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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Azul anuncia novo voo entre Campinas, Natal e João Pessoa. Página 10

l Sousa pode ter lei que multa quem desperdiçar água. Página 13

l UFPB e UFCG ameaçam entrar em greve ainda este mês. Página 14

l Procons convocam clientes que tiveram internet suspensa. Página 15
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Ano CXX1I
Número 088

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 2,991  (compra) R$ 2,992  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,970  (compra) R$ 3,160  (venda)
EURO   R$ 3,412  (compra) R$ 3,414  (venda)
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Paraíba

Homenagem a Ariano
por Cristovam Tadeu

Semob concluirá 
faixa exclusiva

Movimento Humorial, do 
multiartista Cristovam Tadeu 
(foto), homenageia Ariano Suas-
suna de hoje a domingo na Usina 
Cultural Energisa.  PÁGInA 5

Dentro de 30 dias a Semob 
deve concluir a faixa exclusiva 
de ônibus da Epitácio Pessoa. 
Compromisso foi firmado ontem 
com o MPPB.  PÁGInA 15

20Caderno

baixa
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0.3m

0.2m

ALTA

ALTA
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AUMEnto É DE 20%
PACOTE DE MEDIDAS BENEFICIA PROFESSORES ESTADUAIS

PROVAS VÃO ACONTECER EM OUTUBRO

Em Mangabeira,
Trevo pode ficar
pronto em agosto 

200.000

R$21,6mi

Equipes a serviço do DER mantinham o ritmo acelerado ontem das obras do Trevo de Mangabeira, já bastante avançadas

Petrúcio Ferreira, atleta paralímpico da Seleção Brasileira, acendeu ontem a pira dos jogos 

é o valor investido pelo Governo na obra

veículos terão fluxo agilizado pelo Trevo

O Governo enviará à Assembleia Legislativa proposta de aumento de 20% a partir de janeiro de 2016.  PÁGInA 3

Taxa de inscrição foi reajustada para R$ 65. Governo promete 
ser mais rigoroso com quem faltar ao exame.  PÁGInA 19
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Enem inscreve a
partir do dia 25

O DER projeta a conclusão do Trevo de 
Mangabeira para o final do mês de agosto.  A 
Avenida Hilton Souto Maior, que liga  o bairro 
ao Bancários, foi concluída.  PÁGInA 13

1 x 3
PARAIBANO 

CAMPINENSETREZE

Mamanguape vai 
coletar leite materno

REDE EM EXPANSÃO

A inauguração do posto 
de coleta em Mamanguape 
será na segunda-feira. Paraí-
ba terá a maior rede para doa-
ção do nordeste.  PÁGInA 14

BB e Bradesco 
são multados

R$ 12 MilhõES

MPPB-Procon acusa 
empresas de não garanti-
rem segurança eficiente no 
interior das agências e nos 
caixas eletrônicos. PÁGInA 15

Festa de abertura reuniu, ontem, no Giná-
sio de Esportes da Vila olímpica Parahyba, as 
88 instituições de ensino da Grande João Pessoa 
que vão participar da competição.  PÁGInA 24

A coleta é feita com segurança Começam jogos escolares
e paraescolares na capital
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A mentira é um ato indecoroso e 
pode causar danos irreversíveis não só 
ao relacionamento entre amigos, pa-
rentes e cônjuges, por exemplo, como 
à sociedade inteira. Em determina-
dos contextos históricos, a mentira se 
transforma em um dos maiores aliados 
da criminalidade.

Portanto agiu rápido e acertada-
mente, o Governo da Paraíba, ao di-
vulgar nota, através da Secretaria de 
Comunicação Institucional (Secom), 
informando à população de que não 
passa de uma inverdade a notícia de 
que estaria havendo uma ação organi-
zada de criminosos, na cidade de Cam-
pina Grande.

O Governo Estadual tem dado cla-
ras demonstrações de que mobiliza to-
dos os recursos disponíveis, para o en-
frentamento sem trégua do problema 
da violência. As prisões de criminosos 
e apreensões de armas e drogas, por 
exemplo, são constantes na rotina das 
polícias paraibanas.

As sucessivas pesquisas, realiza-
das e divulgadas por instituições idô-
neas, como a Organização das Nações 
Unidas (ONU), mostram, claramente, 
que a violência não é um privilégio 
da Paraíba. Em graus variados, todos 
os Estados brasileiros apresentam ín-
dices negativos, no que diz respeito à 
criminalidade.

Disseminar boatos não ajuda em 
nada. Ao contrário, agrava ainda mais a 
situação, uma vez que interfere nas ações 

policiais, notadamente no trabalho de 
inteligência, e potencializa a intranqui-
lidade da população. No atual contexto, 
mentira é sinônimo de terrorismo. Al-
guém estaria interessado nisso?

O interesse na solução do proble-
ma da violência demanda outra postu-
ra. Incentivar a população a dialogar 
abertamente com os policiais, forne-
cendo informações valiosas para a elu-
cidação de crimes e, consequentemen-
te, a prisão de criminosos é a atitude 
que se espera dos cidadãos de verdade.

Se os autores de boatos abandonas-
sem esse vício e se dessem ao trabalho 
de observar a ação dos operadores da 
segurança da Paraíba, veriam que os 
policiais estão nas ruas, diuturnamen-
te, “trabalhando para assegurar a paz 
e a segurança dos cidadãos”, para citar 
um trecho da nota da Secom.

O Governo faz a sua parte e a popu-
lação deve fazer a sua. Este pacto so-
cial é extremamente importante para 
a reversão dos índices nacionais de 
criminalidade. A participação política 
é de suma importância, para que não 
haja retrocessos como o fim do desar-
mamento, em discussão no Congresso.

A ninguém interessa maquilar a 
realidade. No Brasil, a morte campeia 
como se o país estivesse em guerra. