peshkov não teve 
qualquer brilho, sendo marcada pela pobreza, fome e 
todas as formas de privações materiais, tendo uma vida 
nômade e errante pelo interior da Rússia continental; 
aos trinta e três anos, Gorki adquiriu a visibilidade e em 
pouco tempo a fama literária. Gorki saiu das entranhas 
de uma Rússia Czarista, feudal, socialmente injusta e 
brutal, da “ninguendade” da massa de homens e mulheres 
sem qualquer dignidade, tragados por forças sociais e 
históricas opressoras, para o rol dos notáveis... 

Um recorte em um outro momento da vida de 
Aleksei Peshkov, após os trinta e três anos, revelará 
um outro homem, um homem que transita pelos altos 
círculos do poder político e cultural da Rússia. Aleksei 
Peshkov se transforma em Máximo Gorki, o amigo de 
Lênin e Stalin, o escritor da nova literatura soviética, em 
um tempo (virada do século XIX para o XX) em que os 
grandes vultos da universal literatura russa já não mais 
existiam ou tinha abandonado a literatura. Dostoiéviski 
e Turgueniev já tinham falecido, Tolstoi abandonado 
a literatura. Gorki seria a voz do povo a se expressar 
em um mosaico de cores literárias que descortinaria 
um novo cenário literário, o realismo soviético, em 
um contexto histórico de ruptura com o Czarismo e o 
surgimento do socialismo real soviético. 

Em 8 de maio de 1945, e desde então, se comemora 
o “Dia da Vitória”, simbolizando a vitória sobre a 
Alemanha nazista. A Segunda Guerra Mundial, o maior 
e mais sangrento conflito armado da história, teve no 
embate entre Alemanha nazista e URSS seu capítulo 
mais brutal e decisivo. O propalado dia D, em que 
ingleses, estadunidenses e canadenses desembarcam 
na Normandia, no que pese o heroísmo das forças 
aliadas, em verdade representa o confronto com 20% 
dos efetivos do exército nazista, pois o grosso das 
forças militares de Hitler estava na URSS, a operação 
Barbarossa foi a maior da história. 

Em verdade, o verdadeiro dia D foi o que ocorreu em 
Stalingrado, quando as forças do exército vermelho viraram 
uma guerra já perdida diante de um inimigo militarmente 
mais poderoso: o exército nazista. Não por acaso os russos 
são orgulhosos do seu feito na Segunda Guerra, a então 
URSS, com um exército mal equipado e duramente agredido 
por um inimigo tecnicamente superior, conseguiu vencer o 
exército mais sanguinário da história. Os russos pagaram 
com 25 milhões de vidas ceifadas o preço dessa vitória. O 
desfile militar que ocorre em Moscou a cada 8 de maio é um 
lembrete dessa dívida histórica, dos 25 milhões de russos 
mortos e do mérito de que foi a Rússia soviética quem 
efetivamente derrotou o nazismo, embora os EUA tenham 
saído do conflito como superpotência. 

A passagem da Rússia Czarista para a Rússia 
Soviética marca não apenas a ruptura com o passado 
feudal, mas também com a tradição estética da mais 
rica literatura produzida no mundo no século XIX. 
Gorki é o elo entre a velha e a nova Rússia. Se sua 
literatura teve um viés panfletário em obras como 
“A mãe” e “Pequenos Burgueses”, por outro lado, sua 
literatura memorialista retrata o povo oprimido da 
Rússia com profundo humanismo. O humanismo de 
Gorki é uma das páginas mais comoventes e cativantes 
da literatura universal, obras como “As minhas 
universidades” o transformaram no clássico universal 
que transcendeu a estética realista soviética. 

Gorki foi além de Lênin e Stalin, foi além da pobreza 
que o massacrou... Gorki humanizou a estética literária 
na virada do século XIX para o XX e morreu antes da 
eclosão do pior e mais sangrento conflito armado da 
história da Rússia. Se a parada militar do dia da vitória 
na Rússia de Vladimir Putin é um misto de memória dos 
heróis do passado e de inquietação diante do belicismo 
que renasce nas terras do leste europeu, com o perigo 
do eterno retorno da barbárie, a lembrança de Gorki, 
que em russo significa “o amargo”, é oportuna para 
rememorar que o humanismo é o referencial que não 
pode ser perdido, para que o mundo não amargue uma 
nova carnificina globalizada. 

O Plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou por 
277 votos a 178 o relatório 
do deputado Carlos Zarat-
tini (PT-SP) para a Medi-
da Provisória 664/14, que 
muda as regras de pensão 
por morte, impondo carên-
cias e tempo de recebimen-
to conforme a faixa de idade 
do beneficiário.

Em determinado mo-
mento a sessão teve que 
ser interrompida por causa 
de grande tumulto durante 
protesto contra a MP. Após 
baixarem as calças mostran-
do as nádegas, manifestan-
tes foram retirados das gale-
rias a pedido do presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ). Antes de sair, 
eles fizeram paródia de um 
samba, cantando “PT pagou 
com traição a quem sempre 
lhe deu a mão” e gritaram 
palavras de ordem contra o 
governo e contra as altera-
ções nas regras da pensão 
por morte.

Na semana passada, 
manifestantes também tive-
ram de ser retirados depois 
de reiterados pedidos para 
as galerias pararem com 
os gritos e vaias durante as 
votações da medida provi-
sória que altera as regras 
do seguro-desemprego (MP 
665/14).

Destaques rejeitados 
O Plenário da Câmara 

dos Deputados rejeitou os 
destaques simples apresen-
tados ao relatório da Medi-
da Provisória 664/14, que 
muda as regras de pensão 
por morte, impondo carên-
cias e tempo de recebimen-
to conforme a faixa de idade 
do beneficiário.

Antes da votação dos 
destaques simples, os par-
tidos não entraram em 
acordo para que os mais 
polêmicos fiquem para esta 
quinta-feira, como sobre o 
fim do fator previdenciário.

Até o fechamento desta 
edição, os deputados ain-

Para reduzir o custo dos siste-
mas de conversão de energia so-
lar em energia elétrica, a Comis-
são de Serviços de Infraestrutura 
(CI) aprovou projeto que isenta 
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), de PIS/Pasep 
e da Cofins painéis fotovoltaicos 
e outros componentes dessa mo-
dalidade de energia renovável, 
fabricados no país.

O autor da proposta (PLS 
167/2013), senador Wilder Morais 
(DEM-GO), também prevê isenção 
do Imposto de Importação para 
componentes fabricados em ou-
tros países, até que haja similar 
nacional equivalente ao importa-
do, em padrão de qualidade, con-
teúdo técnico, preço e capacida-
de produtiva.

Conforme observa o autor, o 
alto preço dos painéis solares no 
Brasil representa um obstáculo ao 
maior aproveitamento da ener-

gia solar no país. Ele afirma que 
a disseminação de células foto-
voltaicas em telhados de casas e 
fachadas de edifícios na Europa 
decorre de incentivos tributários 
inseridos na legislação dos países 
da União Europeia.

O relator da matéria na CI, se-
nador Blairo Maggi (PR-MT), tam-
bém avalia que o potencial brasi-
leiro de uso de energia solar está 
subaproveitado e acredita que a 
redução de custos, a partir da de-
soneração proposta, dinamizará a 
produção alternativa de energia 
no país.

Ele informa que o setor esti-
ma um aumento do consumo de 
energia elétrica em torno de 46% 
até 2023, especialmente na indús-
tria, sendo urgente a necessidade 
de incentivo a novas fontes.

A renúncia de receita estima-
da pelo Ministério da Fazenda, 
disse, caso as desonerações pre-

vistas no projeto sejam adotadas, 
ficará entre R$ 15 milhões e R$ 
18 milhões anuais, o que torna 
a proposta exequível, na opinião 
de Blairo.

“É de se comemorar, porque 
a Fazenda aceitou fazer uma re-
dução de carga tributária”, disse 
o senador.

No debate na CI, o senador 
Walter Pinheiro (PT-BA) conside-
rou o projeto uma importante 
alavanca às indústrias de compo-
nentes para aproveitamento da 
energia solar no Brasil.

“Não há como achar que va-
mos entrar nessa área e não va-
mos retirar parte expressiva, in-
clusive, de uma cobrança que é 
excessiva”, opinou.

Também o senador Hélio José 
(PSD-DF) destacou a relevância da 
matéria, que segue agora para a 
Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE).

CI aprova incentivo para energia solar

Mesmo sob protestos, governo tem vitória mais folgada que na votação da semana passada

REDUÇÃO DE IPI E COFINS

FOTO: Laycer Tomaz/Câmara dos Deputados

MP faz parte das medidas 
propostas pelo governo 
para o ajuste fiscal

da não haviam concluído a 
análise sobre o fator previ-
denciário.

Sem acordo
O líder do PMDB, depu-

tado Leonardo Picciani (RJ), 
chegou a sugerir a votação de 
todos os destaques para hoje.

Por outro lado, o presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha, disse 
que o adiamento das vota-
ções poderia inviabilizar a 
votação de outras propostas 
do ajuste fiscal, previstas 
para a próxima semana.

“Se vossa excelência 

quer que a MP chegue a tem-
po regimental no Senado, 
assuma no microfone a res-
ponsabilidade”, disse Cunha 
ao líder do governo, deputa-
do José Guimarães (PT-CE), 
que chegou a anunciar obs-
trução às votações, mas mu-
dou o entendimento.
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Frederico Paiva investiga 
corrupção no Conselho 
de Recursos Fiscais

Procurador federal afirma que 74 
julgamentos do Carf são suspeitos 
Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

O procurador federal 
Frederico de Carvalho Paiva, 
responsável pelas investi-
gações da Operação Zelotes, 
informou ontem que as frau-
des investigadas pela Polícia 
Federal (PF) no Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fis-
cais (Carf) indicam que, dos 

R$ 19 bilhões alvos da ope-
ração, cerca de R$ 5 bilhões 
são relativos a débitos tribu-
tários de apenas cinco ou 10 
empresas. Segundo ele, são 
74 julgamentos sob suspeita, 
somando R$ 19 bilhões. “Há 
indícios de que há algo erra-
do nesses julgamentos, mas 
não significa que eles serão 
anulados”, afirmou.

“Há indícios mais fortes 
em R$ 5 bilhões, envolvendo 
15 ou 20 empresas”, disse o 
procurador. De acordo com 
Paiva, que responde pelo 6º 
Ofício de Combate à Corrup-

ção da Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal,, a 
União vence em cerca de 95% 
dos processos analisados 
pelo Carf, a maioria envol-
vendo pequenas empresas. 
O problema, segundo ele, é 
que os 5% restantes são re-
lativos às grandes empresas 
e representam 80% do valor 
dos débitos em julgamento 
no órgão.

Durante audiência pú-
blica na Câmara sobre o es-
quema de corrupção no Carf, 
Frederico Paiva explicou que 
a fraude realizada por escri-

tórios de advocacia e conta-
bilidade, servidores públicos 
e conselheiros do órgão con-
sistia na manipulação de jul-
gamentos para anular dívidas 
tributárias das empresas.

Para Paiva, a atuação do 
Carf favorece as empresas 
e não atende ao interesse 
público. “O Carf envolve bi-
lhões de reais. Ele é respon-
sável hoje pelo julgamento 
de R$ 516 bilhões de crédi-
tos tributários. Enquanto o 
Carf não julga os processos, 
a Fazenda não pode cobrar 
os débitos”, esclareceu.

O procurador acrescen-
tou que a composição do 
Carf ajuda a corrupção entre 
conselheiros do órgão, pois 
não é transparente na toma-
da de decisões. “Ao longo da 
operação, ficou claro como 
o Carf é um órgão que preci-
sa de aperfeiçoamento. Não 
tem transparência, eficiência 
e precisa de reforma. É tudo 
muito secreto e pouco trans-
parente.”

A investigação é acom-
panhada pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e 
Controle (CFT) da Câmara. 

O relator, deputado Paulo 
Pimenta (PT-RS), disse que 
ficou surpreso com a com-
posição e funcionamento do 
órgão, que é a última ins-
tância administrativa para 
julgamento de autuações da 
Receita Federal a empresas e 
pessoas físicas.

“As decisões tomadas 
pelo Carf são terminativas do 
ponto de vista do interesse do 
Estado. Isso quer dizer que a 
União não pode recorrer. O 
problema é que, quando o in-
teressado perde, ele pode ir à 
Justiça”, acrescentou.

O projeto de lei que 
trata do novo Código Pe-
nal não foi votado ontem 
como estava previsto pela 
pauta do plenário do Sena-
do. Um requerimento apro-
vado pelos senadores fez 
com que o texto volte para 
apreciação da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Casa.

A proposta estava pa-
rada desde dezembro na 

CCJ sem apreciação e, por 
isso, um grupo de senado-
res tinha feito a requisição 
para que ela fosse aprecia-
da diretamente pelo ple-
nário. No entanto, diante 
da falta de consenso sobre 
isso e com o requerimen-
to de extinção da urgência 
apresentado, ficou decidi-
do que o texto passará pelo 
crivo da comissão.

A CCJ deverá deliberar 

sobre a matéria no prazo de 
30 dias. Logo em seguida, 
ele voltará ao plenário. O 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
ressaltou a importância de 
que a comissão analise o 
texto, mas lembrou que ele 
precisa ser votado logo.

“O Código Penal vai vol-
tar para a CCJ. Foi aprovado 
pela comissão especial, há 
cobrança muito grande da 

sociedade. Esse Código Pe-
nal brasileiro é da década 
de 40, não comina muitos 
crimes com os quais convive 
hoje a sociedade. É impor-
tante que tenha sua trami-
tação concluída no Senado, 
mas vamos possibilitar que 
ele seja discutido na CCJ. É 
muito importante que a CCJ 
participe dessa discussão e 
ajude o Senado a construir 
esse momento”, disse.

Código Penal volta para a CCJ do 
Senado e só será votado em 30 dias

APRECIAÇÃO DO TEXTO

O presidente do Senado, Renan Calheiros, ressaltou a importância da análise do texto, mas lembrou que ele precisa ser votado logo

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Cár-
men Lúcia disse ontem que 
não há crise de confiança no 
Poder Judiciário. Segundo 
ela, os milhares de proces-
sos na Justiça mostram que, 
apesar dos problemas, a so-
ciedade recorre à instituição. 

Cármen Lúcia informou 
que tramitam atualmente na 
Justiça 95 milhões de proces-
sos, volume que, segundo ela, 
prova que a instituição não so-
fre crise. “A ideia de crise vem 
do elevado número de ações e 
da lentidão na resposta a elas. 
Não se confia no Poder Judi-
ciário e temos 95 milhões de 
processos. Se houvesse con-
fiança, quantos teríamos? Não 
se confia por que não presta-
mos a resposta no tempo cer-
to ou por que se vai a juízo por 
falta de alternativa?”

“Na minha compreen-
são, com base no que vivo, 
não precisamos de reforma 
do Poder Judiciário. Mas é 
hora de transformar o po-
der. Essa transformação 
passa por nós, juízes, advo-
gados, Ministério Público. 
Temos de conversar com a 
sociedade e ouvi-la”, disse. 
“Reformas já foram feitas. 
A mudança agora é para um 
Estado e sociedade diferen-
tes.” De acordo com a mi-
nistra, há a necessidade de 
“cultivar o direito” e enfren-
tar o “clima de litigiosidade”.

Para Cármen Lúcia, 
são necessárias respostas 
mais urgentes, de modo 
que as pessoas confiem no 
órgão. “Afinal, 95 milhões 
de processos nos obriga 
a repensar como resolver 
conflitos no país.” Ela afir-
mou que, sem as mudan-
ças necessárias, algumas 
pessoas acabam buscando 
outras formas de agir. Citou 
como exemplo alguns casos 
recentes de linchamento. 
“Justiça com as próprias 
mãos não é Justiça. É vin-
gança”, destacou.

A ministra esclareceu 
que, com o passar dos anos, 
houve avanços no volume 
de processos no Supremo e 
maior conhecimento da po-
pulação sobre a mais impor-
tante Corte do país. Em 2014, 
o STF julgou 125 mil proces-
sos, enquanto a Suprema 
Corte dos Estados Unidos 
decidiu apenas 135 ações.

“Sou a juíza do STF 
com o menor número de 
processos sob minha re-
latoria (2.018). A maioria 
dos ministros tem entre 6 
mil e 9 mil”, acrescentou.

Para resolver as de-
mandas, a ministra Cármen 
Lúcia lembrou o esforço do 
Judiciário em receber pro-
cessos por meio eletrônico 
e as audiências por telecon-
ferência com advogados. “A 
independência dos juízes, as 
ações coletivas e as súmulas 
também são instrumentos 
importantes”, concluiu.

Ministra nega crise de 
confiança no Judiciário

AVALIAÇÃO SOBRE A JUSTIÇA

Isabela Vieira
Da Agência Brasil

A Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 172, conhecida como 
PEC do Pacto Federativo, avançou 
ontem na Câmara dos Deputados e 
segue agora para uma comissão es-
pecial, que deve ser criada nos próxi-
mos dias. O texto, que teve admissi-
bilidade aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), define 
que Estados e Municípios só assumi-
rão encargo ou prestação de serviços 
delegados pela União se houver pre-
visão de repasses financeiros.

Autor da proposta, o deputado 
Mendonça Filho (DEM-PE), disse que 

é inaceitável a delegação de obriga-
ções sem a garantia de recursos ne-
cessários para a execução. Durante 
a votação da matéria, o parlamen-
tar alertou que, enquanto a União 
atribui tarefas aos entes federados, 
80% dos recursos continuam con-
centrados no governo central.

Mendonça Filho admitiu que a 
descentralização de ações governa-
mentais é o que garante a eficiência 
de muitos serviços e aproxima go-
vernantes e cidadãos, mas, segundo 
ele, os recursos federais direciona-
dos para estas ações precisam estar 
garantidos para que o mecanismo 
surta efeito real e para que as ações 
possam ter continuidade.

A mudança mexe no Artigo 160 
da Constituição, que veda a reten-
ção ou qualquer restrição aos recur-
sos destinados aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos municípios. Pela 
PEC, a lei passa a prever, em um pa-
rágrafo, a proibição de a União im-
por ou transferir encargo ou a pres-
tação de serviços sem a previsão de 
repasses de custeio.

José Carlos Aleluia (BA), relator 
da proposta na CCJ, considerou que 
a PEC 172 não atropela as cláusulas 
pétreas da Constituição e afirmou 
que alteração pode aliviar as con-
tas dos gestores locais que hoje, 
são responsáveis, por exemplo, pela 
manutenção de creches. 

Pacto Federativo avança na Câmara
PEC 172

Carolina Gonçalves
Da Agência Brasil 
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O grupo paquistanês 
Tehrik-i-Taliban assumiu
a autoria do atentado

Ataque contra ônibus xiita deixa 
mais de 40 mortos no Paquistão

Ao menos 43 pessoas 
morreram em um atentado 
ontem contra um ônibus em 
Karachi, no sul do Paquistão. 
As vítimas pertencem à mi-
noria xiita ismaelista.

O ônibus, que levava cer-
ca de 60 pessoas, foi atacado 
por um grupo de militantes 
na área de Safoora Chock. O 
veículo se dirigia a uma mes-
quita quando foi abordado 
por homens em motos que 
abriram fogo contra os pas-
sageiros. Entre as vítimas, 
há 16 mulheres. Cerca de 13 
pessoas ficaram feridas.

“Os criminosos chega-
ram em três motos. Eles co-
meçaram com tiros contra o 
motorista. Quando o ônibus 
parou, eles abriram fogo 

contra os passageiros de 
forma indiscriminada”, disse 
Najeeb Ahmed Khan, coman-
dante da polícia local.

Os talibãs do principal 
grupo armado paquistanês 
Tehrik-i-Taliban (TTP) assu-
miram a autoria do atentado, 
de acordo com a imprensa 
local.

Os ismaelistas são um 
grupo minoritário xiita que 
têm como líder espiritual o 
príncipe Karim Aga Khan IV.

O Estado Islâmico (EI, 
ex-Isis) também reivindicou 
o atentado contra o ônibus. 
Segundo fontes disseram 
à Ansa, havia um panfleto 
dos terroristas no lugar do 
ataque, que dizia que a ação 
tinha sido uma “vingança” 
contra os xiitas ismaelitas 
por ataques realizados no 
passado. Alguns especialis-
tas acreditam, no entanto, 
que o panfleto é falso, por-
que não há registro de ações 
do grupo no Paquistão.
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Da Ansa Brasil

O ‘número 2’ do grupo 
terrorista Estado Islâmico 
(EI, ex-Isis), Abdul Rahman 
Mustafa Mohammed, foi 
morto em um ataque aéreo 
da coalizão internacional no 
norte do Iraque, informou a 
“BBC” nesta quarta-feira (13).

Também conhecido 
como Abu Alaa al-Afri, ele 
estava em uma mesquita no 
momento do ataque, segun-
do informações passadas 
pelo Ministério de Defesa 
iraquiano. Além do líder, de-
zenas de jihadistas morre-
ram na ação.

Informações não confir-
madas davam conta de que al

-Afri estava o grupo terroris-
ta, já que o califa do Estado 
Islâmico, Abu Bakr al-Bagh-
dadi, teria ficado gravemente 
ferido em outro ataque aéreo 
realizado no país.

De acordo com a pró-
pria mídia britânica, os fe-
rimentos de al-Baghdadi 
teriam sido tão graves que 
foi um “milagre” ele não ter 
morrido. Porém, as bombas 
teriam deixado ele “muito 
incapacitado”.

Na semana passada, o 
Departamento de Estado 
norte-americano anunciou 
uma recompensa de US$ 
7 milhões (R$ 21 milhões) 
para quem desse pistas so-
bre o paradeiro de al-Afri.

Número 2 do EI acaba 
morto em ataque aéreo

no IRAQuE

Da Ansa Brasil

Ontem, funcionários com megafones caminhavam 
pelas ruas danificadas do Nepal convocando 
as pessoas a deixarem os edifícios com risco 

de cair após o segundo grande terremoto em menos 
de três semanas. O país, devastado por um forte 

tremor no dia 25 de abril, volta a contar seus mortos. 
Já são ao menos 76 as vítimas fatais do terremoto 
de magnitude 7,3 que atingiu o país na terça-feira. 
Outras 2.700 pessoas ficaram feridas. Deslizamentos 
de terra bloquearam estradas e tornam mais difícil 

a entrega de suprimentos e a ajuda.  O terremoto de 
terça-feira atingiu gravemente Chautara, uma cidade 
que se tornou um centro para socorristas e ajuda 
humanitária após o primeiro terremoto. Ali, ao menos 
três pessoas morreram após o segundo tremor.

Passa de 70 número de mortos no novo terremoto do nepal

FOTO: Fairfax Co Fire & Rescue/USAID

O ministro da De-
fesa da Coreia do Nor-
te, Hyon Yong-chol, 
foi executado com um 
tiro de bateria antiaé-
rea em frente a cente-
nas de pessoas, por ter 
mostrado deslealdade 
ao presidente Kim Jon-
g-un, de acordo com 
informações apresenta-
das pelo serviço secreto 
sul-coreano ao Parla-
mento do país.

Segundo a agência 
de notícias sul-corea-
na Yonhap, os parla-
mentares ouviram que 
Hyon Yong-chol foi 
executado em 30 de 
abril.Hyon teria ador-
mecido durante um 
evento na presença 
de Kim Jong-un e não 
cumpriu ordens.

Informações de 
eventos ocorridos na 

Coreia do Norte, en-
tretanto, são difíceis 
de serem confirmadas 
independentemente.

Pouco se sabe so-
bre Hyon, mas acre-
dita-se que ele tenha 
sido general desde 
2010. Ele pertenceu 
ao comitê do funeral 
do ex-líder Kim Jon-
g-il em dezembro de 
2011, um indicativo 
de influência crescen-
te, e foi nomeado mi-
nistro da Defesa no 
ano passado.

Surpresa
Analistas disseram 

à BBC que a troca de 
ministros é frequente 
no Norte, mas a exe-
cução de uma auto-
ridade tão próxima a 
Kim é surpreendente 
e causa preocupações 
sobre a estabilidade 
do país.

Ministro é executado 
com um tiro antiaéreo

CoREIA do noRTE

Da BBc BrasilO secretário de Estado 
norte-americano, John Ker-
ry, disse hoje (13) para os 
ministros dos Negócios Es-
trangeiros da Organização 
do Tratado do Atlântico do 
Norte (Otan) que chegou o 
“momento crítico” na crise 
na Ucrânia para que Rús-
sia e separatistas cumpram 
plenamente os acordos de 
paz de Minsk, capital da 
Bielorrússia.

O acordo assinado em 
fevereiro pela chanceler da 
Alemanha, Angela Merkel, e 
pelos presidentes da Ucrâ-
nia, Petro Porochenko; da 
França, François Hollande; 
e da Rússia, Vladimir Pu-
tin, previa uma trégua para 
acabar com os conflitos no 
Leste ucraniano, entre for-
ças de Kiev e separatistas 
pró-Rússia.

“Há um grande acordo 
entre os membros da Otan 
de que este é o momento crí-
tico para a ação por parte da 
Rússia, dos separatistas, de 

se ter atenção aos acordos 
de Minsk”, disse John Kerry, 
após participar de um en-
contro com os ministros na 
cidade turca de Antalya.

O chefe da diplomacia 
norte-americana disse ter 
informado aos chanceleres 
da Otan sobre as reuniões 
mantidas com o presidente 
russo, Vladimir Putin, e com 
o ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Sergguéi Lavrov, 
no porto russo de Sochi, no 
Mar Negro.

Kerry faz cobrança 
sobre acordos de paz 

uCRÂnIA

Da Agência Lusa A Comissão Europeia 
apresentou ontem a Agenda 
Europeia para a Migração, que 
prevê o acolhimento de 20 mil 
refugiados “por todos os Es-
tados-membros” ao longo de 
dois anos, com um financia-
mento suplementar de 50 mi-
lhões de euros. O Reino Unido, 
a Irlanda e a Dinamarca pode-
rão, de acordo com seus trata-
dos, escolher não participar do 
sistema de redistribuição dos 
requerentes de asilo que este-
jam em território europeu.

A agenda para a imigração 
foi colocada como prioridade 
na União Europeia após a se-
quência de naufrágios no Medi-
terrâneo que provocaram cen-
tenas de mortes. Os  imigrantes 
ilegais saíram principalmente 
da África e do Oriente Médio, 
fugindo da pobreza e de guer-
ras. Em abril, uma reunião para 
tratar exclusivamente deste 
tema foi promovida em Bruxe-
las, na Bélgica, com a participa-
ção de chefes de Estado.

Pela proposta apresenta-
da hoje, a Alemanha ficaria com 
3.086 refugiados, equivalente a 

15,43% do total, seguida pela 
França, com 2.375 (11,87%), 
e o Reino Unido, com 2.309 
(11,54%). Caso o Reino Unido, 
a Irlanda e a Dinamarca optem 
por não participar do progra-
ma de acolhimento de imi-
grantes, as cotas terão de ser 
readaptadas e os outros países 
da União Europeia terão de 
receber mais refugiados. Em 
2014, o bloco concedeu asilo a 
185 mil pessoas.

Alemanha, Suécia, Fran-
ça e Itália concederam asilo, 
em 2014, a um número de 
pessoas maior do que o pre-
visto na nova proposta. Mais 
de 47,5 mil pedidos de asilo 
tiveram resposta favorável 
das autoridades alemãs no 
ano passado, 33 mil na Suécia, 
20,6 mil na França e 20,6 mil 
na Itália. Outros, porém, como 
Portugal, terão de aceitar bem 
mais refugiados. Em 2014, as 
autoridades portuguesas res-
ponderam positivamente a 40 
dos 155 pedidos de asilo. Pela 
proposta apresentada ontem, 
Portugal teria que acolher 704 
refugiados.

20 mil refugiados podem 
ser acolhidos na Europa

AGEndA PARA MIGRAÇÃo

“Há um grande 
acordo entre a 
Otan de que este 
é o momento para 
a ação por parte 
da Rússia para se 
ter atenção aos 
acordos de Minsk”
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Jogos Escolares da 1a

Região serão abertos
hoje na Vila Olímpica

TREZE X CAMPINENSE

Temperatura máxima no Amigão
Rivais se enfrentam pela 
primeira rodada do
quadrangular final

No clima frio da Serra 
da Borborema, Treze e Cam-
pinense, prometem “ferver” 
o Estádio Amigão, hoje, às 
20h45, no encerramento 
da primeira rodada do qua-
drangular final do Estadual. 
O jogo será apitado por Éder 
Caxias, que será auxiliado 
por Kildenn Tadeu e Márcio 
Freire. Na fase de classifica-
ção, a Raposa terminou na 
segunda posição, com 40 
pontos, contra 33 do Treze, 
que ficou na terceira. Esta 

será a terceira vez que as 
duas equipes vão se enfren-
tar este ano. Nas duas parti-
das que realizaram na fase 
anterior aconteceram dois 
empates (1 a 1 e 2 a 2).    

Na reta final do campe-
onato, as duas equipes se re-
forçaram bastante e o Clás-
sico dos Maiorais de hoje 
deverá ter algumas estreias, 
de ambos os lados, o que 
será mais uma atração para 
o torcedor que comparecer 
ao Amigão.

O Rubro-Negro poderá 
escalar o meia Moacir. Outra 
novidade é a volta do zaguei-
ro Joécio que foi liberado 
pelo Departamento Médico. 
De acordo com o treinador 
Francisco Diá contar com a 
força máxima é fundamen-

tal para quem busca o título, 
mas ele despista a escalação. 
O treinador poderá manter 
o atacante Nando no setor 
ofensivo, ao lado de Felipe 
Alves ou Reginaldo Junior.

Para Diá, este será um 
quadrangular atípico, com 
as quatro forças do futebol 
paraibano, numa autênti-
ca disputa envolvendo João 
Pessoa e Campina Grande. 
“Quem ganha é o torcedor 
que assistirá clássicos em 
todas as rodadas. Encarar 
um rival de primeira é sem-
pre envolvente e emocio-
nante com o Campinense 
querendo fazer o melhor 
para obter o título e já co-
meçar com uma vitória no 
quadrangular”, observou 
Diá. Uma das esperanças de 

gols da Raposa, o atacante 
Nando, sabe que marcar em 
clássico tem um “gostinho” 
especial pela rivalidade que 
existe no confronto. 

“É de arrepiar para qual-
quer profissional ouvir o gri-
to de gol da galera.  Sabemos 
que será outra competição 
com jogos decisivos para to-
dos os times”, avaliou Nando. 
Do lado do Treze, o meia An-
dré Beleza pode fazer a sua 
estreia e jogar ao lado de Zot-
ti. Alguns jogadores muito 
importantes estarão de volta, 
como o goleiro Paulo Musse, 
o lateral direito, David Mo-
desto, os volantes Magno e 
Rodrigo Celeste, e o atacante 
Araújo. Estes atletas foram 
poupados do último jogo da 
equipe, contra o Lucena. Em 

compensação, pode ficar 
sem o lateral esquerdo Pan-
da, que ainda sente dores no 
joelho esquerdo. 

De acordo com o treina-
dor Everton Goiano, chegou 
a hora da “onça beber água’ 
e quem bobear ficará pelo 
caminho. Segundo ele, tudo 
começa do zero, onde quem 
for mais eficiente e aprovei-
tar as chances de gols ven-
cerá o desafio. “Cada jogo é 
uma decisão para quem de-
seja conquistar o Estadual. 
São equipes que não che-
garam até aqui por acaso, e 
que estão no mesmo nível”, 
avaliou Goiano. De volta 
ao gol galista, Paulo Musse 
sabe que pegar o grande ri-
val de primeira é bom para 
as duas equipes e uma pro-

messa de casa cheia. “Será 
um bom teste para um iní-
cio de disputa que promete 
grandes espetáculos. Tenta-
remos sair na frente do rival 
Campinense”, disse. 

O mando de campo é 
do Treze. Para quem com-
prou ingressos até ontem, 
os preços foram R$ 20 na 
Arquibancada geral, R$ 40  
na arquibancada sombra e 
R$ 60 nas cadeiras. Os tor-
cedores que deixaram para 
comprar seus ingressos de 
última hora vão ter de pagar 
mais, hoje, no dia do clássi-
co. A venda será apenas nas 
bilheterias do Estádio Ami-
gão. Os preços são R$ 30 na 
arquibancada geral, R$ 50 
na arquibancada sombra e 
R$  70 nas cadeiras.

Este ano ainda não houve vencedor nos dois clássicos já realizados e o tira-teima pode acontecer hoje quando as duas equipes iniciam a disputa do quadrangular que vai apontar o campeão paraibano 

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br
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A Federação Paraibana de 
Futebol realiza, hoje às 16h, em 
sua sede, a primeira, e talvez úni-
ca, reunião do Conselho Arbitral 
para discutir os detalhes do Cam-
peonato Paraibano da Segunda 
Divisão, 2015. A competição de-
verá começar no dia 19 de julho. 
A expectativa da FPF é que este 
ano o número de clubes supere o 
campeonato de 2014, que teve a 
participação de 11 times. A tabe-
la e a fórmula de disputa já deve-
rão ser definidas nesta reunião.

"Eu tenho conversado com 
os dirigentes, e a expectativa é 
muito boa para realizarmos um 
grande campeonato. O regula-
mento terá de ser mantido, em 
respeito ao Estatuto do Torcedor, 
mas vamos discutir uma tabe-
la melhor e tentar minimizar as 
despesas dos clubes para que to-

Dirigentes se reúnem na sede da FPF para definir o campeonato
SEGUNDA DIVISÃO

dos possam fazer um bom elen-
co e disputar uma competição de 
alto nível", disse o vice-presiden-
te da FPF, Nosman Barreiro.

O diretor técnico da FPF, An-
tônio Carlos de Andrade, disse 
que até ontem apenas quatro 
clubes tinham se manifestado 
oficialmente, mas através de 
contatos anteriores, espera que 

todos os  participantes do ano 
passado - exceto Lucena e Mira-
mar, que foram os campeões e 
vice e por isso disputaram este 
ano a 1ª Divisão -  queiram estar 
presentes, além de alguns outros 
que não participaram em 2014.

 "A grande novidade é a 
volta de grandes equipes, que 
já participaram da 1ª Divisão, 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

como Esporte e Nacional de Pa-
tos e o Cruzeiro, de Itaporanga. 
Estes clubes já se manifestaram 
favoráveis ao retorno, e estamos 
contando com eles. Os demais 
são aqueles que jogaram no ano 
passado: Leonel, Picuiense, Peri-
lima, Femar, Serrano, Internacio-
nal, Nacional de Pombal, Sabugy 
e Spartax", disse o dirigente.

 Para participar da compe-
tição, os clubes deverão pagar 
uma taxa de R$ 1.300 por parti-
da, incluindo aí todas as despesas 
de administração e arbitragem, 
estar em dia com a FPF e a CBF, 
com o alvará das duas entidades, 
além de ter os laudos e as auto-
rizações dos estádios onde eles 
vão sediar seus jogos. Os times 
serão divididos em 3 grupos, a 
exemplo do que ocorreu o ano 
passado. Haverá o grupo do Li-
toral, Agreste e Sertão. Os dois 
primeiros colocados de cada gru-
po disputarão a segunda fase, e 

o campeão e vice da competição 
garantirão a vaga para a elite do 
futebol paraibano em 2016. 

Sub-19 e Sub-20
O Campeonato Paraibano 

Sub-19, que começaria no próxi-
mo sábado, teve seu início adia-
do para o dia 23 deste mês. O 
motivo do adiamento, segundo 
a FPF foi para melhorar a ques-
tão operacional. A competição a 
princípio teria a participação de 
20 clubes, mas o Atlético de Ca-
jazeiras e o Nacional de Pombal 
desistiram de participar. Apenas 
clubes profissionais participarão 
da competição, cujo o campeão 
será o representante da Paraíba 
na Taça São Paulo de Futebol Ju-
nior, de 2016.

Já o Campeonato Paraibano 
Sub-19, que terá a participação 
apenas de clubes amadores, está 
confirmado para ter início tam-
bém no dia 23 deste mês.

Dirigentes vão discutir melhorias para a competição que começa em julho

FOTO: Divulgação/FPF



Open Paraibano de Jiu-Jitsu 
será realizado dia 30 no Unipê
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Competição vai reunir
mais de 300 atletas em 
diversas categorias

FotoS: Reprodução

Hoje tem a reunião do 
Conselho Arbitral do Campe-
onato Paraibano da Segunda 
Divisão e espera-se que a 
entidade defina logo o início 
da competição e o número 
de participantes. O Regula-
mento é o mesmo do ano 
passado e as novidades 
devem ficar por conta da 
volta do futebol de Patos. 
Nacional e Esporte já sinalizaram que vão jogar 
a competição em busca do retorno à Primeira 
Divisão do Paraibano. A verdade é que a cidade 
de Patos não pode ficar fora das disputas e foi 
o maior erro o afastamento dos clubes, mesmo 
considerando os problemas de ordem financeira.

Segunda Divisão

Clássico mexe com a 
Rainha da Borborema

A Rainha da Borborema vai estar em festa hoje, 
afinal os dois maiores orgulhos da cidade vão se en-
frentar no Amigão, a partir das 20h45. Que me perdoem 
os torcedores de outros clubes, mas nada é igual a um 
Campinense x Treze, um dos dez maiores clássicos do 
Brasil dada a grande rivalidade. Na cidade não se fala 
outra coisa, pois Campina Grande respira futebol durante 
24 horas e é muito comum você encontrar pessoas com 
camisas do Galo ou da Raposa.

E esse jogo de hoje é bem diferente dos demais, 
afinal as equipes estão de olho na Copa do Nordeste 
e na vaga para a Copa do Brasil. A Raposa, no entanto, 
ainda briga por uma vaga no Campeonato Brasileiro. está 
sem calendário para o segundo semestre e só precisa 
terminar na frente do Auto Esporte ao final do quadran-
gular. E não tem nada fácil nessa reta final.

Primeiro que não dá para colocar o Campinense 
como favorito no jogo de logo mais em que pese os 
excelentes resultados. Se não fora o tropeço para o 
Auto Esporte no Almeidão, a Raposa teria terminado em 
primeiro lugar. Isso é outra história. No entanto, o Galo 
tem mostrado muita força nos jogos contra o rival e até 
agora nenhum dos dois conseguiu cantar vitória. Foram 
dois empates em 1 a 1 e 2 a 2.

E hoje não será diferente. Se a Raposa vive uma boa 
fase, o Galo trouxe o artilheiro Nonato e está bastante 
empolgado para largar na frente. Na verdade não dá para 
apostar num vencedor e será certamente aquele que for 
mais competente nas finalizações. Tanto Campinense 
como Treze vão ter mais tempo de preparação nesse 
quadrangular final isso porque o Botafogo, o grande 
favorito, vai jogar paralelamente o Campeonato Brasileiro 
da Série C sempre aos finais de semana, o que, em tese, 
terá um desgaste maior. Ontem já teve o Botauto e hoje 
será a vez dos “maiorais”. A festa é do torcedor.

O diretor técnico da FPF, Antonio Carlos de Andrade, 
informou, ontem, que as disputas da Especial Sub-19 que 
começariam no próximo sábado foi adiada para o dia 23 
devido a questões operacionais e técnicas.

Sub-19 adiada

O Botafogo distribuiu 
uma nota oficial proibindo 
jogadores, comissão técnica 
e dirigentes de conceder 
entrevista a profissionais 
da Rádio CBN que estariam 
atrapalhando o clube. 

Lei da mordaça
Ainda sobre o Botafogo, o 
meia Rone Dias não con-
seguiu ser regularizado a 
tempo de jogar o quadrangu-
lar final e vai entrar só nos 
jogos da Série C cuja compe-
tição começa no domingo.

Rone Dias

Hoje às 9h, na sede da Lotep, acontece o lançamento do 
Campeonato Paraibano de Prêmios, promoção que vai 
premiar um torcedor com um VW UP 0KM e cujo sorteio 
está previsto para o dia 10 de junho deste ano, no inter-
valo do jogo Auto Esporte x Campinense. O bilhete custa 
R$ 10,00 e começa a ser vendido nesta quinta-feira.

Paraibano de Prêmios

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Curtas

Dilma se reúne com
o Comitê Rio 2016

Futebol feminino 
será propagado

A presidente Dilma Rousseff 
terminou nessa terça-feira de visitas no 
Rio de Janeiro com uma reunião no Comitê 
Rio 2016. Anunciou que o momento é de 
"ajuste fino" entre os governos federal, 
estadual e municipal na preparação final 
para os Jogos Olímpicos, e assumiu o 
compromisso de voltar ao Rio mais vezes 
para novos encontros.  “É hora do ajuste 
fino. Nós viemos sempre integrados. 
O Governo Federal financiou a maioria 
das obras. E os investidores privados 
participam da parceria público-privada, 
que tornam essa Olimpíada bastante 
especial”, disse.

Um dia depois de ser anunciado 
como novo diretor de futebol feminino 
da CBF, Marco Aurélio Cunha participou 
do "Bate-Bola 1ª edição" de ontem. 
"Lisonjeado" com o convite, o dirigente 
afirmou que seu principal objetivo será 
disseminar o esporte nas escolas e 
que espera diminuir a "canibalização" 
do futebol masculino sobre o feminino. 
"Vemos o futebol feminino como uma 
coisa bonita, legal; quando vemos 
jogadoras como Marta, aquele futebol 
envolvente. E depois da Marta, quem 
vem? Quem continua com isso? Então, é 
preciso muito trabalho", explicou. Dilma destaca apoio a Rio 2016Marco quer esporte na escola

O Ginásio de Esportes 
do Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê), no bair-
ro de Água Fria, em João Pes-
soa, será palco nos dias 30 e 
31 deste mês, do IV Open Pa-
raíba de Jiu-Jitsu (1ª etapa), 
considerado um dos eventos 
mais consagrados da região. 
Aberto para todos os atletas 
e equipes, a competição en-
cerra suas inscrições no pró-
ximo dia 23. A estimativa é 
de que um número superior 
a 300 lutadores participem 
das disputas.

De acordo com Júnior 
Ribeiro, um dos organizado-
res da competição, o evento 
será para todas as catego-
rias de peso, idade e faixa, 
do pré-mirim ao senior. “Os 
pesos, são os estabelecidos 
pela Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Esportivo  – CBJ-
JE, e podem ser visualizadas 
no site http://www.cbjje.
com.br. As inscrições deve-
rão ser feitas observando os 
pesos com kimono”, disse ele, 
acrescentando que a catego-
ria será com base no ano de 
nascimento do atleta. “Caso 
um atleta de 15 anos faça 

aniversário após o evento, 
para efeito da competição ele 
será considerado como ju-
venil com 16 anos. Isso ser-
ve para todas as categorias”, 
afirmou.

Conforme a coordena-
ção geral, o IV Open Paraíba 
de Jiu-Jitsu (1ª etapa), será 
regido pelas regras da CBJJ 
(Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu). “A competição 
seguirá as regras, portanto 
caso um atleta esteja ins-
crito em uma categoria que 
não tenha a faixa dele, a 

organização passará o atle-
ta para uma faixa seguin-
te que tenha na categoria. 
Por exemplo é a categoria 
do Juvenil, caso seja feito a 
inscrição nas faixas Amare-
la, Laranja ou Verde,  a or-
ganização do evento fará as 
correções passando todos 
os atletas nesta condição 
para Azul”, observou Júnior 
Ribeiro.

Uma premiação em di-
nheiro está sendo disponi-
bilizada pela organização 
para os melhores atletas nas 

faixas preta, marrom, Roxa, 
azul e branca, nas catego-
rias adulto master e juvenil 
masculino e adulto feminino. 
Haverá também medalha até 
o terceiro colocado e para os 
dois melhores terceiros luga-
res. “Todos os atletas das ca-
tegorias pré-mirim e mirim 
serão premiados com me-
dalhas, o mesmo ocorrendo 
com as três primeiras acade-
mias (equipes) que recebe-
rão troféu de suas respecti-
vas posições”, frisou Júnior 
Ribeiro.

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As inscrições para a competição de jiu-jitsu no ginásio do Unipê na capital vão até o próximo dia 23

Organização adia baterias da repescagem
A competição da etapa 

carioca da Liga Mundial de 
Surf (WSL) não aconteceu, 
ontem, por causa das condi-
ções do mar. Por conta disso, 
as baterias de repescagem 
previstas para o dia foram 
adiadas para hoje e a pri-
meira chamada acontecerá 
às 7h (horário de Brasília).

Quatro brasileiros fo-
ram eliminados na primeira 
rodada e tentarão se man-
ter vivos na competição 
através da repescagem: Da-
vid do Carmo, Alex Ribeiro, 
Alejo Muniz e Miguel Pupo.

"Infelizmente não tive-
mos baterias nessa quarta-
feira. Observamos as ondas 
virem, estavam crescendo 
aos poucos, mas a movi-
mentação da água estava 
muito irregular por causa 
de sua colisão com as pe-
dras. Por isso, o dia foi de 

MUNDIAL DE SURF

folga e voltaremos hoje", 
disse Kieren Perrow, comis-
sário da WSL na transmis-
são oficial.

"Ficamos olhando as 
condições durante a manhã 
e decidimos adiar. As con-
dições devem melhorar nos 
próximos dias, então vamos 

esperar até o dia seguinte", 
acrescentou Perrow em co-
municado oficial. Mesmo 
assim, o brasileiro Gabriel 
Medina aproveitou o dia 
para treinar na praia cario-
ca já visando a disputa da 
terceira etapa.

Na segunda-feira as 

condições também não fo-
ram favoráveis e as compe-
tições não aconteceram. A 
etapa carioca começou ape-
nas nessa terça-feira, com 
seis vitórias brasileiras, que 
garantiram Gabriel Medina, 
Adriano de Souza, Filipe To-
ledo, Ítalo Ferreira, Jadson 
André e Wiggoly Dantas na 
terceira rodada.

Dos quatro atletas na-
cionais que disputarão a re-
pescagem, três terão páreos 
duros pela frente. David do 
Carmo encara o australiano 
Mick Fanning, Alex Ribeiro 
mede forças com o havaia-
no John John Florence e 
Alejo Muniz pega o austra-
liano Taj Burrow. Miguel 
Pupo tem vida um pouco 
mais tranquila e enfrenta o 
australiano Adam Melling 
na décima bateria da repes-
cagem.

Medina aproveitou a quarta-feira para realizar treinamento



Luta pela 
sobrevivência

jobson
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Suspenso por 4 anos, 
jogador não se entrega e 
faz novo apelo à Fifa 

Curtas

Camisa do Fla vale agora R$ 81 milhões Imprensa destaca 
gols de neymar

Pimentinha faz 
grande jogada

boca decide vaga diante do River

Na manhã de ontem, o 
Flamengo realizou apresentação do 
novo patrocinador em sua camisa, 
no Maracanã. A montadora Jeep 
estampará a barra inferior das costas 
e já terá sua marca exposta no jogo 
contra o Sport, às 16h, no próprio 
estádio. O lançamento recebeu 
as presenças do ídolo Zico e de 
celebridades como Fiorella Mattheis 
e Rômulo Arantes Neto. O Galinho, 
inclusive, brincou com o presidente 

Eduardo Bandeira, "cobrando" do 
dirigente reforços. “Essa caneta aí 
você precisa usar pra trazer umas 
feras, para ficarmos mais tranquilos 
no Brasileiro", disse. Com o novo 
patrocinador, que pagará R$ 4,5 
milhões por oito meses, a camisa do 
clube agora "vale" R$ 81 milhões: R$ 
38 milhões da Adidas, R$ 20 milhões 
da Viton 44, R$ 16 milhões da Caixa, 
R$ 2,5 milhões da Tim, mais R$ 4.5 
milhões da Jeep.

A imprensa europeia rendeu-se 
ao futebol apresentado pelo Barcelona 
na Liga dos Campeões. A classificação 
para a decisão diante do Bayern de 
Munique, após derrota por 3 a 2, teve 
um novo destaque para os periódicos do 
Velho Continente: Neymar. O brasileiro 
marcou os dois gols dos catalães e 
ajudou o time do técnico Luis Enrique a 
garantir vaga na final . 

Vitor Hugo, do Palmeiras, 
passou por momento constrangedor 
nessa terça-feira. No Allianz Parque, 
em São Paulo, o zagueiro palmeirense 
teve seu momento ‘baila comigo’ 
com Pimentinha, que após o drible, 
cruzou para Diones abrir o placar 
para o Sampaio Corrêa. Mesmo 
assim, o Palmeiras saiu vitorioso e 
classificado: 5 a 1.Oprimeiro jogo deu River, vitória de 1 a 0. Hoje, às 21 horas, no Estádio La 

Bombonera, acontece a partida de volta e novas emoções estão guardadas 
para ver quem avança na Taça Libertadores às quartas de final.

FoTos: Reprodução/Internet

Wallace chegou ao Flamengo no 
início de 2013 e desde então já viveu 
os dois lados da emoção. Em seu pri-
meiro ano de clube, foi campeão da 
Copa do Brasil. No segundo, foi cam-
peão carioca, mas precisou de muita 
força para deixar a zona de rebai-
xamento do Brasileirão. Em 2015, a 
pressão começou cedo, com a elimi-
nação no Estadual para o Vasco. E o 
capitão tem consciência da realidade 
que é representar o clube de maior 
torcida do país.

“Estamos pressionados desde a 
Super Séries (torneio amistoso em 
Manaus), não tem descanso. Enve-
lheci 10 anos em dois. Praticamente 
não há vida social. Se você sai na rua, 
é cobrado. Perdemos no Morumbi e 
já fomos pressionados. Isso mostra 

o que é jogar no Flamengo. Quem 
já passou por esse tipo de pressão 
acaba lidando melhor. Quem não 
passou, não tem tempo para ficar la-
mentando.

A estreia no Campeonato Bra-
sileiro também não foi satisfatória, 
afinal, o Flamengo perdeu por 2 a 1 
para o time misto do São Paulo no 
Morumbi. O suficiente para que as 
críticas aumentassem.

“Nada de anormal no Flamen-
go. Quando se ganha, é euforia. 
Quando se perde, é uma increduli-
dade absurda. Os jogadores estão 
tranquilos. Devido à massa, tere-
mos esse tipo de cobrança. É assim 
mesmo. Não podemos fazer uma 
partida com o segundo tempo que 
fizemos contra o São Paulo. Ficamos 

felizes pelo primeiro tempo, com 
maior posse de bola, envolvendo o 
São Paulo. Tudo que eles queriam 
era a bola e assim fizeram os gols. 
Para Wallace, a entrada de Ganso 
durante o jogo inibiu o Flamengo, 
que deixou de fazer o seu melhor 
em campo. O zagueiro eximiu o 
treinador Vanderlei Luxemburgo 
de culpa pela derrota e lembrou do 
Carioca, que segundo ele "estava 
na mão" do Rubro-Negro. “O time 
pode dar mais. Deixamos de ganhar 
um Carioca que estava na mão e 
éramos a melhor equipe. Quando se 
joga em um clube de massa, como o 
Flamengo, as coisas negativas reper-
cutem de uma forma maior. É preci-
so saber disso. Não é responsabilida-
de do Vanderlei, é nossa.

Zagueiro diz que no Flamengo envelheceu 10 anos em apenas dois
WALLACE

Zagueiro Wallace chegou ao Flamengo no início de 2013

René Simões classificou como “pena de 
morte” os quatro anos de suspensão impos-
tos pela Fifa a Jobson. A condenação acata 
uma decisão da Federação Saudita de Fute-
bol, que penalizou o jogador por ele supos-
tamente ter se recusado a fazer um exame 
antidoping quando atuava pelo Al Ittihad, 
em 2014. Mas se a metáfora do treinador 
é verdadeira, pode-se dizer que o atacante 

de 27 anos não se entregou na luta pela 
sobrevivência. Embora seja uma pre-

ocupação de todos que estão à sua 
volta, ele mostra-se determinado a 
manter a forma e tem surpreendido 
a maioria com um comportamento 
de responsabilidade, deixando de 
lado a “vida louca” que o marcou 

ao longo da carreira.
Desde que a Fifa anun-

ciou sua suspensão, em 24 
de abril, Jobson passou a 

viver quase em iso-
lamento, numa 

espécie de 
prisão do-
miciliar por 
sua própria 

vontade. Fora 
a presença no 

Maracanã no segundo jogo da final do Cam-
peonato Carioca, foram poucos os contatos 
com os companheiros de Botafogo. No Rio 
de Janeiro, o atacante tem a assistência fre-
quente de um colaborador da diretoria, além 
da companhia da mãe, Lourdes, e do primo 
Marcelo, a quem chama de irmão.

Impedido pela Fifa de frequentar as 
dependências do Botafogo, Jobson recebe 
diariamente a visita de um preparador 
físico do clube. Emílio Faro e Felippe Ca-
pella são os responsáveis por mantê-lo 
em forma com atividades no condomí-
nio onde mora, na Barra da Tijuca, ou na 
praia. Numa delas ele trabalhou ao lado 
do zagueiro Roger Carvalho e do lateral 
esquerdo Thiago Carleto, numa maneira 
que a comissão técnica encontrou para 

de alguma forma estimulá-lo e integrá-lo 
com os companheiros de equipe.

Como há tempo livre de sobra, existe 
a preocupação em relação à forma como 
Jobson vai usá-lo, em virtude de seu his-
tórico. Mas o atacante tem aproveitado os 
momentos livres até para adquirir novos 
hábitos, como ir ao cinema com a mãe. So-
mente na semana passada foram duas ve-
zes. Na última sexta-feira ele pela primeira 
vez deixou o Rio de Janeiro desde que foi 
suspenso. O destino foi Brasília, onde mora 
o filho Victor, de 5 anos.

Tudo para tentar esquecer que ainda 
não há qualquer perspectiva de quando a 
Fifa vai se pronunciar sobre o pedido de 
efeito suspensivo enviado por seus advo-
gados à meia-noite de 28 de abril. Na últi-
ma quinta-feira houve uma reunião sobre 
o assunto. O encontro, ocorrido em Gene-
ral Severiano, contou com três advogados 
do atacante – Rodolpho Cezar, que é seu 
representante, e Bichara Neto e Stefano 
Malvestio, que tratam especificamente 
do caso – e quatro dirigentes alvinegros: 
Nelson Mufarrej, vice-presidente geral, 
Antônio Carlos Mantuano, vice de futebol, 
Gustavo Noronha, diretor jurídico do fu-
tebol, e Aníbal Rouxinol, advogado.

Na reunião, os representantes de Job-
son informaram que há uma novidade ca-
paz de mudar de forma positiva o rumo da 
carreira do atacante. Soube-se que houve 
a anulação de um julgamento em segun-
da instância ocorrido na Arábia Saudita. 
Além disso, ficou comprovado que todo o 
processo ocorreu à revelia do jogador, que 
nunca foi citado para se defender. Assim, 
houve a reabertura do prazo para recurso 
na Arábia Saudita, o que dá uma nova pos-
sibilidade de defesa.

Todos esses aspectos serão levados 
pelos advogados de Jobson como argu-
mentos de defesa em três frentes: Justiça 
saudita, Fifa e Corte Arbitral do Esporte. A 
defesa do atleta considera que todo o pro-
cesso se deu de forma errada, visto que, 
para começar, não foram cumpridos os 
requisitos internacionais de controle de 
dopagem quando o atacante atuava pelo 
Al Ittihad.
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Etapa de João Pessoa 
reúne 2.500 atletas e 
terá 10 dias de duração

Abertura será hoje na capital
 JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES 2015

Curtas

Flamengo-RJ com 
novo patrocinador

Levir e Marcelo na 
lista dos melhores

Flu faz jogo duro 
para vender Gerson

Renê se irrita com 
atletas do Bota-RJ

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO

Em evento realizado no Maracanã, na 
manhã de ontem, o Flamengo firmou parceria 
com a Jeep, sua nova patrocinadora. A camisa 
com a estampa da montadora de carros 
foi exibida e será usada pelos jogadores 
no jogo do próximo domingo, contra o 
Sport, às 16h, diante da torcida rubro-
negra, no próprio estádio.

Os técnicos de Atlético e Cruzeiro 
(Levir Culp e Marcelo Oliveira) foram 
colocados pelo portal Coach World 
Ranking na lista dos 30 melhores da 
atualidade. O comandante do Galo aparece 
na 26ª posição do ranking semanal do 
site especializado, enquanto o treinador 
cruzeirense figura no 29º lugar.

O técnico do Botafogo, René Simões, 
costuma fazer o estilo “paizão” de seus 
jogadores e por isso tem facilidade em ganhar 
a confiança do grupo. Mas também espera em 
troca grande empenho por parte dos atletas. 
Quando a situação não ocorre como planejado, 
acontece o que se viu na manhã de ontem: os 
titulares acabaram levando uma bronca após 
serem derrotados para os reservas por 2 a 1 no 
coletivo que visa o jogo contra o CRB.

AConmebol anunciou ontem que as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018 começarão em outubro 
deste ano e terão sua jornada derradeira sendo disputada em novembro de 2017. Ainda segundo a nota divulgada pela 
entidade, a tabela completa da competição sairá no dia 25 de julho, em sorteio realizado em São Petersburgo, na Rússia.  

Como já era previsto, a disputa seguirá os moldes anteriores, com todas a seleções se enfrentando em turno e returno, porém, 
diferentemente das outras edições, os duelos serão conhecidos através de sorteio a ser realizado durante a cerimônia oficial 
da Fifa. Dez países disputarão em 18 rodadas as quatro vagas diretas para o Mundial da Rússia, cabendo ao quinto selecionado 
colocado a disputa de uma repescagem contra um representante do continente asiático.

O futuro de Gerson segue indefinido, 
mas é improvável que o meia permaneça 
no Fluminense por muitos anos. A diretoria 
tricolor tem proposta de 15 milhões de 
euros (R$ 50 milhões) da Juventus, mas 
faz jogo duro para tentar dobrar os valores. 
É improvável que a Juventus chegue a 
desembolsar tal quantia, até porque não 
dispõe de finanças tão sadias quanto os 
clubes mais ricos da Europa.

Magrão recebe justa 
homenagem leonina

O Sport reservou a data de 
ontem, dia em que comemorou 110 
anos de fundação, para dar seguimento 
às homenagens aos 10 anos do 
goleiro Magrão no clube. Pela manhã, 
o jogador foi surpreendido com um 
paredão erguido dentro de uma barra de 
futebol, contendo sete camisas alusivas 
aos grandes momentos vivenciados 
pelo arqueiro ao longo desta década 
de serviços prestados ao Leão. O 
monumento está localizado na área 
dos bares das arquibancadas sociais, 
e será protegido por um segurança 
do clube, sobretudo em dias de jogos. 
Que Magrão é um dos maiores, se não 
for o maior, ídolos da história do Sport 
não há dúvidas. E o clube deu mais 
um passo para eternizar ainda mais o 
goleiro na Ilha do Retiro. A cerimônia 
ocorreu às 10h e atraiu a atenção de 
jogadores, treinadores, torcedores e a 
população em geral.

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares da Paraíba, Re-
gional João Pessoa começam 
hoje com a solenidade de 
abertura às 15h, no ginásio 
principal da Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Es-
tados. O evento terá dez dias 
de duração e, além de João 
Pessoa, participarão escolas 
públicas e privadas de Ba-
yeux, Cabedelo, Santa Rita, 
Cruz do Espírito Santo, Con-
de e Alhandra. 

Segundo a Gerência do 
Desporto Físico da Secretaria 
de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel-PB), este 
ano, o quantitativo de escolas 
inscritas superou ao de 2014. 
“A cada ano, os Jogos, além de 
evoluírem tecnicamente, vêm 
aumentando o número de es-
colas participantes. E isso faz 
com que toda a equipe orga-
nizadora ganhe mais ânimo 
para fazer um trabalho ainda 
melhor”, disse o coordenador 
José Hugo. 

O secretário da Juventu-
de, Esporte e Lazer, Tibério 
Limeira afirmou que o des-
porto escolar sempre foi uma 

das prioridades e que terá 
como sede dos Jogos a nova 
Vila Olímpica. “O atual Go-
verno sempre teve um olhar 
especial voltado para o des-
porto escolar, e agora, com a 
Vila Olímpica Parahyba de-
volvida à sociedade, os Jogos 
ganharão um toque especial. 
O complexo sempre teve uma 
identificação com esse even-
to, mas este ano essa afinida-
de voltará”, frisou. 

As modalidades em dis-
puta serão: vôlei, basquete, 
futsal, futebol de campo, han-
debol, luta olímpica, vôlei de 
praia, xadrez, tênis de mesa, 
judô, atletismo e natação. Já 
as competições vão acontecer 
no Ginásio Ronaldão, no Insti-
tuto Federal de Educação Tec-
nológica da Paraíba (IFPB), 
na Associação Nacional dos 
Servidores da Polícia Federal 
(Ansef), Colégio Cnec, Colégio 
Marista, Colégio da Polícia Mi-
litar da Paraíba (CPM), Unipe, 
e Colégio Polígno. 

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares da 1ª Região con-
tarão com 2.500 atletas de 88 
escolas municipais, estaduais, 
federais e privadas e são orga-
nizados pelo Governo do Es-
tado, por meio da Sejel, e em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação (SEE).

Cabo Branco 
representa a 
Paraíba no N/NE 
de Badminton

O Esporte Clube Cabo 
Branco (ECCB) representa-
rá a Paraíba na Copa Norte-
Nordeste de Badminton, que 
acontece de hoje a domingo 
(17), no Ginásio de Esportes 
Augusto Franco (Sesi), em 
Aracaju-SE. A disputa terá 
210 atletas dos Estados de 
Sergipe, Ceará, Pernambu-
co, Piauí, Amapá e Paraíba, 
inscritos nas categorias Sub-
11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, 
Sub-19 e principal. O time 
vermelho e branco de Mira-
mar entra reforçado para o 
desafio, com a presença de 
atletas da Seleção Paraibana, 
como André Marques e Bru-
no José, que conquistaram a 
medalha de bronze nos Jogos 
Escolares da Juventude do 
ano passado. 

Além da dupla, estão 
confirmados para defende-
rem o time da terra: Phillipe 
Honorato, Gabriel Soares, 
Vinicius Pereira, João Leão, 
Samuel Lucas, Paulo Moisés 
e Joás Soares. Confiante que 
os garotos possam fazer uma 
boa campanha no desafio 
nordestino, o presidente da 
Federação Paraibana de Bad-
minton (FPB), Franklin Keill 
Batista, aposta nos bons va-
lores que o esporte paraibano 
vem revelando nos últimos 
anos. Além de destacar André 
e Bruno, o dirigente frisou 
que as novas “estrelas’ estão 
surgindo, como Joás Soares e 
Paulo Moisés, que vem se des-
tacando nas disputas. 

“Estamos levando uma 
base forte com os principais 
jogadores do esporte da ter-
ra. Os garotos estão otimis-
tas em conquistar medalhas”, 
avaliou.   Sobre o trabalho que 
vem sendo feito com os atle-
tas, Franklin, ressaltou que 
apesar das dificuldades a en-
tidade vem buscando realizar 
competições  e dando oportu-
nidade para quem deseja pra-
ticar. “Trata-se de um esporte 
que ainda não tem a grandeza 
que desejamos, mas estamos 
trabalhando“, avaliou.

O judô será uma das modalidades em disputas onde os atletas prometem muita adrenalina no tatame

Foi com a cara do time italiano. Inferior 
tecnicamente, a Juventus suou, se esforçou, 
levou sustos, se expôs pouco e conseguiu 
frustrar quem esperava um Superclássico 
espanhol na final da Liga dos Campeões. 
Com um 1 a 1 apertado, a “Velha Senhora” 
parou o Real Madrid de Cristiano Ronaldo 
e garantiu vaga na final da Liga dos Cam-
peões, em 6 de junho, contra o Barça.

O passaporte para Berlim, onde será rea-
lizada a decisão, foi carimbado por Álvaro 
Morata, ex-jogador do Real Madrid que em-
patou a partida aos 11 minutos do segundo 
tempo – Cristiano Ronaldo fez o primeiro de 
pênalti. Além do atacante, porém, merecem 
créditos Carlitos Tevez, herói do primeiro 
jogo; Arturo Vidal, pulmão do meio campo; 
e Gianluigi Buffon, que salvou com boas de-
fesas e terá a chance de conquistar o torneio 
pela primeira vez na brilhante carreira.

Ao Real Madrid, resta a frustração de 
ser eliminado da busca pelo bi enquanto vê 

o maior rival brilhar com uma possível trí-
plice coroa. Depois de uma temporada aci-
dentada, repleta de lesões, os merengues 
caem em um jogo no qual buscaram a van-
tagem a quase todo momento.

O que fez a diferença foi a falta de pre-
cisão do Real Madrid, que teve chances com 
Cristiano Ronaldo, Bale, James Rodriguez e 
Benzema ao longo dos 90 minutos. Tam-
bém pesou para os espanhóis a má atuação 
da última semana, quando a Juventus do-
minou, venceu por 2 a 1 e esteve perto de 
conseguir uma vantagem ainda maior.

O torcedor do Real Madrid, que lotou o 
Santiago Bernabeu, viu seu time cair na semi-
final pela quarta vez em cinco anos. A exceção 
foi no ano passado, quando os merengues fo-
ram à decisão e bateram o Atlético de Madri 
para conquistarem a décima Liga dos Cam-
peões. Para os italianos, é a primeira chance 
de glória em mais de dez anos, já que a última 
passagem pela final havia sido em 2003.

Juventus elimina o Real e faz final histórica com o Barça
LIGA DOS CAMPEÕES

Morata empatou e classificou a juventus para a final

FOTO: Reprodução/Internet
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Nicolelis: computador não simulará cérebro humano

Projeto Andar de Novo

Engenheiros dão retoques no satélite Serpens que será usado para agregar funcionalidade ao sistema de coleta de dados ambientais do país

O médico e pesquisador 
Miguel Nicolelis iniciou sua 
participação no perfil do Mi-
nistério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação no Twitter (@
mcti), desde a última segun-
da-feira, tratando do projeto 
Andar de Novo, em que pa-
cientes paraplégicos voltam 
a ter movimentos por meio 
de exoesqueleto controlado 
pelo cérebro.

“pacientes do projeto 
Andar de Novo apresentam 
melhora neurológica depois 
de treinamento com inter-
face cérebro-máquina”, afir-
mou. Nicolelis também citou 
o matemático Kurt Gödel, 
autor do teorema da incom-
pletude.

“Começamos com pen-
samento que me ocorreu no 
fds: Kurt Gödel, ao enunciar 
seus teoremas, salvou o ho-
mem da ditadura digital!”, 
postou o pesquisador no 
Twitter. “Equações não-com-
putáveis, velhas conhecidas 
dos matemáticos, oferecem 
garantia que nenhum com-
putador simulará cérebro 
humano.”

O neurocientista estará 
durante toda a semana no 
perfil do MCTI no Twitter fa-
lando sobre seu trabalho. Os 
seguidores poderão partici-
par usando #NicolelisNoMC-
TI e, na próxima sexta-feira 
(15), às 11h, o pesquisador 
irá responder às perguntas 
dos internautas.

Nicolelis foi o respon-
sável por colocar a ciência 
brasileira em evidência in-
ternacional durante a Copa 
do Mundo no Brasil, com a 
demonstração pública de um 
paciente paraplégico dando 
o chute inicial do campeona-
to, usando um exoesquele-

to controlado pelo cérebro. 
O feito, intitulado Andar de 
Novo, foi presenciado por 
cidadãos de diversos países, 
numa audiência estimada em 
mais de 1 bilhão de pessoas.

Nomeado entre os 50 
líderes em tecnologia pela 
revista Scientific American e 
ganhador de vários prêmios 
internacionais, o trabalho 
do pesquisador foi comenta-
do em jornais, revistas, TVs, 
rádios e Blogs de inúmeros 
países. Tem mais de 200 tra-
balhos publicados, que gera-
ram 18.383 citações nos últi-
mos 20 anos.

Nicolelis foi o primei-
ro brasileiro a ter artigos 
de capa nas revistas Natu-
re e Science. Ele é membro 
da Academia de Ciência da 
França, do Vaticano e da Aca-
demia Brasileira de Ciência. 
Na última década, desenvol-
veu uma abordagem inte-
grativa no estudo de outros 
distúrbios neurológicos, in-
cluindo a doença de parkin-
son e epilepsia. 

Atualmente, vários la-
boratórios de neurociência 
nos Estados Unidos, Europa, 
Ásia e América Latina incor-
poram seus trabalhos, como 
a Teoria do Cérebro Relati-
vístico, com a qual se busca 
maior entendimento sobre a 
natureza de alterações neu-
rofisiológicas associadas a 
doenças neurológicas e psi-
quiátricas. Miguel acredita 
que a sua abordagem mul-
tidisciplinar ao estudo do 
cérebro irá permitir a inte-
gração de dados neurofisio-
lógicos e comportamentais 
para a demonstração de uma 
teoria abrangente sobre o 
funcionamento do sistema 
nervoso de mamíferos.

Formado em Me-
dicina na Universidade 
de São Paulo (USP), em 
1984, mesma institui-
ção em que cursou o 
doutorado em Fisio-
logia Geral, concluído 
em 1988, Nicolelis fez 
seu pós-doutorado na 
Universidade Hahne-
mann (hoje associada 
ao Drexel University 
College of Medicine), 
na Filadélfia, Estados 
Unidos. É professor ti-
tular de Neurobiologia, 
Engenharia Biomédica 
e Psicologia e codiretor 
do Centro de Neuroen-
genharia da Universi-
dade Duke, onde tra-
balha desde 1994.

É fundador e presi-
dente do Conselho ad-
ministrativo do Institu-
to de Ensino e Pesquisa 
Santos Dumont, que 
hoje administra o Ins-
tituto Internacional de 
Neurociência Edmond e 
Lily Safra, em Natal, que 
faz parte do Campus do 
Cérebro de Macaíba, Rio 
Grande do Norte. Nico-
lelis também concebeu 
e lidera o projeto do Ins-

tituto Internacional de 
Neurociências Edmond e 
Lily Safra (IINELS), na ca-
pital do Rio Grande do 
Norte. Em Natal, uma 
das linhas de pesquisa 
de Nicolelis visa caracte-
rizar a resposta tecidual 
ao implante dos mes-
mos eletrodos utilizados 
nas pesquisas que são 
desenvolvidas nos labo-
ratórios da Universidade 
Duke. 

além disso, é líder 
de um grupo de pes-
quisadores da área de 
Neurociência na Univer-
sidade Duke (Durham, 
Estados Unidos), que 
estuda os princípios bá-
sicos de funcionamento 
dos circuitos neurais e 
implementa várias for-
mas de integrar o cére-
bro com máquinas (neu-
ropróteses ou interfaces 
cérebro-máquina). Para 
Nicolelis, a melhor ma-
neira de manter o cére-
bro saudável e ativo é 
pensando. “Desafiando 
a mente a pensar em 
coisas a que não se está 
habituado. É como um 
exercício físico”, diz.

Perfil do pesquisador

O satélite de pequeno 
porte Serpens – sigla para 
Sistema Espacial para Reali-
zação de pesquisa e Experi-
mentos com Nanossatélites 
– está programado para ser 
lançado na Estação Espacial 
Internacional (ISS) em outu-
bro próximo.

O consórcio acadêmico 
coordenado pela Agência Es-
pacial Brasileira (AEB) e que 
é responsável pelo desen-
volvimento do CubSat rece-
beu o relatório de aprovação 
do projeto elaborado pela 
Agência Espacial Japonesa 
(Jaxa), após examinar os tes-
tes elétricos adicionais que 
foram solicitados quando 
da aprovação da Revisão de 
Segurança do projeto (SAR, 
na sigla em inglês), feita em 
abril no Japão. Os testes adi-

cionais também foram re-
alizados no Laboratório de 
Integração e Testes (LIT) do 
Instituto Nacional de pes-
quisas Espaciais (Inpe), em 
São José dos Campos (Sp), 
onde o nanossatélite foi in-
tegrado e testado a partir de 
fevereiro último.

participaram dessas ati-
vidades uma equipe de estu-
dantes das Universidades de 
Brasília (UnB) e de Vigo da 
Espanha, com a participação 
e acompanhamento de téc-
nicos e engenheiros do Inpe 
e estudantes do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), que participaram do 
projeto e desenvolvimento 
do ITASat. Os testes adicio-
nais foram solicitados em 
função de que o satélite será 
lançado de um veículo espa-

cial com tripulação exigindo-
-se para esses casos quesitos 
mais rigorosos de segurança.

Sequência 
 O Serpens será trans-

portado para a Jaxa no pró-
ximo mês de julho seguindo 
em agosto para a ISS. Ele é 
o terceiro CubSat nacional a 
ser colocado no espaço, sen-
do o segundo a ser lançado 
do laboratório espacial. O 
primeiro foi o Aesp-14, de-
senvolvido em parceria entre 
o ITA e o Inpe.

Em órbita, o pequeno 
satélite testará conceitos 
simples do uso CubeSat para 
o recebimento, armazena-
mento e retransmissão de 
mensagens por sistema de 
rádio. A proposta é ilustrar 
que no futuro pequenos saté-

lites podem ser usados para 
agregar funcionalidade ao 
sistema de coleta de dados 
ambientais no país.

O principal objetivo do 
projeto Serpens é a capaci-
tação de recursos humanos 
e a consolidação dos novos 
cursos de engenharia espa-
cial brasileiros. participam 
também do projeto as uni-
versidades federais do ABC 
(Ufabc), de Santa Catarina 
(UFSC), de Minas Gerais 
(UFMG) e o Instituto Federal 
Fluminense (IFF).

Do exterior, além da 
universidade espanhola es-
tão no projeto a Sapienza 
Università di Roma (Itália) 
e as norte-americanas Mo-
rehead State University e 
California State polytechnic 
University.

AEB lança satélite de pequeno 
porte Serpens em outubro próximo

PESQUISA CoM NANoSSAtÉLItES

Foram prorrogadas as 
inscrições para o processo 
seletivo de candidatos para 
participar do Curso de For-
mação em Manejo Florestal 
Sustentável Integrado na 
Caatinga. O novo prazo se 
encerra na próxima sexta-
-feira. 

As aulas serão minis-
tradas de 25 de maio a 3 de 
junho na sede e na Estação 
Experimental do Institu-
to Nacional do Seminárido 
(Insa/MCTI), em Campina 
Grande (pB). O curso é des-
tinado a engenheiros flores-

tais e profissionais de áreas 
afins que trabalham no ser-
viço público federal, estadual 
ou organizações da socieda-
de civil da região Nordeste. 

O objetivo é oferecer for-
mação complementar para 
profissionais de instituições 
públicas e da assistência téc-
nica e extensão rural (Ater) 
que atuam em ações de pla-
nejamento, gestão e exten-
são.para se inscrever, o can-
didato deve enviar currículo 
e carta de interesse para o 
endereço cursoflorestal@ce-
pis.org.br.

Insa prorroga prazo para 
inscrições até o dia 31

MANEJo NA CAAtINGA

O Instituto de Educação 
Superior da paraíba (Iesp) e 
a Faculdade de Tecnologia da 
paraíba (FatecpB), do mesmo 
grupo empresarial, deram 
início na útima terça-feira aos 
vestibulares agendados para  
2015.  As provas acontecem 
pela manhã e à tarde. 

O aluno marca pela inter-
net (www.iesp.edu.br) ou se di-
rige até as instalações das insti-
tuições, localizadas na BR 230, 
Km 14, Estrada de Cabedelo, e 
faz o procedimento de agenda 
e realiza as provas.  O valor é 
R$ 30,00.  Mais informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone 21063800.  O Iesp ofe-

rece vagas para Arquitetura e 
Urbanismo (diurno e notur-
no), Engenharia de produção 
e Educação Física  (noturnas), 
Administração (diurno e no-
turno), Ciências Contábeis 
(noturno), publicidade e pro-
paganda (diurno e noturno), 
Direito, Enfermagem e  Siste-
mas de Informação (noturno), 
Engenharia Civil e Nutrição.

A FatecpB ( www.fatecpb.
edu.br)  oferece vagas notur-
nas para Cursos Superiores de 
Tecnologia em Gestão Finan-
ceira, Gestão Comercial,  Es-
tética e Cosmética, produção 
publicitária, Sistemas para In-
ternet  e Designe de Interiores.

Iesp e Fatec-PB iniciam 
o vestibular agendado



Protocolo: 2015 - 028706
Responsavel.: JUSARA SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 058074004-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  138,16
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028659
Responsavel.: JOSE TARCISIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 379937474-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  185,25
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028655
Responsavel.: JOSE TARCISIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 379937474-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  198,33
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028656
Responsavel.: JOSE TARCISIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 379937474-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  172,51
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028654
Responsavel.: JOSE PORFIRIO DE PONTES FILHO
CPF/CNPJ: 011840259/0001-67
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  137,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028695
Responsavel.: JOSE MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 461906004-68
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  135,87
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028723
Responsavel.: JOSE MARQUES PEREIRA
CPF/CNPJ: 309352104-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  140,09
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028651
Responsavel.: JOSE MARQUES PEREIRA
CPF/CNPJ: 309352104-15
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  132,69
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028650
Responsavel.: JOSE LOPES NETO
CPF/CNPJ: 011752990/0001-30
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  321,57
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028703
Responsavel.: JOSE GOMES DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ: 601016524-53
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  127,03
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028649
Responsavel.: JOSE AGUIAR MARQUES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 147902894-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  640,05
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028642
Responsavel.: JOSE AGUIAR MARQUES GUIMARAES
CPF/CNPJ: 147902894-00
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  663,80
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028641
Responsavel.: JUSARA SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ: 058074004-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  134,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028660
Responsavel.: JOAO FELIX DA SILVA
CPF/CNPJ: 161179214-20
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  129,18
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028348
Responsavel.: JOSE ALIPIO GOMES
CPF/CNPJ: 161109274-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  133,86
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028354
Responsavel.: JOSE ALIPIO GOMES
CPF/CNPJ: 161109274-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  128,43
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028355
Responsavel.: JOSE ALIPIO GOMES
CPF/CNPJ: 161109274-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  128,43
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028356
Responsavel.: JONAS RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 354905604-44
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  134,44
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028673
Responsavel.: NEGO EMPREENDIMENTOS EDU-
CACIONAIS L
CPF/CNPJ: 007516028/0001-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$36.817,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028207
Responsavel.: PEQUENO PE COM ART INFANTIS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 015418811/0001-84
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  905,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 027372
Responsavel.: ROBERTA CLAUDIA AMARAL OLI-
VEIRA ME
CPF/CNPJ: 019451410/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  481,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028481
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 056656234-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  107,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028249
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 056656234-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  116,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028257
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 056656234-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  156,93
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028275
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 056656234-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  231,73
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028290
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ: 056656234-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  101,72
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028248
Responsavel.: SETRA COM EQUIP DE SEGURANCA 
LTDA E
CPF/CNPJ: 008750590/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  108,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028250
Responsavel.: THOR CONSTRUCOES E ADMINIS-
TRACOES L
CPF/CNPJ: 012999333/0001-55
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  563,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028386
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  14/05/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDREW RAMALHO NOBREGA DE 
MENDONCA
CPF/CNPJ: 012604227/0001-25
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$23.489,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028230
Responsavel.: AM OFICINA DE PROPAGANDA E 
MARKETIN
CPF/CNPJ: 012939146/0001-86
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$24.166,31
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028224
Responsavel.: AM OFICINA DE PROPAGANDA E 
MARKETIN
CPF/CNPJ: 012939146/0001-86
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$28.151,01
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028181
Responsavel.: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 344210334-72
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$20.226,18
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028220
Responsavel.: CONSTRUTORA PADRAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 035586007/0001-11
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$26.502,90
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028178
Responsavel.: COSTA LESTE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILI
CPF/CNPJ: 013037815/0001-97
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$22.913,39
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028227
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIST DE 
ELETRO
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  916,43
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028627
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DIST. 
ELET. EL
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  423,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028374
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTR DE E
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.302,54
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028592
Responsavel.: CEM POR CENTO COM.E DISTR.DE E
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.049,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 029060
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.562,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028867
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E DISTR
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.530,66
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 029062
Responsavel.: CAFETERIA DE PASSAGEM
CPF/CNPJ: 251377004-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  249,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028366
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIST DE 
ELET EL
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.450,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028974
Responsavel.: DECZON FARIAS DA CUNHA
CPF/CNPJ: 133369674-49
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$2.284,10
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028216
Responsavel.: ELINEIDE FERNANDES MIGUEL ME
CPF/CNPJ: 019104356/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  197,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028364
Responsavel.: ELINEIDE FERNANDES MIGUEL ME
CPF/CNPJ: 019104356/0001-01
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.843,89
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028424
Responsavel.: ELETROTEC COM.E REP.E ASSIST.
TECNIC
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.416,41
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028971
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.912,40
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 029076
Responsavel.: FINO REFEICOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 005044101/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$38.567,78
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028203
Responsavel.: FINO REFEICOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 005044101/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$25.160,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028202
Responsavel.: FINO REFEICOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 005044101/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$35.389,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028195
Responsavel.: FINO REFEICOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 005044101/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$22.028,43
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028194
Responsavel.: FINO REFEICOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 005044101/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$37.964,75
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028192
Responsavel.: FINO REFEICOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 005044101/0001-88
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$36.714,32
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028193
Responsavel.: JOAO LUIZ DE FRANCA
CPF/CNPJ: 006155398/0001-11
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  189,52
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB

Responsavel.: JOSIEL HONORIO
CPF/CNPJ: 067614904-99
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  267,71
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028658
Responsavel.: LANCHONETE EMPORIO DA COXI-
NHA LTDA
CPF/CNPJ: 019631665/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  410,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 027253
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO LIMA MARINHO
CPF/CNPJ: 789659934-15
Titulo: C. A. MERCANTIL  R$11.553,00
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo: 2015 - 027092
Responsavel.: SCG-CONSTRUCOES EMPREENDI-
MENTOS E C
CPF/CNPJ: 069607851/0002-84
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$46.340,09
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028221
Responsavel.: SORAIA PEREIRA BARBOSA ME
CPF/CNPJ: 012218089/0001-46
Titulo: DUP VEN MER IND  R$28,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 029108
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.123,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028407
Responsavel.: VALDIR FRENCELINO
CPF/CNPJ: 022296594-05
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.670,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 026841
Responsavel.: VIA LIMPA SERV. AMB.LOC. LTDA
CPF/CNPJ: 013583598/0001-30
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.928,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 027672
Responsavel.: WAGNER ROCHA RODRIGUES ME
CPF/CNPJ: 019353248/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.715,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 027675
Responsavel.: YARA MARIA SOUZA LIMA ME
CPF/CNPJ: 021921435/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.516,47
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 029106
Responsavel.: ZILDA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ: 018684208/0001-32
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.449,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028417
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,  14/05/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ANDRE RICARDO DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 019411706/0001-74
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  351,60
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 029240
Responsavel.: BLOCO ARQUITETURA E ENGENHA-
RIA LTDA
CPF/CNPJ: 012504946/0001-74
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$39.816,84
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028177
Responsavel.: DAMIAO DE FREITAS PIRES - ME
CPF/CNPJ: 004883582/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.693,10
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 027732
Responsavel.: EDNEIDE ALVES MORAIS
CPF/CNPJ: 700080494-75
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$20.275,25
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028157
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$5.050,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028437
Responsavel.: ELETROTEC COM REP E ASSIST 
TECNICA
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.474,68
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028626
Responsavel.: FI VIAGENS E TURISMO RECEPTIVO 
LTDA
CPF/CNPJ: 014280209/0001-60
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$31.295,02
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIADF
Protocolo: 2015 - 028182
Responsavel.: INALDO DE ALMEIDA SOUZA ME
CPF/CNPJ: 014780833/0001-27
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  254,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 029129
Responsavel.: JETTA ENGENHARIA E CONSUL. LTDA
CPF/CNPJ: 012209832/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.153,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 027299
Responsavel.: JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 002689764-49
Titulo: IND CONDOMINIOR$  412,50
Apresentante: CONDOMINIO ATRIUM
Protocolo: 2015 - 028245
Responsavel.: JOSE ANTONIO
CPF/CNPJ: 185706904-87
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$  129,18
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 028357

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento 
e realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência para a Câmara Municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Água Branca: 01.000 – Câmara Muni-
cipal – Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviços 
de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: período de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
11 de maio de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Água Branca e E-TICONS EMPRESA DE 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME - R$ 9.600,00.

Água Branca - PB, 11 de Maio de 2015.
MIRACI DE SOUSA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CONTRATANTE
E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME

CNPJ Nº. 09.196.974/0001 - 67
CONTRATADO

GABINETE DO PRESIDENTE
 Água Branca/PB, 08 de Maio de 2015.

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais, 

 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00002/2015, que objeti-

va: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e realização 
dos serviços de atualização do Portal da Transparência para a Câmara Municipal, com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ Nº. 09.196.974/0001 – 67
End.: Rua Cecilia Miranda, Nº. 84 – Jaguaribe – João Pessoa – PB 
Valor: R$ 9.600,00
Publique-se e cumpra-se.  
Miraci de Sousa Martins

Presidente da Câmara 

A CRYSTALL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA ME – CNPJ/CPF Nº 
15.742.522/0001-36Torna público que REQUEREU àSUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 3070/2012, para a atividade 
de: LOTEAMENTO COM 65 QUADRAS E 1.229 LOTES Na(o) – Zona Urbana Bairro: MUTIRÃO 
E PIO X Município: CAJAZEIRAS – UF: PB.

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 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Chamamento Público nº 0001/2015, que objetiva: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para 
a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, em atendimento a Lei 11.947/2009, Resolução 
n°. 38/2009, alterada através da Resolução n° 25 de 04 de julho de 2012 e suas alterações do 
Ministério da Educação, para o período compreendido entre Maio a Dezembro de 2015, HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALBERTO CUNHA 
RIBEIRO – Valor: R$ 14.000,00; ERIVALDO DE SOUZA ARAÚJO – Valor: R$ 14.625,00; IRANILDO 
TOMAS DE AQUINO – Valor: R$ 14.625,00; JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES – Valor: R$ 3.030,00; 
MARIA JOSÉLIA BATISTA DA SILVA – Valor: R$ 12.600,00 - VALOR TOTAL DA PRESENTE 
LICITAÇÃO: R$ 58.880,00.

Riachão – PB, 13 de Maio de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2015

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural para a Merenda Escolar da Rede de Ensino Municipal, em atendimento a Lei 11.947/2009, 
Resolução n°. 38/2009, alterada através da Resolução n° 25 de 04 de julho de 2012 e suas alte-
rações do Ministério da Educação, para o período compreendido entre Maio a Dezembro de 2015. 
Dotação: Orçamento de 2015 – Recursos Próprio do Município do Município de Riachão/FNDE/PNAE 
– Administração Direta - Executivo- 02.06 – Secretaria de Educação e Cultura - 12.306.2002.2013 – 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo. Vigência: até o final do exercício financeiro 
de 2015. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00051/2015 – 13.05.2015 
– ALBERTO CUNHA RIBEIRO - Valor: R$ 14.000,00; CT Nº 00052/2015 – 13.05.2015 – ERIVALDO 
DE SOUZA ARAÚJO - Valor: R$ 14.625,00; CT Nº 00053/2015 – 13.05.2015 – JOSÉ FRANCISCO 
DAS NEVES - Valor: R$ 3.030,00; CT Nº 00054/2015 – 13.05.2015 – MARIA JOSÉLIA BATISTA 
DA SILVA- Valor: R$ 12.600,00; CT Nº 00055/2015 – 13.05.2015 – IRANILDO TOMAZ DE AQUINO 
- Valor: R$ 14.625,00 – Valor Total da Presente Licitação: R$ 58.880,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições com instalações de Para Brisas em ônibus pertencentes a Edilidade 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00054/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00277/2015 - 11.05.15 - CLÍNICA DOS PARA BRISAS 
PARAÍBA LTDA - R$ 28.140,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00054/2015, que objetiva: Aquisições com instalações 
de Para Brisas em ônibus pertencentes a Edilidade Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CLÍNICA DOS PARA BRISAS PARAÍBA LTDA - R$ 28.140,00. 
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/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00062/2015, 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: MULT DIESEL 
AUTO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA - R$ 204.600,00. Fica o licitante convocado para assinatura do 
contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 13 de Maio de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00066/2015, que objetiva: Aquisições de urnas 
funerárias e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos de falecidos de famílias carentes; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FUNERÁRIA E FLORICULTURA 
JESUS DE NAZARÉ LTDA - R$ 51.490,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato 
nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 13 de Maio de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2015.

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 14h30min, do dia 01 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Equi-
pamentos para Implantação de Sistema de Câmeras nos diversos Prédios Públicos 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, 12 de Maio de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SERVIDO-
RES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TRATAR ACERCA DA ALTE-
RAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA ASMP-PB – DA CRIAÇÃO DO SINDICATO DA CATEGORIA 
(SINSEMP-PB) E UNIFICAÇÃO DAS DIRETORIAS SINDICAL E ASSOCIATIVA – DISCUSSÃO 
ACERCA DE DIREITOS DA CATEGORIA E RESPECTIVAS AÇÕES JUDICIAIS 

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, 
também representada pela sigla ASMP/PB, com CNPJ n° 41.196.270/0001-05, sociedade civil, com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e sem finalidades políticas, partidárias e 
religiosas com sede e foro na cidade de João Pessoa, à Rua Treze de Maio, nº 668, Centro, neste ato 
representada por seu Membro de Diretoria Colegiada e Presidente, Sr. Fernando Ricardo Barbosa 
Lima, com RG nº 2148918, CPF nº 02653394480 e matrícula funcional nº 701354-0, convoca todos 
os membros da categoria dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba ocupantes do 
respectivo quadro de pessoal, em cargos efetivos, comissionados e servidores de outros órgãos 
a disposição do MP-PB, que estejam filiados a esta ASMP-PB em todo o Estado da Paraíba, a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 12/06/2015 às 13:00h em 
primeira chamada com 50% mais “1” dos filiados aptos a votar e, às 13:30h em segunda chamada, 
com o mínimo de 1/3 dos associados aptos a votar, a se realizar em João Pessoa na Rua Treze 
de Maio, nº 668, Centro,  e no dia 15/06/2015 às 13:00h em primeira convocação e às 13:30h em 
segunda convocação em Campina Grande, a se realizar à Rua Rua Promotora Terezinha Lopes 
de Moura, s/n – Liberdade, conforme permissivo do artigo 15, inciso VI, artigo 16 e art. 23 do seu 
Estatuto Social, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) Discussão para alteração e aprovação 
do estatuto social da ASMP-PB; b) Da criação do sindicato da categoria (SINSEMP-PB) e conse-
quente unificação das diretorias da ASMP-PB e do SINSEMP-PB; d) Do processo eleitoral único via 
SINSEMP-PB; e) discussão relativa às horas extras laboradas, do respectivo adicional e ação judicial 
pertinente; f) discussão acerca das férias indenizadas, do adicional de 1/3 e respectiva ação judicial; 
g) discussão acerca da Resolução CPJ nº 015/2012 e ação judicial e administrativa pertinentes; h) 
discussão acerca da terceirização de serviços próprios de servidores do Ministério Público e ações 
judiciais e administrativas cabíveis; i) discussão acerca do cumprimento do art. 2º, VIII, e art. 15, 
VII, da LOMPPB, e art. 122, §2º, da Lei 10.432/2015, e ações administrativas e judicias pertinentes; 
j) discussão acerca do Adicional de Qualificação e ações judiciais e administrativas pertinentes; k) 
discussão acerca da gratificação ministerial e seu pagamento não isonômico e respectivas ações 
judiciais; l) discussão acerca do ponto eletrônico, comprovantes de entrada e saída, e descontos 
salariais e ações judiciais e administrativas pertinentes; m) discussão acerca do não provimento 
dos cargos comissionados destinados a servidores efetivos e medidas judiciais e administrativas 
pertinentes; n) discussão acerca da situação dos servidores à disposição do Ministério Público, 
sistema remuneratório, procedimento no Tribunal de Contas do Estado, e requisições de outros 
Estados, ações administrativas e judiciais pertinentes; o) outros assuntos. 

João Pessoa/PB, 11 de maio de 2015 
Fernando Ricardo Barbosa Lima 

RG nº 2148918
CPF nº 026533944-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SERVIDO-
RES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PARA TRATAR ACERCA DA CRIAÇÃO DO SINDI-
CATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA (SINSEMP-PB) 
E DELIBERAÇÕES CONSEQUENTES

A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, 
também representada pela sigla ASMP/PB, com CNPJ n° 41.196.270/0001-05, sociedade civil, com 
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e sem finalidades políticas, partidárias e 
religiosas com sede e foro na cidade de João Pessoa, à Rua Treze de Maio, nº 668, Centro, neste ato 
representada por seu Membro de Diretoria Colegiada e Presidente, Sr. Fernando Ricardo Barbosa 
Lima, com RG nº 2148918, CPF nº 02653394480 e matrícula funcional nº 701354-0, convoca todos 
os membros da categoria dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba, ocupantes 
do respectivo quadro de pessoal em cargos efetivos e comissionados que estejam filiados a esta 
ASMP-PB em todo o Estado da Paraíba, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que 
se realizará no dia 29/05/2015 às 13:00h em primeira chamada com 50% + 1 dos filiados aptos a 
votar e, às 13:30h em segunda chamada, com qualquer número de presentes aptos a votar, a se 
realizar na Rua Treze de Maio, nº 668, Centro, João Pessoa/PB, e no dia 01/06/2015 às 12:30h 
em primeira convocação e às 13:00h em segunda convocação a se realizar em Campina Grande, 
à Rua Promotora Terezinha Lopes de Moura, s/n – Liberdade, conforme permissivo do artigo 16, 
parágrafo único e art. 18 do seu Estatuto Social, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) Criação 
do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba (SINSEMP-PB) que repre-
sentará todos os membros da categoria dos servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba 
ocupantes do respectivo quadro de pessoal em cargos efetivos e/ou comissionados; b) Discussão 
e aprovação do estatuto social do sindicato (SINSEMP-PB); c) Nomeação e posse de Comissão 
Eleitoral para condução das eleições; d) Fixação do calendário eleitoral sindical.

João Pessoa/PB, 11 de maio de 2015 
Fernando Ricardo Barbosa Lima 

RG nº 2148918
CPF nº 026533944-80

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Processo o Pregão 

Presencialnº  00030/2015. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES-ME, CNPJ Nº 11.103.448/0001-57
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a execução dos serviços técnicos 

contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, 
DIRF, DCTF, como também o acompanhamento de regularidade junto aos órgãos fiscalizadores.

VALOR MENSAL R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para o item 01;
VALOR MENSAL R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para o item 02;  
VALOR GLOBAL DE: R$ 9.000,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara- PB, 13 de maio de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
AVISO DE RESULTADO - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

Processo Administrativo nº 231/2015.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Olinda, Estado da Pa-

raíba, nomeada através da Portaria nº 001/2015, de 02/01/2015, publicada no DOM de janeiro de 
2015, torna público aos interessados o RESULTADO FINALda TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 
(Proc. Administrativo nº 231/2015), do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR EMPREITADA, cujo 
objeto é Contratação de empresa para execução obra Pavimentação em Paralelepípedos nas 
ruas Custódio Salviano e Rua João Lúcio no município de Nova Olinda-PB, conforme Plano de 
Trabalho e Projeto decorrente da Caixa Econômica Federal CE Nº 0252/2015 - GIGOV/JP, conforme 
discriminado a seguir:

Empresa Vencedora: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 15.705.860/0001-06.
Valor da Proposta: 489.448,45 (quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito 

reais e quarenta e cinco centavos).
Os autos do processo está com vista franqueada aos interessados no setor de Licitação da 

Prefeitura de Nova Olinda-PBna Rua Duque de Caxias, s/n, Centro na cidade de Nova Olinda-PB, 
de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 13:00 horas. Telefone para Contato (83)3459-1048.

Nova Olinda, 12 de maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 029/2015.

CONTRATANTE: Município de Nova Olinda – PB
CONTRATADO: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ sob o nº 15.705.860/0001-06 - 

OBJETO: Contratação de empresa para execução obra Pavimentação em Paralelepípedos nas ruas 
Custódio Salviano e Rua João Lúcio no município de Nova Olinda-PB, conforme Plano de Trabalho 
e Projeto decorrente da Caixa Econômica Federal CE Nº 0252/2015 - GIGOV/JP - FUNDAMENTO 
JURÍDICO: Contrato celebrado com licitação na Modalidade Tomada de Preços, de acordo com a 
LeiFederal nº 8.666/93 e alterações posteriores -VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias - DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: Recursos Financeiros Convênio Caixa Econômica Federal CE Nº 0252/2015 - GIGOV/
JP  com previsão na Lei Orçamentária de 2015, do Município de Nova Olinda - VALOR BRUTO: 
R$ 489.448,45 (quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta 
e cinco centavos). - Nova Olinda –PB, 12 de maio de 2015.

MARIA DO CARMO SILVA
Prefeito Municipal 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 28 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa para fornecimento de horas de máquinas pesadas para execução de serviços de escavação, 
carga e transporte de material para construção, recuperação e terraplanagem das estradas vicinais, 
manutenção do lixão e ruas urbanas no município de São João do Rio do Peixe. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 13 de Maio de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 COMUNICADO – ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2015

O Pregoeiro Oficial comunica que ONDE LÊ- SE: 30 de maio de 2015 – LEIA-SE: 14 de maio 
de 2015. Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal A União no dia 01.05.2015. Referente à 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.°0015/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 08 de Maio de 2015
GETULIO COSTA DE ARAUJO – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015, no dia 02 de Junho de 2015 
às 09:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES DE PNEUS, 
CAMARAS DE AR., conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os 
interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA.

CARRAPATEIRA - PB, 11 de maio de 2015
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015, no dia 29 de Maio de 2015 
às 09:00 horas, que tem como objetivo Locação mensal de 01 (um) Veiculo utilitário, de qualquer 
marca, acoplado com Caçamba Basculante, com todos os equipamentos exigidos por lei,  com mot, 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA.

CARRAPATEIRA - PB, 11 de Maio de 2015
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

EXTRATO DE CONTRATO
ERRATA

OBJETO: OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRÃO 
FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública Nº 00002/2014.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Taperoá: 10.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

12.361.1003.1042 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS. 
4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES, através de transferência de recursos provenientes do Termo 
de Compromisso PAR nº 32838/2014 firmado com o Ministério da Educação/FNDE.

ONDE SE LÊ: “VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) meses”
LEIA-SE: “VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias”

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Sistema e Controle da CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Com 

todas as partes Orçamentária, Extra Orçamentaria, Financeiro, Não Financeiro, Planejamento, 
conforme legislação do plano de contas da União para o Setor Público.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Triunfo
VIGÊNCIA: 8 (oito) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00050/2015 - 15.05.15 - PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME - R$ 16.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de provedor de internet e suporte técnico, 

destinado às atividades das Secretarias do município de Triunfo. A velocidade total será de 26Mbps/
Full Duplex (Link dedicado), destinados a Sede da Prefeitura e as diversas Secretarias/Setores/
Fundo Municipal de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO 

DOS SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURI-
DICA 02.050 -SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02050.10.301.1002.2013 
- MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS 3390.39 - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00051/2015 - 15.05.15 - ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA - R$ 20.000,00

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 14 de maio de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um trator agrícola de pneus, 
junto a este Município. Recursos: Convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
e previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 12 de Maio de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14h30min do dia 28 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de Centro de Referência 
de Assistência Social no Município de Sertãozinho-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) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 08 de Maio de 2015.
ADEILDE FARIAS DE SENA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA  
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 28 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil, para executar serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas deste 
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: (083) 3369-1037. 

Arara - PB, 07 de Maio de 2015.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015, no dia 29 de Maio de 2015 
às 09:00 horas, que tem como objetivo Locação mensal de 01 (um) Veiculo utilitário, de qualquer 
marca, acoplado com Caçamba Basculante, com todos os equipamentos exigidos por lei,  com mot, 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA.

CARRAPATEIRA - PB, 11 de Maio de 2015
FRANCIHERMES PEDROZA DA SILVA

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição de Materiais 
de Expediente Diversos destinados a atender Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/
PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAURILIO DE ALMEI-
DA MENDES - R$ 132.272,11. Fica desde já convidado o representante legal da empresa acima 
citada, para comparecer num prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação ao Gabinete 
do Prefeito, localizado no Prédio Sede desta Edilidade, objetivando a assinatura do contrato da 
licitação em epígrafe. 

Cuitegi - PB, 11 de Maio de 2015
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição de materiais 
gráficos para atender às Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/PB.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMER-
CIO LTDA - ME - R$ 135.619,30. Fica desde já convidado o representante legal da empresa acima 
citada, para comparecer num prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação ao Gabinete 
do Prefeito, localizado no Prédio Sede desta Edilidade, objetivando a assinatura do contrato da 
licitação em epígrafe. 

Cuitegi - PB, 11 de Maio de 2015
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de ma-
teriais médicos, hospitalares e odontológicos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - R$ 76.719,59.

Duas Estradas - PB, 13 de Maio de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2014
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

construção de uma Quadra Escolar Coberta.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - Valor: R$ 508.887,78.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 

da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com.

Duas Estradas - PB, 12 de Maio de 2015
ANA NERE PEREIRA FERREIRA - Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE BOMBA D’ÁGUA, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 12 de Maio de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSERTO DE BAMBA D’ÁGUA, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 12 de Maio de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa de Engenharia para Ampliação do Complexo Poliesportivo 

da Escola Antônio Vital do Rêgo (Construção de uma Quadra de Areia, uma Pista de Skate, uma 
Pista de Cooper, Ampliação do Muro e uma Academia) no Município de Queimadas – Paraíba, na 
forma do Projeto Básico anexo ao Edital.

ABERTURA: 01 de junho de 2015, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal de Queimadas, situada à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas 
- PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, em 13 de maio de 2015.
Maria das Graças de Freitas Vicente

Presidente da CP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2015, que objetiva: Contratação de Sistema e Controle da CONTABILIDADE PÚBLICA 
MUNICIPAL - Com todas as partes Orçamentária, Extra Orçamentaria, Financeiro, Não Financeiro, 
Planejamento, conforme legislação do plano de contas da União para o Setor Público; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA 
LTDA ME - R$ 16.800,00.

Triunfo - PB, 13 de Maio de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos.
LICITANTES HABILITADOS:
- ELF TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP.
- MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- 3JT CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.- Não Atendeu ao Item 8.2.2, 8.2.7, c/c 8.4 e 8.5;
- ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME. .- Não Atendeu ao Item 

8.2.2, 8.2.10, c/c 8.4 e 8.5;
- ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME. .- Não Atendeu ao Item 8.2.2, 8.2.10, c/c 8.4 e 8.5;
- MAXX CONSTROCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME. .- Não Atendeu ao Item 
8.2.2, 8.2.11.b), c/c 8.4 e 8.5;
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
21/05/2015, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro 
- Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. 

Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.
Itatuba - PB, 12 de Maio de 2015

CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de um 
médico psiquiátrico para prestar serviços no NASF (núcleo de apoio a saúde da família), junto a 
secret. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.
Telefone: (083) 34451011.

Paulista - PB, 13 de Maio de 2015
MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00021/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIOS/ RECURSOS FEDERAIS: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - 04.122.1002.2002 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.02 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.04 - SECRETARIA DE FINANÇAS: 04.123.1002.2
008/04.124.1002.2009 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 
02.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20.606.2009.2011 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/
FUNDEB40%/MDE/PDDE/EJA - 12.361.2008.2015/ 12.361.2008.2016/12.361.2008.2018/12.
366.2006.2024/13.392.2017.2026 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE 
CONSUMO; 02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS - 10.301.2005.2027 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.08 - SECRETA-
RIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS/PETI/PROJOVEM/CCI/CRAS/IGD SUAS/IGD BOLSA FAMÍ-
LIA:08.244.2014.2039/08.244.2014.2075/08.244.2014.2076/08.244.2014.2077/08.244.2014.2078 
- ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO;02.10 - PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO: 02.062.1003.2043 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL 
DE CONSUMO;02.11 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER: 27.812.2015.2045 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 02.12 - SECRETARIA 
DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA: 04.122.1003.2046 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 
- MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00050/2015 - 13.05.15 - FREITAS & 
COSTA LTDA - R$ 165.624,35.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2015.
OBJETO: Contratação de Sistema e Controle da CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - Com 

todas as partes Orçamentária, Extra Orçamentaria, Financeiro, Não Financeiro, Planejamento, 
conforme legislação do plano de contas da União para o Setor Público.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 13/05/2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARI

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LCA – LOCAÇÃO, LOGÍSTICA 
E TURISMO LTDA – ME - R$ 23.400,00.

Mari - PB, 02 de abril de 2015.
EDVALDO MARTINS DOS SANTOS – Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO 

DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
NO PERÍODO DE 12 MESES, PRORROGÁVEL ATÉ O LIMITE LEGAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº PP00001/2015.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Poder Legislativo: 01.00 – CÂMARA MUNICIPAL DE MARI 
– 01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO - 3390.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Mari e: CT Nº 00005/2015 - 02.04.15 – LCA 

– LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E TURISMO LTDA - ME - R$ 23.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00025/2015.
OBJETO: Contratação de empresa para inserções de mensagens institucionais dos atos admi-

nistrativos de utilidade pública, através de módulos de 30” (trinta segundos) cada, 15 (quinze) vezes 
ao dia, de domingo a segunda feira, totalizando até 450 inserções por mês (esse tempo poderá 
ser utilizado de forma cumulativa)

ABERTURA: 13/05/2015 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 13/05/2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, de 
acordo com o Pregão Presencialnº  00031/2015.

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: XAVIER AFREU DE ASSIS-ME – CNPJ 03.808.036/0001-94
OBJETO: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, destinados a varias se-

cretarias do município de Ibiara.
VALOR GLOBAL DE: R$ 111.972,00 (cento e onze mil e novecentos e setenta e dois reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 13 de Maio de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, de 

acordo com o Pregão Presencialnº  00031/2015.
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 11.427.407/0001-16
OBJETO: Aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, destinados a varias se-

cretarias do município de Ibiara.
VALOR GLOBAL DE: R$ 69.489,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e nove reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 13 de Maio de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00005/2015, que objetiva: Contratação 
dos serviços publicitários e radiofônicos de interesse da administração pública, conforme solicitação 
da Secretaria de administração; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA - R$ 35.000,00; GAZETA DO ALTO 
PIRANHAS LTDA - R$ 15.000,00; RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - R$ 10.000,00; SOCIEDADE 
PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP - R$ 10.000,00.

Bom Jesus - PB, 12 de Maio de 2015
ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação dos serviços publicitários e radiofônicos de interesse da administração 

pública, conforme solicitação da Secretaria de administração.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: 02.03 - Secretaria de Administração 04.122.2003.2003 - Manutenção das Atividades 

da Sec. de Administração 3.3.90.39 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e:
CT Nº 00024/2015 - 12.05.15 - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP 

- R$ 10.000,00
CT Nº 00025/2015 - 12.05.15 - GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA - R$ 15.000,00
CT Nº 00026/2015 - 12.05.15 - DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA - R$ 35.000,00
CT Nº 00027/2015 - 12.05.15 - RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - R$ 10.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Contratação dos 
serviços técnicos operacional na operacionalização do programa o winlicita, como também apoio 
na alimenta; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO 
JOAQUIM DE OLIVEIRA - R$ 21.600,00.

Bom Jesus - PB, 13 de Maio de 2015
ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços técnicos operacional na operacionalização do programa o 

winlicita, como também apoio na alimenta.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: 02.03 - Secretaria de Administração 04.122.2003.2003 - Manutenção das Atividades 

da Sec. de Administração 3.3.90.36 - Outros serviços de terceiros pessoa física
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e:
CT Nº 00028/2015 - 13.05.15 - FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA - R$ 21.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para os serviços de provedor de internet e suporte técnico, destinado às atividades das 
Secretarias do município de Triunfo. A velocidade total será de 26Mbps/Full Duplex (Link dedicado), 
destinados a Sede da Prefeitura e as diversas Secretarias/Setores/Fundo Municipal de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ENTERIW PROVEDOR DE 
INTERNET LTDA - R$ 20.000,00.

Triunfo - PB, 13 de Maio de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS - RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: FREITAS & COSTA LTDA - R$ 165.624,35.

Riachão - PB, 13 de Maio de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para inserções de mensagens institucionais dos atos administrativos de utilidade pública, 
através de módulos de 30” (trinta segundos) cada, 15 (quinze) vezes ao dia, de domingo a segunda 
feira, totalizando até 450 inserções por mês (esse tempo poderá ser utilizado de forma cumulativa; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Triunfo - PB, 13 de Maio de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
 AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que ANULOU A LICITAÇÃO, que aconteceria, às 11:00 horas do dia 13 de maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de medicamentos para o atendimento das necessidades da secretaria de saúde 
deste Município. Motivo: Inconsistência no Instrumento Convocatório. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: 
natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 12 de maio de 2015.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 e 
demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor 
preço, objetivando a Contratação de Empresa de Engenharia para Executar Obra Civil Pública de 
Reconstrução de Uma Ponte no Distrito de Acaú, em sessão pública para abertura dos envelopes 
de habilitação e proposta que realizar-se-á as 14:00hs do dia 29/05/2015, na sala da CPL, localizado 
na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/
PB. Maiores informações através do telefone/ Fone/Fax (83) 3299-1016 no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min Horas.

Pitimbu, 13 de maio de 2015.
Eliabe Lima de Moura

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2015

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Gurjão - PB, TORNA PÚBLICO, para os 
fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa CONSERV -  CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.219.643/0001-44  interpôs recurso administrativo contra 
o julgamento de habilitação da Concorrência 001/2015, ficando as demais licitantes, devidamente 
intimadas, para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO 
AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações, contados na forma do Art. 110 do mesmo diploma legal, contados desta publicação, 
ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados.

Gurjão - PB, 13 de maio de 2015
Higor Pereira Morais
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2015

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Gurjão - PB, TORNA PÚBLICO, para os 
fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa COENCO CONS-
TRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 00.431.864/0001-68  interpôs 
recurso administrativo contra o julgamento de habilitação da Concorrência 001/2015, ficando as 
demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, 
APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 
109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados na forma do Art. 110 do mesmo diploma 
legal, contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com 
vista franqueada aos interessados.

Gurjão - PB, 13 de maio de 2015
Higor Pereira Morais
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2015, que objetiva: Aquisição de móveis, 
equipamentos, fornecidos de forma parcelada, destinados a diversas secretarias do município de 
Caja; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: W MATIAS ROLIM - R$ 
150.605,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de móveis, equipamentos, fornecidos de forma parcelada, destinados a 

diversas secretarias do município de Caja.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.2002.2004 - MANUT. 

DA SEC. DE GOV. E ART. POLÍTICA 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.020 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 04.122.2003.2010 
-MANUT. DA PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 44.90.52 - EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.040 - SECRETARIA DA 
FAZENDA PÚBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DA FAZENDA PÚBLI-
CA 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.122.2004.2014 - MANUT. DAS ATIV DA 
SEC. DE MUN. DE PLANEJAMENTO 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 
04.124.2012.2015 - MANUT. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.070 - SECRETARIA MUN. DE 
INFRA-ESTRUTURA 15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.080 -- SECRETARIA MUN. DE POLÍTICA PÚBLICAS - SEMPP 04.122.1026.2017 - MANUT. 
DO PROGRAMA EMPREENDER 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.2008.2019 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE 
POL. PÚBLICAS 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. EXEC. DE POL. PÚP. P/AS MULHERES 
44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 - RECEITA 
DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 - MANUT. DAS ATIV. DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 - RECEITA 
DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.366.1027. 2023 - MANUT. DE EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 - RE-
CEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 - 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA SALÁRIO 
EDUCAÇÃO 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005 - CONTRIBIÇÃO DO 
PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.366.1027. 2032 - MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS - FUNDEB 40% 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002 - 
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE 
EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.110 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 
23.695.1029.2046 - PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 44.90.52 - EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.812.2007.2047 - MANUT. 
DAS ATIV. DA SEC. DA JUVENT., ESP. E TURISMO 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.120 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. 
RURAL E DO MEIO AMBIENTE 20.601.2014.2053 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESELV. 
RURAL E DO MEIO AMBIENTE 44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 
- RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00067/2015 - 13.05.15 - W MATIAS ROLIM - R$ 150.605,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
CONVOCAÇÃO – PREGOEIRO OFICIAL

PROCESSO: Pregão Presencial n°00012/2015. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as empresas 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CIRÚRGICA NORDESTINA DIST. DE MATERIAIS MÉDICOS 
CIRÚRGICO, DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA, DROGA-
FONTE LTDA, MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA, MEGAMED COMÉRCIO 
LTDA – ME, PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA, PONTUAL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA E STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, para no prazo máximo de cinco dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a CPL, no endereço abaixo indicado, para a assinatura do respeito contrato. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, sediada na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé – PB.

Sapé - PB, 13 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO, ESPECIALISTAS EM TRÂNSITO E FISCAIS DE 
TRANSPORTE DO ESTADO DA PARAÍBA – SATESFIT – PB - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AS-
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente do SATESFIT-PB, CNPJ nº 14366289/0001-
71, com abrangência estadual, convoca todos os Agentes de Trânsito, especialistas em trânsito 
e fiscais de transporte do Estado da Paraíba, como também, os Agentes Municipais e Estaduais 
de Trânsito e Agentes de Fiscalização, Controle e Operação de Trânsito Municipais e Estaduais, 
do Estado da Paraíba, ativos e inativos, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária de 
acordo com as seguintes especificações: DATA: 09/06/2015 às 19h00min em primeira convocação 
com todos os trabalhadores das categorias, e às 19h30m em segunda convocação com qualquer 
número de trabalhadores das categorias presentes. LOCAL: Sede do SINTRICOM. ENDEREÇO: 
Rua Cruz Cordeiro, 75 – Varadouro, João Pessoa / PB – CEP 58.010-120. PAUTA: 1 – Ratificação 
de Fundação do SATESFIT-PB; 2 – Ratificação da eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 
3 - Modificação e aprovação do Estatuto; 4 – Escolha de membros para os novos cargos estatu-
tários e vacantes; 5 – Mudança da nomenclatura do sindicato; 6 – Mudança da representação de 
categoria para os Agentes Municipais e Estaduais de Trânsito e Agentes de Fiscalização, Controle 
e Operação de Trânsito Municipais e Estaduais, do Estado da Paraíba; 7 – Filiação a entidades de 
grau superior da categoria e à CUT; 8 – Outros pontos. João Pessoa / PB, 11 de maio de 2015. Fábio 
Gomes da Silva – Presidente, CPF 760.226.174-72, residente e domiciliado à Rua Júlia Ribeiro da 
Silva, 159 – Cristo Redentor, João Pessoa-PB, CEP 58070-420.

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2012

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2015, que objetiva a aquisição 
de alimentação escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 
38/2009 do Ministério da Educação, e Lei Municipal nº 389/2009, através da solicitação de compras 
de produtos da Agricultura Familiar, emitida pela Secretaria Municipal de Educação, para o período 
compreendido entremaio à Dezembro de 2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto aos seguintes proponentes: ITENS: 01 ;02 ; 04 ;05 ; 08 ; e 11 
Classificada Jaqueline Domingos valor total dos Itens R$ 18.778,20 .ITENS: 03 ; 06; 07; 09 ;10;15 
e 18  Classificado Valdeilton Tavares de Oliveira valor total dos itens R$ 19.539,80.ITENS: 04 ;12 
;13;14;17 Classificada EdynoliaMoniquy Farias Alves. Valor total dos itens R$ 19.015,00 .- ITEN: 19 
-Classificado Edivaldo Sabino da Costa – Valor total do item R$ 19.627,00 Publique-se e cumpra-se 
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Maio de 2015.

MARIA DO SOCORRO CARDOSO
Prefeita

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Locação deveículos  
com  e sem motorista para atender as necessidades de diversas secretarias do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça PB. Conforme termo de referencia com especificações e detalhamento.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Adenir Fernandes da Silva - R$ 
22.000,00; Aldenir José Jerônimo Junior - R$ 12.000,00; Antonio Sampaio Gomes - R$ 11.200,00; 
DeniaMireli Soares dos Santos - R$ 11.200,00; GILLIARD AVELINO CARVALHO - R$ 22.000,00; 
ILDERLAN PAULINO DA SILVA - R$ 9.600,00; Joao Antonio de Oliveira - R$ 8.000,00; João Pereira 
de Melo - R$ 22.000,00; JOSE ROBSON DA CRUZ BEZERRA - R$ 10.400,00; JOSENILDO ACIOLE 
VIEIRA - R$ 22.000,00; LEANDRO DA COSTA GONÇALVES - R$ 13.240,00; Maria Celia Alves - 
R$ 30.400,00; Sebastião Alves - R$ 9.600,00; SEBASTIAO HERCULANO XAVIER - R$ 11.200,00; 
Thayrone David de Almeida Alves - R$ 12.000,00; Vanderlei Amancio da Silva - R$ 12.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Maio de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-

ÇO Nº 059/2015TP
Tomada de Preços Nº TP002/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro, CNPJ Nº 

08.925.680/0001-30. Contratada: Multiservice Construções Ltda-ME, CNPJ Nº 10.575.852/0001-
60. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Considerando o que é de: Prestar serviço de engenharia 
na Construção de uma Unidade Escolar com 04 Aulas. Deste modo a vigência do contrato após a 
assinatura deste termo aditivo passou de 15/08/2015 a 15/04/2015, para a nova vigência que de 
15/04/2015 a 15/12/2015. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo. Data da Ass: 16/03/2015. Partes Ass.: Rosângela de Fátima 
Leite e o Sr. Eriomar Gomes Ferreira.

Desterro/PB, 16 de março de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Americo 

Falcão, 736 - Centro - Lucena - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOSN PARA O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 556/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 32931981.
Email: cpllucena@hotmail.com

Lucena - PB, 12 de Maio de 2015
FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA 

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Americo 
Falcao, 736 - Centro - Lucena - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviço Especializado no Transporte 
de Alunos/Professores Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 556/2010. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3293-1981.
Email: cpllucena@hotmail.com

Lucena - PB, 11 de Maio de 2015
FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA

 Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Americo 
Falcao, 736 - Centro - Lucena - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRASPORTE DIARIO 
DE LIXO E ENTULHOS Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 556/2010. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3293-1981.Email: cpllucena@hotmail.com 

Lucena - PB, 11 de Maio de 2015
FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Americo 
Falcao, 736 - Centro - Lucena - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIRO PARA O 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 556/2010. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3293-1981.
Email: cpllucena@hotmail.com

Lucena - PB, 12 de Maio de 2015
FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA 

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Americo 
Falcao, 736 - Centro - Lucena - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANU-
TENÇÃO DA ILUMNAÇÃO/PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LUCENA/PB Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 556/2010. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3293-1981.
Email: cpllucena@hotmail.com

Lucena - PB, 14 de Maio de 2015
FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Americo 

Falcao, 736 - Centro - Lucena - PB, às 12:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 556/2010. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3293-1981.Email: cpllucena@hotmail.com

Lucena - PB, 14 de Maio de 2015
FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA 

Pregoeiro Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Americo 
Falcao, 736 - Centro - Lucena - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA O MUNICÍPIO DE LUCENA/PB Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
556/2010. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3293-1981.Email: cpllucena@hotmail.com

Lucena - PB, 14 de Maio de 2015
FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA 

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Americo 
Falcao, 736 - Centro - Lucena - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUCENA/PB Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 556/2010. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3293-1981.
Email: cpllucena@hotmail.com

Lucena - PB, 14 de Maio de 2015
FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de 
Pequeno Porte e Equiparados, para: Locação de veículo destinado ao Gabinete. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 157. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 14 de Maio de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

Comunicamos que os Relatórios Anuais do Agente Fiduciário das emissões  de debêntures abaixo 
relacionadas, relativos ao Exercício Social de 2014, estão disponíveis em nossa sede, nos locais indicados 
no Artigo 12, inciso XVIII da Instrução CVM nº 28/83 e em nosso website  www.simplifi cpavarini.com.br.

EMISSORA SÉRIE / EMISSÃO

ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ÚNICA / PRIMEIRA

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2015
Simplifi c Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Rua Sete de Setembro, 99/24º andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005
Tel 21-2507-1949 fi duciario@simplifi cpavarini.com.br

AGENTE FIDUCIÁRIO
AVISO AOS DEBENTURISTAS

Responsavel.: GEOVANE VALDEMIR SILVA DE 
MENEZES
CPF/CNPJ: 065390214-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027134
Responsavel.: JONELIO AMARO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 011473236/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$684,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 024865
Responsavel.: JOSE DO NASCIMENTO AZEVEDO
CPF/CNPJ: 041204819/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$867,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027989
Responsavel.: JOAO GUIMARAES PEREIRA NETO
CPF/CNPJ: 048072294-35
Titulo: DUP PRES SER IN  R$852,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027483
Responsavel.: LAILA CAMILA ALVES DE MORAIS
CPF/CNPJ: 009364437/0002-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$640,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027901
Responsavel.: LEANDRO TORRES LIBORIO
CPF/CNPJ: 028489974-78
Titulo: DUP PRES SER IN  R$399,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027109
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ: 005914609/0001-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.005,06
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027115
Responsavel.: MARIO BARBOSA
CPF/CNPJ: 135007164-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$302,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 025512
Responsavel.: NATALIA DA SILVA PORTO302B
CPF/CNPJ: 011376074-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023318
Responsavel.: OZIVANIA MARTINS LIMA
CPF/CNPJ: 022098754-80
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$604,84
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023130
Responsavel.: PRISCILA LIMA QUEIROZ DE AL-
MEIDA 01
CPF/CNPJ: 014791790/0001-85
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.757,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028484
Responsavel.: REGINA COMERCIO DE CONF LTDA-ME
CPF/CNPJ: 021609603/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.778,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027325
Responsavel.: RITA DE CASSIA SERRA MOREIRA
CPF/CNPJ: 150920701-53
Titulo: DUP PRES SER IN  R$ 50,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023305
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$411,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028783
Responsavel.: SILVANEIDE PIRES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 001202893/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$529,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027149
Responsavel.: TONY FERREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 095718594-43
Titulo: DUP VEN MER IND  R$295,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027999
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, 10 de Se-
tembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas e 
Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  14/05/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ARYELLISON R. DA SILVA
CPF/CNPJ: 013467323/0001-31
Titulo: DUP VEN MER IND  R$884,42
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027823
Responsavel.: AMANDA DE ANDRADE MATOS - ME
CPF/CNPJ: 010635590/0001-82
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.264,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028410
Responsavel.: ALINE FONTENELE SARAIVA BER-
TOLO EIR
CPF/CNPJ: 021585383/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$709,88
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028309
Responsavel.: ALINE FONTENELE SARAIVA BER-
TOLO EIR
CPF/CNPJ: 021585383/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$443,57
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028300
Responsavel.: ALEXANDRE DUARTE DA COSTA 201A
CPF/CNPJ: 073827174-88
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023322
Responsavel.: BOMPRECO SUPERMERCADOS DO 
NORDESTE
CPF/CNPJ: 013004510/0044-19
Titulo: INDIC DUPLICATA  R$ 61,15
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 023745
Responsavel.: CENTRAL PLAST COMERCIAL EI-
RELI ME
CPF/CNPJ: 000944936/0001-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.871,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028434
Responsavel.: CELIA CRISTINA LEITE BIZERRIL
CPF/CNPJ: 015770036/0001-21
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.460,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 027386
Responsavel.: CONCEITO CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 019877346/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.800,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028050
Responsavel.: CONST. GABARITO LTDAC
CPF/CNPJ: 041222829/0001-16
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 60,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028583
Responsavel.: CLESIO CARLOS MONTEIRO ME
CPF/CNPJ: 008117421/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.560,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028322
Responsavel.: CRISTIANO ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 930945404-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$675,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026358
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA - ME
CPF/CNPJ: 009024412/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.903,70
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026999
Responsavel.: DIEGO JOSE DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 015677624/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$439,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 026958
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
CPF/CNPJ: 374394644-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$7.822,08
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 028272
Responsavel.: GRAFICA SAO MATEUS LTDA
CPF/CNPJ: 012940493/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.559,87
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 029057

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00015/2015
Aos 13 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel José Gomes de 
Sá - Centro - Sousa - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 058, de 27 de Dezembro de 2004, Decreto Municipal nº 0259, de 22 de Novembro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00015/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Sistema de Registro de Preço para prestação de serviços do fornecimento de passagens aéreas 
nacionais para atender os servidores do Município de Sousa-PB, conforme termo de referência em 
anexo.; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOUSA - CNPJ nº 08.999.674/0001-53.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Sousa firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Sousa, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00015/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA .
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12.
Valor: R$ 150.035,07.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Sousa.
Sousa - PB, 13 de Maio de 2015

ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preço para prestação de serviços do fornecimento de passagens 

aéreas nacionais para atender os s.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 -20.10 - Gabinete do 

Prefeito - Classificação funcional - 2004;2005;2006; 20.20 - Procuradoria do Município - Classificação 
funcional - 2009 20.40 - Secretaria de Planejamento e desenvolvimento - Classificação funcional 
- 2015; 20.30 - Secretaria de Administração - Classificação funcional - 2010 20.50 - Secretaria de 
Finanças - Classificação funcional - 2018;2020; 20.60 - Secretaria de Educação e Esporte - Clas-
sificação funcional - 2023;2025; 20.80 - Secretaria de Ação Social - Classificação funcional - 1005; 
20.90 - Secretaria de Infraestrutura - Classificação funcional - 2049;2067; 21.00 - Secretaria de 
Turismo - Classificação funcional - 2055;2056;2151; 21.10 - Agência Mun. Desenvolvimento - 
Classificação funcional - 2058 21.20 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - Classificação 
funcional - 2060; 27.01 - fundo municipal de saúde - Classificação funcional - 2069; 2070; 2078; 2095; 
2095; 2082; 21.40 - Superintendência de Transportes e Transito - Classificação funcional - 2085 
40;10 - Fundação Municipal de cultura - Classificação Funcional - 2093 40.20 - Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS - Classificação Funcional - 2165 Elemento Despesa 33.90.33( passagens 
e Despesas com Locomoção)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00137/2015 - 13.05.15 - FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA - R$ 150.035,07

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2015, que objetiva: Aquisição de 06(seis) 
motocicletas 150cc do tipo Cross, para operações e fiscalização do transito, para atender as ne-
cessidades da Secretaria de STTRANS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA - R$ 88.200,00.

Sousa - PB, 12 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2015, que objetiva: Contratação de pessoa 
Física para prestação de serviço de facilitadores de oficinas - Técnicos de Nível Médio - para ate; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDILEUZA DA SILVA SANTOS - 
R$ 6.034,00; HELIO LOPES DA SILVA - R$ 6.034,00; RONILDO LOPES DE ALENCAR - R$ 6.034,00.

Sousa - PB, 12 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO

Prefeito

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DE GINÁSIO DE 
ESPORTES. 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) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 13 de Maio de 2015.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 
RUAS EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO BAIRRO SILVINO COSTA. 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) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 13 de Maio de 2015.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE REFORMA E 
MELHORAMENTOS NOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE. 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) 32872504. 
Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 13 de Maio de 2015.
FELIPE SILVA DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 11.372.084/0006-15, 
Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te, Renovação da LO nº1315/2004, para atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS 
E LUBRIFICANTES, RUA PASTOR RAUL DE SOUZA COSTA N 135, ALTO DO MATEUS-JOÃO 
PESSOA-PB, PROC. 2015-002654.

AGUA FRIA REVEDENDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO CANAA) – CNPJ nº 
00.378.736/0001-06, Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, Renovação da LO nº 89/2014, para atividade COMÉRCIO VAREJISTA 
DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA,ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, RUA JOAQUIM 
BORBA FILHO, Nº2121-ÁGUA FRIA-JOÃO PESSOA-PB, PROC. 2015-002655.

CONSTRUTORA LUXOR LTDA – CNPJ nº 09.157.478/0001-02, Torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 28 UNIDADES HABITACIONAIS, RUA PAULO 
GOMES DE ALMEIDA ESQUINA, ST 41,QD 172,LT 0053, JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA – JOÃO 
PESSOA-PB, PROC. 2015-002663.

NELSON DE LIRA (POSTO CANAA CRISTO) – CNPJ nº 08.301.012/0001-68, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
LO nº 1359/2012, para atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES 
E CONVENIENCIA, RUA PRESIDENTE RANIERE MAZILLI Nº 2266, CRISTO REDENTOR-JOÃO 
PESSOA-PB, PROC. 2015-002656.

FONTANELLA TRANSPORTES LTDA  – CNPJ nº 85.127.983/0009-31, Torna público que requereu 
junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da LO nº 
2616/2013, para atividade TRANSPORTE ROD. DE CARGA COMUM NÃO PERIGOSA(PRODUTOS 
CERAMICOS E ABAS. PROPRIO(DIESEL)CAP.15000M³, PERCURSO: EM TODO ESTADO DA 
PARAÍBA, PROC. 2015-002689.

TRANSPORTADORA TRAVASSOS LTDA – CNPJ nº 24.224.966/0001-70, Torna público que reque-
reu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AM-
BIENTAL, para atividade TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA AUTOS=PLACAS=KLP-7509/
PB=MNT-0570/PB=MOT-2293/PB, PERCURSO: CABEDELO/GUARABIRA/CAMPINA GRANDE, 
PROC. 2015-002554.

ANB CONSTRUCOES INCORPORAÇOES LTDA - ME – CNPJ nº 19.554.355/0001-50, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 16 UNIDADES 
HABITACIONAIS, RUA CARLOS ALBERTO DA SILVA,ST. 56,QD-148,LT-370,GRAMAME, JOÃO 
PESSOA-PB, PROC. 2015-002716.

MANOEL ASSIS MENDONCA – CPF nº 917.480.034-53, Torna público que requereu junto a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 04 UNIDADES HABITACIONAIS, AV. MOURÃO RANGEL, ST 
27, QD 044, LT 0745, VARJÃO-JOÃO PESSOA-PB, PROC. 2015-002720.

SÁ EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ nº 11.953.550/0001-41, Torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 UNIDADES HABITACIONAIS, AV. CONDE, 
ST.04 - QD.63 - LOTE. 23 -TIBIRI II - SANTA RITA-PB, PROC. 2015-002746.

LOCALIZA RENT A CAR S.A  – CNPJ nº 16.670.085/0443-65, Torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para atividade LOCADORA DE VEÍCULOS, RUA MARECHAL RONDON N° 303, AEROPORTO, 
BAYEUX-PB, PROC. 2015-002717.

KLECIO WAGNER DE MOURA TOSCANO – CPF nº 029.307.614-66, Torna público que requereu 
junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para atividade CONSTRUÇÃO DE O2 CASAS, RUA PROJETADA, QD-32,LOTE 767,LOTEAMENTO 
PLANO DE VIDA II,TIBIRI II, PROC. 2015-002702.

PRISCILA SANTOS DO NASCIMENTO – CPF nº 007.859.374-39, Torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da L. OPERAÇÃO 
PARA PESQUISA nº 2949/2014, para atividade LAVRA EXPERIMENTAL DE AREIA, REF. DNPM 
Nº 846.338/2007, RUA ÁGUAS TURVAS-ZONA RURAL-SANTA RITA-PB, PROC. 2015-002692.

VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ nº 04.240.307/0001-10, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR RESIDENCIAL COM 56 
UNIDADES, RUA EDGAR DE A. LINS C/RUA JOSE A.E RUA FRANCISCO L. PIANCO, ALTIPLANO-
-JP, PROC. 2015-002760.

BCM CONSTRUCAO E INCORPORACOES E IMOBILIARIA LTDA  – CNPJ nº 14.923.086/0001-
39, Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 10 
CASAS, RUA MARIA DO CARMO DOS SANTOS QD.12 LOTE C1, BAIRRO MULTIRÃO, BAYEUX-
-PB, PROC. 2015-002775.

ELIETE LIMA DE SOUZA– CPF nº 297.717.304-87, Torna público que requereu junto a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para 
atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 05 APARTAMENTOS, RUA COM. EDILSON PAIVA 
DE ARAUJO,QD. 0138, LT. 0316, JD. CIDADE UNIVERSITARIA-JP/PB, PROC. 2015-002757.

MANUEL BERNARDO DA SILVA– CNPJ nº 21.745.368/0001-59, Torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da LO 3160/2012, 
COM MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL, para atividade BAR COM SOM MECANICO, RUA RUA 
FRANCISCO JOSE DA COSTA, S/N - MATA REDONDA – ALHANDRA-PB, PROC. 2015-002747.

SAPÉ GAS DISTRIBUIDORA DE BOTIJOES LTDA  – CNPJ nº 08.865.767/0001-95, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da LO nº 2571/2013, para atividade REVENDA DE GLP -GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, RUA 
PROJETADA, S/N, LT 23, QD 05 - LOT. JOSE FELICIANO III – SAPÉ-PB, PROC. 2015-002678.

LINO CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS LTDA – CNPJ nº 
06.245.705/0001-55, Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, para atividade TRASPORTE DE CO
MBUSTÍVEIL(DIESEL)=PLACA:MYN-6034/RN, PERCURSO: MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, 
PROC. 2015-002661.

EXTREMOZ TRANSMISSORA DO NORDESTE ETN S.A – CNPJ nº 14.029.911/0001-56, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NA TENSÃO DE 230 KV, ZONA RURAL – CAMPINA GRANDE-PB, PROC. 
2015-002772.

POSTO BR MARAVILHA LTDA– CNPJ nº 08.893.612/0001-62, Torna público que requereu junto a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da LO nº 1987/2013, 
para atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, TROCA DE 
ÓLEO E LANCHONETE, RUA ODILON LOPES, Nº 737, JARDIM ROGERIO – POMBAL-PB, 
PROC. 2015-002706.

JOSÉ CIPRIANO FILHO-ME (CIMABY CONSTRUÇÕES) – CNPJ nº 17.025.055/0001-59, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Renovação da LO nº 1437/2013, para atividade FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA 
CONSTRUÇÃO E PORTÕES DE METAL, SITIO SARAIVA, S/N, ZONA RURAL – ITAPORANGA-
-PB, PROC. 2015-002703.

LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA – CPF nº 123.466.594-87, Torna público que requereu 
junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da LI nº 
2658/2012, para atividade LOTEAMENTO COM 63 LOTES E 05 QUADRAS, RUA. PROJETADA B. 
DAS POPULARES EQ.C/ROD.PB393 – ZONA URBANA – CAJAZEIRAS-PB, PROC. 2015-002767.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO – CNPJ nº 01.612.553/0001-68, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da 
LI nº 650/2010, para atividade CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITARIA, RUA MANOEL 
DE SALES - S/N – CENTRO – SOBRADO, PROC. 2015-002604.

GERALDO CANUTO DE ANDRADE – CPF nº 116.964.208-06, Torna público que requereu junto a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, 
para atividade TRANSPORTE DE RESÍDUO SÓLIDO DE CONSTRUÇÃO=PLACA:DJB-3517/SP, 
PERCURSO: GRANDE JOÃO PESSOA-PB, PROC. 2015-002797.

TEOMAG - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA – CNPJ nº 07.865.716/0001-09, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da LO nº 4434/2012, para atividade FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, AVENIDA DOM PEDRO II - 
Nº888 – CENTRO – JOÃO PESSOA-PB, PROC. 2015-002800.

ANTÔNIO AUGUSTO MONTEIRO BARACHO – CNPJ nº 01.819.624/0001-06, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da LO nº 1367/2013, para atividade PRODUÇÃO E ENGARRAFAMENTO DE CACHAÇA, ENDA 
ENGENHO TRIUNFO, S/N - ZONA RURAL – AREIA-PB, PROC. 2015-002837.

ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA – CNPJ nº 02.949.141/0001-80, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE PRÉVIA, para atividade FACULDADE DE MEDICINA, RUA GETULIO VARGAS - S/N - RIO DO 
MEIO – BAYEUX-PB, PROC. 2015-002835.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
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 27 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS. 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, 13 de Maio de 2015
ELZEBIO PEREIRA DE MELO - Pregoeira Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS – PB.

GABINETE DO PREFEITO
Resultado de Julgamento de Recurso
Concorrência Pública 00002/2014
CONHEÇO o recurso interposto pela empresa VANTUR – CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 

– EPP, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão da Comissão 
Permanente de Licitação.

Cachoeira dos Índios – PB, 11 de maio de 2015.
Francisco Dantas Ricarte

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
Aviso de Licitação

Pregão Presencial  nº    06/2015
Objeto: contratação de serviços de locação e manutenção mensal de softwares na área de 

contabilidade publica e folha de pagamento, destinados as atividades da Câmara Municipal de 
Cajazeiras. Abertura das Propostas: às 10:00 horas do dia 26/05/2015. A entrega do edital e maiores 
informações na rua Praça Ana de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB.

Cajazeiras, 12 de maio de 2015. 
FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

 EXTRATO DE CONTRATO 
Instrumento: Contrato nº. 09056/2015.
Objeto: Contratação de instituição executora de ações de qualificação profissional e formação 

continuada, do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e o INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTÁVEL – IDEIAS.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2015/009564;   DISPENSA N. 09001/2015.
Signatários: Sra. Edilma Ferreira da Costa, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Walberto Fonseca de Araújo Júnior, pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE 
ASSOCIATIVISMO SUSTENTÁVEL – IDEIAS.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12. 366.5180.2520;
Natureza: 3.3.90.39; 
Fonte: 11 – RECURSOS DO FNDE/RESOLUÇÃO Nº 08 DE ABRIL DE 2014. ART. 12, PARA-

GRAFO II.
Vigência, 18 (dezoito) meses, iniciando-se a partir da data de assinatura do instrumento contratual.
Valor Global: R$ 1.994.376,00 (um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e 

setenta e seis reais).
João Pessoa, 12 de maio de 2015.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00032/2015 com o seu objeto aquisição de materiais e serviços de 
gráfica, destinados à diversas Secretarias, conforme edital. Com o licitante classificado em todas as 
fases deste certame, a empresa: FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA, 
CNPJ Nº 13.159.194/0001-14, vencedora  com o valor global de R$ 212.862,02 (duzentos e doze 
mil oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos).

Ibiara - PB, 13 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  
 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00033/2015 com o seu objeto Locação de um veículo 
para ficar a disposição da Secretaria de Ação Social, conforme edital. Com o licitante classificado 
em todas as fases deste certame, a pessoa física: JOSE DE SOUSA NETO, portador da RG nº 
387.487 SSP-PB e CPF nº 141.035.754-68, vencedor com o valor mensal de R$ 1.800,00 (hum 
mil e oitocentos  reais).

Ibiara - PB, 13 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00034/2015 com o seu objeto a Prestação de serviços 
para o transporte de estudante da rede municipal de ensino, de segunda a sexta do sitio logradouro 
para a sede do município de Ibiara, conforme edital. Com o licitante classificado em todas as fases 
deste certame, a pessoa física: JOÃO BEZERRA DE SOUSA, portador da RG nº 393.056 SSP-PB e 
CPF nº 058.282.604-72, vencedor com o valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Ibiara - PB, 13 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JULGAMENTO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2015/000279.  PREGÃO PRESENCIAL Nº 09003/2015. OBJETO: 

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO FARDAMENTO ESCOLAR, PARA O ATENDIMENTO DAS 
DEMANDAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. O Pregoeiro Oficial da Secretaria de 
Educação e Cultura, com base nos pareceres da Assessora Jurídica – SEDEC julga IMPROCE-
DENTES os recursos impetrados pelas empresas PBF GRÁFICA E TEXTIL LTDA e VENDE TUDO 
MAGAZINE LTDA. Declara ainda a empresa BORDSETE COMERCIO EIRELLI - EPP INABILITADA, 
por não fazer a juntada das certidões de regularidade fiscal estadual e municipal no prazo de 05 
(cinco) dias, conforme disciplina a lei. Neste norte, ficam convocadas para negociação de preços 
as empresas classificadas em segundo lugar nos Lotes 01 e 03, quais sejam PBF GRÁFICA E 
TEXTIL LTDA e VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, respectivamente, a se realizar no dia 18/05/2015, 
às 8:30 na sala da Comissão Setorial de Licitações, em Água Fria. Maiores informações pelo email 
cslsedecjp@yahoo.com.br ou telefone (083)3218-9255.

João Pessoa/PB, 13 de maio de 2015.
Gláucia Kaline Alves da Fonseca

Pregoeira Oficial CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA N. 09001/2015
PROCESSO N. 2015/009564.
Objeto: Contratação de instituição executora de ações de qualificação profissional e formação 

continuada, do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM URBANO.
Com base nas informações constantes do Processo nº. 2015/009564, referente à Dispensa de 

Licitação nº. 09001/2015, bem como nos Pareceres emitidos pela Assessoria Jurídica e Contro-
ladoria Geral do Município, em cumprimento aos termos do artigo 24, XIII, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO E RATIFICO a Dispensa nº. 09001/2015, em favor 
da instituição de ensino INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO 
SUSTENTÁVEL – IDEIAS, inscrita sob o CNPJ nº 05.790.756/0001-03, com o valor global de R$ 
1.994.376,00 (um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), 
fundamentada no Art. 24, XIII, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Em conseqüência, fica convocado 
o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 12 de maio de 2015.

Edilma Ferreira da Costa
Secretária de Educação e Cultura/SEDEC 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00020/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos diversos, 

não padronizados, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 
26 de Maio de 2015 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 
16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00021/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim 

como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Vieirópolis. 
Data e Local: 26 de Maio de 2015 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00022/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de internamento hospitalar em enfermaria com 

quarto com 02 leitos e BWC no quarto, realizando serviços de obstetrícia, ginecologia, maternidade, 
ortopedia, traumatologia, cirurgia geral, nefrologia, dermatologia, clínica médica, com realização 
de procedimentos médicos, internamento em UTI, exames laboratoriais, exames de diagnose de 
imagem e exames destinado a manutenção da Secretaria de Saúde do município. Data e Local: 
26 de Maio de 2015 às 11:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 
- Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00023/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de refeições, destinados a ser-

vidores de diversas Secretarias do município de Vieirópolis. Data e Local: 26 de Maio de 2015 às 
13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00024/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais didáticos e de 

expediente, destinados a manutenção de diversas secretarias do município de Vieirópolis. Data 
e Local: 26 de Maio de 2015 às 14:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira 
Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial 

CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA – Torna público que requereu à SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO = EDF. MULTIFAMILIAR 
COM 40 APTS = IT: 500MIL = ÁREA: 2.353,16M² = NE: 17 = L/ATV: LOTEAMENTO BELA VISTA, QD. 
21 – LT. 08 E 09 – PRAIA DE CAMPINAS – CABEDELO – PB. Processo: 2015-002358/TEC/LI-4016.

ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL DOS COLABORADORES DA VERDADE, CNPJ Nº 
03.059.448/0001-79, Torna público que requereu a sua Licença de Instalação junto a SUDEMA, de 
Edificação de 01 Templo Religioso, localizada a Rua José Mariz, 768, Tambauzinho, JP/PB, através 
do Processo 2015-002147/TEC/LP-2412.

BOA VIAGEM COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 21.897.344/0001-14, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 771/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 594 dias. Para 
a atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. (GASOLINA, ETANOL E DIESEL) 
VENDA DE LUBRIFICANTES. Na(o) – BR 101, KM 88, S/N – DISTRITO INDUSTRIAL Município: 
JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-001557/TEC/LO-9560.

JCR INCORP. DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 12.071.120/0001-
69, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 720/2015 em João Pessoa, 27 de abril de 2015 – Prazo: 1460 dias. 
Para a atividade de: Edificação residencial multifamiliar com 08 (oito) unidades habitacionais e 
sistema de esgotamento sanitário individual. Na(o) -  RUA BANCÁRIO JOSÉ ALEXANDRE DE 
FARIAS, ST-08, QD-094, LT-0330, BANCÁRIOS Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-002019/TEC/LO-9668.

WILSON DA COSTA MIRANDA – CNPJ/CPF Nº 083.988.324-28, Torna público que a SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 836/2015 em João Pessoa, 11 de maio de 2015 – Prazo: 1460 dias. Para a atividade 
de: Quatro unidades habitacionais. Na(o) -  RUA PROJETADA 07, QD-13, LT-17, JARDIM AERO-
PORTO Município:  BAYEUX – UF: PB. Processo: 2015-002257/TEC/LO-9731.

GERAN CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA, CNPJ Nº 15.812.262/0001-
28, Torna público que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, de Construção 
Multifamiliar, localizada a Rua Assis F. de Lima, QD. 149, LT. 139, GRAMAME. Através do Processo 
2015-000960/TEC/LO-3848.

ECOSOLO – GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ Nº 11.955.108/0001-54 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº C29/2015 em João pessoa, 16 de abril de 2015 – prazo: 730 dias. Para a atividade de:  
Aterro Sanitário situado na Fazenda Logradouro II no Município de Campina Grande. Na (o) – Fa-
zenda Logradouro II – Município: Campina Grande – UF: PB. Processo: 2015-000680/TEC/LO-9371.

AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – 12.674.768/0001-20 
– Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência  de Administração do Meio Am-
biente, a R.L.O nº 688/2013, proc. nº 4084/2011= Comércio Varejista de Produto Agrícolas = 
IT:200MIL=AC:276=NF05=L/ATV: Rua Dr. Silva Mariz, nº 43, Centro – Sousa – PB. Processo nº 
2015-002434/TEC/LO-9770.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia n° 779/2015, em João Pessoa, em 04 de 
Maio de 2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Construção de Quadra Poliesportiva, na Rua 
Prefeito Inácio Claudino, nº 190, Centro, no Município de São Vicente do Seridó/PB.  Processo nº 
2014-003861/TEC/LP-2128. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n° 845/2015, em João Pessoa, em 12 
de Maio de 2015 – Prazo 365 dias. Para a atividade de: Drenagem e Pavimentação em diversas 
ruas, no Distrito de Pirauá, no Município de Natuba/PB.  Processo nº 2015-002634/TEC/LI-4045.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00025/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de Relógio de Ponto Eletrônico 

destinado ao município de Vieirópolis, conforme Termo de Referência do edital. Data e Local: 27 
de Maio de 2015 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - 
Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00026/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de uma grade aradora, destinada ao município 

de Vieirópolis. Data e Local: 27 de Maio de 2015 às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00027/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais para manutenção 

de bens imóveis destinados as atividades da secretaria de obras do município. Data e Local: 27 
de Maio de 2015 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - 
Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 13 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLI-

CO o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 022/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a Contratação de empresa especializada para implantação e execução do Controle Interno, 
no Município de Prata - PB. A sessão que estava marcada para o dia 15/05/2015 às 09h00min 
(Horário Local) fica ADIADA para o dia 20/05/2015 as 09H00min (Horário Local). Os demais atos 
permanecem inalterados, não modificando a elaboração das propostas. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 13 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO 

o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 023/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a 
Locação de 01 (um) veículo tipo ambulância. A sessão que estava marcada para o dia 15/05/2015 
às 10h30min (Horário Local) fica ADIADA para o dia 20/05/2015 as 10h30min (Horário Local). 
Os demais atos permanecem inalterados, não modificando a elaboração das propostas. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 13 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO 

o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 024/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de consultoria técnica em 
processamento de dados de sistemas/programas nas áreas de Assistência Social, para tender as 
necessidades da Secretaria municipal de Ação Social. A sessão que estava marcada para o dia 
15/05/2015 às 12h00min (Horário Local) fica ADIADA para o dia 20/05/2015 as 12h00min (Horário 
Local). Os demais atos permanecem inalterados, não modificando a elaboração das propostas. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 13 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO 

o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 025/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a 
Confecção de material gráfico. A sessão que estava marcada para o dia 15/05/2015 às 14h00min 
(Horário Local) fica ADIADA para o dia 20/05/2015 as 14h00min (Horário Local). Os demais atos 
permanecem inalterados, não modificando a elaboração das propostas. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 13 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
CONCORRÊNCIA Nº. 001/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Gurjão - PB, TORNA PÚBLICO, para os 

fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa PLANCON PLA-
NEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 17.268.623/0001-42  interpôs 
recurso administrativo contra o julgamento de habilitação da Concorrência 001/2015, ficando as 
demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, 
APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do artigo 
109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados na forma do Art. 110 do mesmo diploma 
legal, contados desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com 
vista franqueada aos interessados.

Gurjão - PB, 13 de maio de 2015
Higor Pereira Morais
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Aquisição de carnes 
bovinas, destinado ao complemento da merenda escolar, além do consumo de diversas Secretarias; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AURELIO PEREIRA ROLIM-
-ME - R$ 165.750,00.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de carnes bovinas, destinado ao complemento da merenda escolar, além 

do consumo de diversas Secretarias.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015.
DOTAÇÃO: 09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2052 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNI-
VERSITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 
40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
12.306.2008.2043 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 12.306.2008.2044 
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDA-
MENTAL 220104 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3390.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 33903901 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00051/2015 - 04.05.15 - AURELIO PEREIRA ROLIM-ME - R$ 165.750,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015
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 15:30 horas do dia 28 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. 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, 13 de Maio de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA
ADENDO AO EDITAL 

TOMADA DE PREÇO N° 002/2015 
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para organização e realização de concurso 

público, visando o recrutamento e seleção de candidatos para provimento de cargos do quadro 
efetivo na Administração da Câmara Municipal de Sousa, com realização de inscrições, prepara-
ção, aplicação e correção das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, 
bem como promoção de todos os atos necessários à seleção, conforme especificações no edital. 
ADENDO: No item 6.2 “d” do Edital onde Lê: d) Prova de regularidade para com a Fazenda Muni-
cipal do domicílio sede da contratante, assegurada a regra para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
No caso do fornecedor ser sediado em outra cidade, deverão obter junto a Secretaria da Fazenda 
do Câmara Municipal de Sousa, a declaração e/ou Certidão Negativa de Tributos Municipais com 
este município. Lê-se corretamente: d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do 
domicílio sede da contratante, assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. A presente 
alteração não interfere na elaboração da proposta, assim, fica mantida a DATA REUNIÃO: 20 de 
maio de 2015, às 09:30 horas, na sede da Câmara Municipal de Sousa. 

Sousa-PB, 12 de maio de 2015 
Francisco Dantas Estrela 

PRESIDENTE CPL

A SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA – ME 
CNPJ:13.326.462/0001-45, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Am-
biente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental para Renovação do alvará de 
licença Localização e funcionamento, situada na Rua das Mangueiras, 238-A Lote Z Quadra 002 
Amazônia Park CEP:58106-542 – Cabedelo/PB.

                             Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES INDUS-
TRIAIS N.º 003/2010, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA 
RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 
E A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARA-
ÍBA – CINEP .

Aos  oito dias do mês de maio do ano de 2015 (dois mil e quinze), nesta cidade de João Pessoa, 
capital do Estado da Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, 
sociedade de economia mista, com sede nesta Capital, na Rua Feliciano Cirne, n.º 50, Jaguaribe, 
inscrita no CNPJ sob o n 09.123.027/0001-46, neste ato representada, respectivamente, por 
seus Diretores Presidente e de Operações, Dra. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, brasileira, 
divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade n° 1.792.366 (SSP/PB) e CPF 
n° 021.731.374-41, e Dr. THOMPSON FERNANDES MARIZ, brasileiro, divorciado, engenheiro 
químico, inscrito no CPF nº 160.623.704-78, portador da cédula de identidade nº 751.599 (SSP/
PB), com base na legislação pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE 
o Contrato de Locação de Imóvel para Atividades Industriais nº. 003/2010, celebrado com a RAVA 
EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n 41.150.160/0001-02, 
cujo objeto perfez-se na locação de um imóvel constituído por uma área de terras representada pelos 
lotes 150, 310, 454 e 510, da quadra 454, e suas benfeitorias, medindo 30.064,83 m², localizado  
no Distrito Industrial de João Pessoa/PB,  operando-se tal rescisão pelos fundamentos seguintes 
e gerando os efeitos a seguir fixados:

CONSIDERANDO que foi firmado o Contrato de Locação de Imóvel para Atividades Industriais n° 
003/2010 entre a empresa RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., representada 
por seus sócios-administradores, e a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP, em 22 
de dezembro de 2010;

CONSIDERANDO que a empresa em tela não cumpriu uma das condições resolutivas do Con-
trato de Locação de Imóvel para Atividades Industriais n° 003/2010, que trata do inadimplemento,  
especificamente a alínea “b” da CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL;

CONSIDERANDO o pleno direito de RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato de Locação 
de Imóvel para Atividades Industriais n° 003/2010, a CINEP o faz por decisão de seus Diretores 
Presidente e de Operações na data de 29 de outubro de 2014, conforme  Resolução de Diretoria 
n° 161/2014,  razão pela qual cessam todos os direitos e obrigações das partes, a partir desta data 
(08/05/2015), excetuando-se as responsabilidades pelos atos já decorridos e oriundos do referido 
Contrato de Locação;

CONSIDERANDO por fim todos os fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE 
PLENO DIREITO O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES INDUSTRIAIS 
N.º 003/2010 .

João Pessoa, 08 de maio de 2015
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP

TATIANA DA  ROCHA DOMICIANO                  THOMPSON FERNANDES MARIZ
Diretora Presidente                                          Diretor de Operações

EDITAL DE CHAMAMENTO n 45 . 
          
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                            

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: Felipe da Silva Oliveira, matrícula n. 179.090-1,para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0034115-5/2014.

João Pessoa, 06 de Maio de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EMEPA-PB            

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 002/2015 ( 2ª CONVOCAÇÃO)
REGISTRO CGE N°15-00308-0, De, 15.04.2015

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede na 
Rodovia PB-008, Km 07, Comunidade Jacarapé III, João Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, 
torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 (EM 2ª CON-
VOCAÇÃO), tramitado no Sistema Gestor Central de Compras sob o nº 35.202.000115.2015, com 
base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, Decretos Estaduais nº 24.649/03 e 
32.056/2011, Lei Estadual nº 9.697/2012 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, destinados às atividades 
de campo nas  Estações Experimentais de Sapé-PB, Alagoinha-PB, Umbuzeiro-PB e João Pessoa-
-PB, pertencentes à EMEPA-PB, no âmbito do Convênio Federal MDAxEMEPA nº 764099/2011. 

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e da  documentação, 
serão realizados no dia 27 de maio de 2015, às 10:00 horas, na Sede da EMEPA-PB.

RECURSOS: A contratação desses serviços se dará com recursos do Convênio Federal MDA 
x EMEPA nº 764099/2011.  Classificação Programática: 35.202.20.573.5103.4749 – Natureza da 
Despesa: 3390.39 – Fonte 283 – Localização Geográfica: 0272 -  Reserva Orçamentária nº 00086, 
de 06/04/2015.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 14 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.org.br. Maiores 
informações na sede da EMEPA-PB.

João Pessoa-PB, 13 de maio de 2015.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira
       

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Informática diversos para melhor funcionamento e 
atendimento dos diversos setores. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00059/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2015 Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e:

CT Nº 00267/2015 - 07.05.15 - INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 422.318,00; CT Nº 
00268/2015 - 07.05.15 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - R$ 481.051,00; CT Nº 00269/2015 - 07.05.15 
- SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 98.830,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

29A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 14 de maio de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00059/2015

Aos 07 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Solon de 
Lucena - Centro - Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº 20/2007, de 02 de Julho de 2007, Decreto Municipal nº 
66/2014, de 29 de Dezembro de 2014, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais 
aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00059/2015 que objetiva o registro de preços para: Aquisições parceladas 
de Materiais de Informática diversos para melhor funcionamento e atendimento dos 
diversos setores da Administração Municipal; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO
CNPJ: 15.659.814/0001-00
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

5 Cartucho original HP color 
122

HP UNID. 150 42,00 6.300,00

6 Cartucho original HP color 22 HP UNID. 150 70,00 10.500,00
7 Cartucho original HP color 60 HP UNID. 150 64,00 9.600,00
8 Cartucho original HP color 75 HP UNID. 150 65,00 9.750,00
9 Cartucho original HP color 

901
HP UNID. 80 81,00 6.480,00

10 Cartucho original HP color 93 HP UNID. 80 68,00 5.440,00
11 Cartucho original HP preto 

122
HP UNID. 150 33,00 4.950,00

12 Cartucho original HP preto 21 HP UNID. 150 52,00 7.800,00
13 Cartucho original HP preto 60 HP UNID. 150 53,00 7.950,00
14 Cartucho original HP preto 74 HP UNID. 150 54,00 8.100,00
15 Cartucho original HP preto 

901
HP UNID. 80 55,00 4.400,00

16 Cartucho original Canon 
preto 40

CANON UNID. 100 90,00 9.000,00

17 Cartucho original Canon color 
31

CANON UNID. 100 99,00 9.900,00

18 Cartucho original HP preto 92 HP UNID. 80 62,00 4.960,00
47 Fonte para notebook 

universal
ELGIN UNID. 20 78,00 1.560,00

69 Impressora Multifuncional 
Jato de tinta

HP UNID. 20 300,00 6.000,00

70 Impressora Laser Wireless SAMSUNG UNID. 20 549,00 10.980,00
72 Impressora Multifuncional 

Laser
HP UNID. 10 740,00 7.400,00

73 Impressora Multifuncional 
Laser Wireless

HP UNID. 10 849,00 8.490,00

74 Impressora Multifuncional 
jato de tinta com Bulk-ink de 
fabrica

EPSON UNID. 10 890,00 8.900,00

82 Monitor LED 15,6” AOC UNID. 30 320,00 9.600,00
84 Monitor/TV LED 22" FULL 

HD
LG UNID. 20 680,00 13.600,00

115Scanner alimentação 
automatica de mesa 20ppm

EPSON UNID. 101.700,00 17.000,00

122Projetor Lúmens 3000 
contraste 3000:1

EPSON UNID. 101.590,00 15.900,00

123Desktop1: Processador 
PENTIUM INTEL DUAL
CORE 4ª Geração, placa 
mãe com slot Pci ou Mini Pci, 
Memória DDR 3, 04 GB, HD 
500 GB, Gravador de DVD, 
Gabinete Torre, Monitor 
15.6”, Teclado ABNT2, 
mouse óptico 800dpi e caixa 
de som. OBS.: 1) 
MICROSOFT WINDOWS 8.1 
64 bits ORIGINAL EM 
PORTUGUES BRASIL. 2) 
GARANTIA DE 1 ANO COM 
SERVIÇO EM 24hrs UTEIS, 
NO LOCAL ONDE O 
EQUIPAMENTO FOI 
INSTALADO.

N3 UNID. 401.790,00 71.600,00

124Desktop2: Processador Intel 
Core i3 4ª Geração, placa 
mãe com slot Pci ou Mini Pci, 
Memória DDR 3, 08 GB, HD 
1 terabyte, Gravador de DVD, 
Gabinete Torre, Monitor 
18.5”, Teclado, mouse e 
caixa de som. OBS.: 1) 
MICROSOFT WINDOWS 8.1 
64 bits ORIGINAL EM 
PORTUGUES BRASIL. 2) 
GARANTIA DE 1 ANO COM 
SERVIÇO EM 24hrs UTEIS, 
NO LOCAL ONDE O 
EQUIPAMENTO FOI 
INSTALADO.

N3 UNID. 202.200,00 44.000,00

128Notebook3: Processador 
INTEL CORE i7 4ª Geração –
HD 1 TB, memória de 08 GB, 
Gravador de DVD, Tela 14”, 
Web cam 1.3, DVDRW, 
Wireless. OBS.: 1) 
MICROSOFT WINDOWS 8.1 
64 bits ORIGINAL EM 
PORTUGUES BRASIL. 2) 
GARANTIA DE 1 ANO COM 
SERVIÇO EM 24hrs UTEIS, 
NO LOCAL ONDE O 
EQUIPAMENTO FOI 
INSTALADO.

HP UNID. 103.090,00 30.900,00

133Rack de Parede: Padrão 19 
Polegadas; Tamanho: 16U; 
Estrutura em chapa pré-
zincada, 0,95mm; Pintura em 
epoxi pó preto; Porta frontal 
com acrílico transparente 
2,00mm; 6 Tomadas fêmea 
2P+T com capacidade de até 
250Ve 10A; Porta frontal com 
chaves; Kit de ventilação;

NILKO UNID. 2 750,00 1.500,00

135Cartão Wireless para 
RouterBoard 2.4/5.8Ghz 
a/b/g/n

ROUTERBOARDUNID. 20 350,00 7.000,00

138RouterBoard Mikrotik 1100 
AX2

MIKROTIK UNID. 52.699,00 13.495,00

140Nano Station Loco M5 
5.8Ghz 13dbi

UBIQUITI UNID. 30 460,00 13.800,00

142AirGrid M5 5.8Ghz 23dbi PoE UBIQUITI UNID. 30 450,00 13.500,00
143Rocket M5 5.8Ghz 2x2 MIMO UBIQUITI UNID. 20 700,00 14.000,00
145UniFi UAP LR 2.4Ghz UBIQUITI UNID. 501.099,00 54.950,00
148Caixa Hermética para 

RouterBoard
UBIQUITI UNID. 20 59,00 1.180,00

149Caixa Hermetica 25x20x8cm UBIQUITI UNID. 20 50,00 1.000,00
150Fonte POE 24V UBIQUIT 

NANO
UBIQUITI UNID. 30 90,00 2.700,00

152Patch cord 1,5m CORD LAN UNID. 50 14,00 700,00
153Patch cord 2,5m CORD LAN UNID. 30 19,00 570,00
154Personal Cloud Storage com 

NAS Hard Drive - 2TB
STORAGE UNID. 41.399,00 5.596,00

TOTAL 481.051,00

VENCEDOR: INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 00.374.838/0001-45
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Refil de tinta Epson L-series 
PRETO

EPSON UNID. 30 53,00 1.590,00

2 Refil de tinta Epson L-series 
CIANO

EPSON UNID. 30 53,00 1.590,00

3 Refil de tinta Epson L-series 
MAGENTA

EPSON UNID. 30 53,00 1.590,00

4 Refil de tinta Epson L-series 
AMARELO

EPSON UNID. 30 53,00 1.590,00

19 Tonner compatível HP 12A CHINAMATE UNID. 50 60,00 3.000,00
20 Tonner compatível HP 35A CHINAMATE UNID. 50 65,00 3.250,00
21 Tonner compatível HP 36A CHINAMATE UNID. 50 60,00 3.000,00
22 Tonner compatível HP 85A CHINAMATE UNID. 50 60,00 3.000,00
29 Tonner original HP 12A HP UNID. 100 249,00 24.900,00
31 Tonner original HP 36A HP UNID. 100 249,00 24.900,00

36 Tonner original Samsung 108 SAMSUNG UNID. 20 250,00 5.000,00
37 Tonner original Samsung 4200 SAMSUNG UNID. 20 230,00 4.600,00
39 Tonner original Samsung 4300 SAMSUNG UNID. 20 260,00 5.200,00
40 Cooler p/ processador socket 

775
GM UNID. 15 35,00 525,00

41 Estabilizador de tensão 220V 
Saída 115V, 1 KVA

RAGTEC UNID. 15 259,00 3.885,00

44 Fonte NOMINAL 450W GM UNID. 30 60,00 1.800,00
45 Fonte REAL 550W GM UNID. 20 180,00 3.600,00
48 Cabo de força padrão novo MULTLASER UNID. 100 10,00 1.000,00
49 Cabo de força Y (1 ENTRADA 2 

SAÍDAS) padrao novo
CONTAC UNID. 100 12,00 1.200,00

50 Cabo USB 2.0 2m CONTAC UNID. 100 8,50 850,00
51 Cabo Extensor USB 2.0 5m CONTAC UNID. 100 10,00 1.000,00
54 Conector RJ-45 CAT5e PLUSCABLE UNID. 300 0,60 180,00
55 Conector RJ-45 CAT6e PLUSCABLE UNID. 300 1,00 300,00
57 Cabo HDMI CONTAC UNID. 30 20,00 600,00
58 Cabo SATA CONTAC UNID. 50 5,00 250,00
59 Gravador de DVD INTERNO LG UNID. 40 90,00 3.600,00
60 Gravador de DVD EXTERNO 

USB
LG UNID. 40 130,00 5.200,00

61 HD 1 TB - SATAIII 7.200 RPM 
2.5" (notebook)

SAMSUNG UNID. 40 378,00 15.120,00

63 HD 500 GB – SATA III 7.200 
RPM 3.5

SAMSUNG UNID. 40 269,00 10.760,00

64 HD 500 GB – SATA III 7.200 
RPM 2.5" (notebook)

SAMSUNG UNID. 40 278,00 11.120,00

65 HD 1TB EXTERNO USB 3.0 SAMSUNG UNID. 40 359,00 14.360,00
66 HD 128 GB - SSD SATA 2.5" KINGSTON UNID. 20 350,00 7.000,00
68 Imprssora Básica jato de tinta HP UNID. 15 190,00 2.850,00
71 Impressora Multifuncional Jato 

de tinta Wireless
HP UNID. 15 359,00 5.385,00

75 Memória 02 GB DDR2 MARKVISIONUNID. 40 140,00 5.600,00
76 Memória 02 GB DDR3 MARKVISIONUNID. 30 120,00 3.600,00
77 Memória 04 GB DDR3 MARKVISIONUNID. 30 190,00 5.700,00
78 Memória 04 GB DDR3 PC3L-

10600R - ECC
KINGSTON UNID. 20 210,00 4.200,00

79 Memória 08 GB DDR3 PC3L-
10600R - ECC

KINGSTON UNID. 20 380,00 7.600,00

81 Modem ADSL2+ Com Wi-fi, 4 
LAN

TPLINK UNID. 15 140,00 2.100,00

83 Monitor LED 18,5” AOC UNID. 30 379,00 11.370,00
85 Mouse óptico Bluetooth MULTLASER UNID. 30 50,00 1.500,00
86 Mouse óptico entrada USB MULTLASER UNID. 50 12,90 645,00
87 Mouse óptico Wireless 1000 dpi MULTLASER UNID. 30 23,50 705,00
88 Mouse Laser sem fio 1000 dpi MULTLASER UNID. 30 55,00 1.650,00
91 Webcam 1MP MULTLASER UNID. 20 30,00 600,00
92 Caixa de som MULTLASER UNID. 20 20,00 400,00
93 Fone de ouvido P2 Headphone

com mic
MULTLASER UNID. 50 29,00 1.450,00

98 Placa de rede PCI - RJ45 
10/100/1000

CONTAC UNID. 50 50,00 2.500,00

99 Placa de rede MiniPCI-Ex RJ45 
10/100/1000

CONTAC UNID. 30 65,00 1.950,00

100Placa de rede wireless PCI 
B/G/N

CONTAC UNID. 50 65,00 3.250,00

101Placa de rede wireless MiniPCI-
Ex B/G/N

CONTAC UNID. 30 65,00 1.950,00

102Adptador wireless USB B/G/N CONTAC UNID. 50 49,00 2.450,00
103Placa mãe socket 775 GM UNID. 40 279,00 11.160,00
104Placa mãe socket 1150 GM UNID. 30 250,00 7.500,00
105Placa mãe socket 1155 GM UNID. 15 200,00 3.000,00
106Placa de Vídeo HDMI-DVI-VGA 

GPU 400Mhz 128bits 1GB 
DDR3

GM UNID. 30 275,00 8.250,00

108Placa de CAPTURA DE TV MULTLASER UNID. 10 120,00 1.200,00
109Processador INTEL PENTIUM 

3.3Ghz 4ª Geração - BOX
INTEL UNID. 10 320,00 3.200,00

110Processador INTEL CORE i3 4ª 
Geração - BOX

INTEL UNID. 5 595,00 2.975,00

111Processador INTEL CORE i5 4ª 
Geração - BOX

INTEL UNID. 5 850,00 4.250,00

116Scanner PROFISSIONAL 
alimentação automatica de mesa 
40ppm

HP UNID. 102.349,00 23.490,00

120Teclado ABNT2 PS2 MULTLASER UNID. 50 20,00 1.000,00
121Teclado ABNT2 Multimídia USB MULTLASER UNID. 50 29,00 1.450,00
125Desktop3: Processador Intel 

Core i5 4ª Geração, placa mãe 
com slot Pci ou Mini Pci, 
Memória DDR 3, 08 GB, HD 1 
terabyte, Gravador de DVD, 
Gabinete Torre, Monitor 18.5”, 
Teclado, mouse e caixa de som. 
OBS.: 1) MICROSOFT 
WINDOWS 8.1 64 bits 
ORIGINAL EM PORTUGUES 
BRASIL. 2) GARANTIA DE 1 
ANO COM SERVIÇO EM 24hrs 
UTEIS, NO LOCAL ONDE O 
EQUIPAMENTO FOI 
INSTALADO.

N3 UNID. 202.685,00 53.700,00

127Notebook2: Processador INTEL 
CORE i5 4ª Geração – HD 1 TB, 
memória de 08 GB, Gravador de 
DVD, Tela 14”, Web cam 1.3, 
DVDRW, Wireless. OBS.: 1) 
MICROSOFT WINDOWS 8.1 64 
bits ORIGINAL EM 
PORTUGUES BRASIL. 2) 
GARANTIA DE 1 ANO COM 
SERVIÇO EM 24hrs UTEIS, NO 
LOCAL ONDE O 
EQUIPAMENTO FOI 
INSTALADO.

LENOVO 
G40

UNID. 202.649,00 52.980,00

130Servidor Rack: Processador: 
Intel Xeon Quad-Core E3-1220 -
(3.10GHz, 8M Cache), Número 
de processadores: 02, Número 
de processadores: 02 - Cache: 8 
MB - Tipo de Memória: DDR3 
PC3-10600E - Memória máxima: 
32GB max, 16GB de memória 
padrão - Máximo de unidades 
internas: 4 - Armazenamento 
interno máximo: 8TB, 1 unidade 
de disco rígido de 1TB Non Hot 
Plug padrão - Controladora de 
armazenamento: RAID (0,1,10) 
para configuração dos Discos. -
4 Slots PCI Express -
Controlador de rede: 2 
adaptador Ethernet Gigabit 
NC107i PCI Express integrado -
Gerenciamento remoto: Placa de 
gerenciamento remoto integrada 
- Unidade óptica: DVD/RW -
USB: 10 entradas embutidas

IBM UNID. 23.949,00 7.898,00

131Switch: 24 portas10/100/1000 
Mbps; Permitir o gerenciamento 
via http, ssh, telnet ou console; 
Suporte a Spanning Tree, Rapid 
Spanning Tree e Multiple 
Spanning Tree; Suporte a 
tecnologias 802.1q e 802.1p;
Suporte a no mínimo 1000 
VLAN´s; Suporte a pelo menos 
8000 MAC adresses; 
Capacidade de processamento 
de pelo menos 35 milhões de 
pacotes/segundo; Controle de 
acesso baseado em listas (ACL); 
Garantia de 01 ano do 
fabricante; Fonte de alimentação 
interna; Acompanhar todos os 
acessórios necessários para o 
funcionamento e instalação do 
equipamento (Cabos/etc..); 
Documentação eletrônica 
(Manual) do equipamento;

TPLINK UNID. 1 650,00 650,00

132Nobreak: Tensão Nominal de 
entrada: 220v; Frequência 
Nominal de entrada: 60Hz; 
Potencia de saída: 3200VA/ 
2560W; Tensão Nominal de 
Saída: 115v-127v; Frequência 
de Saída: 60 + ou - 0,5%; Forma 

SMS UNID. 23.300,00 6.600,00

de onda no inversor: Senoidal 
Pura; Tecnologia de construção 
on-line; Dupla conversão, onde o 
inversor alimenta a carga 100% 
do tempo, com ou sem rede 
presente na entrada, conforme 
norma NBR 11875; Garantia de 
01 ano do fabricante; 32 baterias 
internas 12Vdc/7Ah 
(192Vdc/14Ah);

TOTAL 422.318,00

VENCEDOR: SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.318.707/0001-90
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID.QUANT.P.UNIT. P.TOTAL

23 Tonner compatível Lexmark E120 PREMIUM UNID. 20 65,00 1.300,00
24 Tonner compatível Samsung 104 PREMIUM UNID. 20 73,00 1.460,00
25 Tonner compatível Samsung 105 PREMIUM UNID. 20 70,00 1.400,00
26 Tonner compatível Samsung 108 PREMIUM UNID. 20 116,00 2.320,00
27 Tonner compatível Samsung 4200 PREMIUM UNID. 20 70,00 1.400,00
28 Tonner compatível Samsung 4300 PREMIUM UNID. 20 71,00 1.420,00
30 Tonner original HP 35A HP UNID. 100 220,0022.000,00
32 Tonner original HP 85A HP UNID. 100 220,0022.000,00
33 Tonner original Lexmark E120 LEXMARK UNID. 20 200,00 4.000,00
34 Tonner original Samsung 104 SAMSUNG UNID. 20 230,00 4.600,00
35 Tonner original Samsung 105 SAMSUNG UNID. 20 230,00 4.600,00
38 Toner Compativel ML-285 PREMIUM UNID. 20 93,00 1.860,00
43 Filtro de linha 06 tomadas MULTLASER UNID. 20 23,00 460,00
52 Cabo de rede 4 pares UTP CAT5e 

Caixa 305m
MULTLASER UNID. 30 180,00 5.400,00

53 Cabo de rede 4 pares UTP CAT6e 
Caixa 305m

MULTLASER UNID. 5 240,00 1.200,00

62 HD 1 TB - SATA III 7.200 RPM 3.5" WD UNID. 40 320,0012.800,00
94 Pen drive 08 GB MULTLASER UNID. 50 20,00 1.000,00
95 Pen drive 16 GB MULTLASER UNID. 30 27,00 810,00
96 Pen drive 32 GB USB 3.0 MULTASER UNID. 30 70,00 2.100,00
113Roteador wireless 2 antenas 

300Mbps
D-LINK UNID. 40 130,00 5.200,00

117Switch 08 portas MULTLASER UNID. 30 50,00 1.500,00
TOTAL 98.830,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar 
contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a 
recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e 
condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão 
Presencial nº 00059/2015, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00059/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a 
anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00059/2015 e seus anexos, e as 
seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- CELIA FRANCISCO DE CARVALHO.
Itens: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 47 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 -
82 - 84 - 115 - 122 - 123 - 124 - 128 - 133 - 135 - 138 - 140 - 142 - 143 - 145 - 148 - 149 -
150 - 152 - 153 - 154.
Valor: R$ 481.051,00.
- INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 19 - 20 - 21 - 22 - 29 - 31 - 36 - 37 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 
- 51 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 71 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 81 
- 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 -
108 - 109 - 110 - 111 - 116 - 120 - 121 - 125 - 127 - 130 - 131 - 132.
Valor: R$ 422.318,00.
- SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Itens: 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 43 - 52 - 53 - 62 - 94 - 95 - 96
- 113 - 117.
Valor: R$ 98.830,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Guarabira.

Guarabira - PB, 07 de Maio de 2015

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 022/2012, CELEBRADO 

EM 22/06/2012, ENTRE A PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO – PB E A CONSTRUTORA 
VIGA ENGENHARIA LIMITADA.

 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PARAÍBA E A EMPRESA VIGA EN-
GENHARIA LIMITADA.

OBJETO: O Presente Termo Aditivo de Valor tem por objeto Retificar os termos dos itens: 2.1; 2.2; 
2.3; 3.4; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9. Em face da adequação da Planilha Orçamentária, vencedora da Licitação, 
conforme mostra a Planilha PERDE e GANHA anexa, que fará parte integrante deste Aditivo, com 
o valor final da Obra, passando ser de R$ 1.020.410,00 (Hum milhão e vinte mil, quatrocentos e 
dez reais.), acréscimo (Valor Aditivado) de R$ 16.803,58 (Dezesseis mil, oitocentos e três reais 
e cinqüenta e oito centavos), que serão pagos com recursos do Convênio Nº. 745727/2010–MI. 

Ficam Ratificadas e mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato ora Aditivado.
SIGNATÁRIOS: EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Prefeita Municipal e o  Sr. MAXWELL 

BRIAN SOARES DE LACERDA – CPF – 884.731.474-72 – PELA CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº. 022/2012, CELEBRADO 
EM 22/06/2012, ENTRE A PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO – PB E A CONSTRUTORA 
VIGA ENGENHARIA LIMITADA.

 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO – PARAÍBA E A EMPRESA VIGA EN-
GENHARIA LIMITADA.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência por 
90 (Noventa) dias a partir a assinatura do presente termo, ao contrato supracitado, referente ao 
Convênio Nº. 745727/2010–MI, ficando o mesmo com a vigência de 17 de Janeiro de 2013 a 16 
de Abril de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO: O objeto que trata a Cláusula Primeira tem 
como fundamento o art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, c/c 
a Cláusula Décima Sexta, do Contrato Primitivo.

Ficam Ratificadas e mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato ora Aditivado.
SIGNATÁRIOS: EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE - Prefeita Municipal e o Sr. MAXWELL 

BRIAN SOARES DE LACERDA – CPF – 884.731.474-72 – PELA CONTRATADA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA ATUAR JUNTO AS BANDAS MARCIAIS (ADULTA 

E MIRIM) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE RIACHÃO - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 13.392.2017.2026 - ELEMENTO 
DE DESPESA - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT 
Nº 00056/2015 - 13.05.15 - ANDERSON BASILIO ALVES - R$ 8.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR 
PARA ATUAR JUNTO AS BANDAS MARCIAIS (ADULTA E MIRIM) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
- MUNICÍPIO DE RIACHÃO - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ANDERSON BASILIO ALVES - R$ 8.400,00.

Riachão - PB, 13 de Maio de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015
OBJETO: Execução de serviço de construção de uma Praça de Eventos na Barragem do Açude Paraíso 

no Município de São Francisco/PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 28/05/2015, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 13 de Maio de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO 
DE FUTEBOL EM NATUBA -. 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) 3397-1042.
Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 13 de Maio de 2015
MARCIA KELIANE DOS SANTOS BARRETO 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
RETIFICAÇÃO DE RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015
No Aviso do resultado de Habilitação da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 003/2015, 

Tipo Menor Preço Global, publicado no D.O.E/PB do dia 12/05/2015, página 32 e no Jornal a União 
do dia 12/05/2015, página 26, onde se lê: 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, leia-se: Nos 
termos do artigo 48 § 3º da Lei nº 8.666/93, fica fixado aos licitantes o prazo de oito dias úteis para 
a apresentação de nova documentação escoimada das causas que ensejaram sua inabilitação. Os 
demais atos permanecem inalterados.

Prata - PB, 13 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva

Presidente da CPL

RETIFICAÇÃO DE RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2015
No Aviso do resultado de Habilitação da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 004/2015, 

Tipo Menor Preço Global, publicado no D.O.E/PB do dia 12/05/2015, página 32 e no Jornal a União 
do dia 12/05/2015, página 26, onde se lê: 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, leia-se: Nos 
termos do artigo 48 § 3º da Lei nº 8.666/93, fica fixado aos licitantes o prazo de oito dias úteis para 
a apresentação de nova documentação escoimada das causas que ensejaram sua inabilitação. Os 
demais atos permanecem inalterados.

Prata - PB, 13 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 19/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais de limpeza, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município de São Domingos. Data e Local, 
às 09:00 horas do dia 27/05/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - 
São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 13 de Maio de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 20/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a 

pequenas doações a famílias carentes do município de São Domingos. Data e Local, às 10:00 horas 
do dia 27/05/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 13 de Maio de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de locação de copiadoras/im-

pressoras, destinadas a manutenção das atividades do município. Data e Local, às 11:00 horas do 
dia 27/05/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 13 de Maio de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 36/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais para manutenção de bens 

e imóveis pertencentes ao município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 25/05/2015, na sala de 
Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 13 de Maio de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 37/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de serigrafia de confecção e 

impressão de adesivos, crachás, banners, etc., de uso da Prefeitura Municipal de São Francisco. 
Data e Local, às 09:00 horas do dia 25/05/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ana Gomes do 
Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 13 de Maio de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
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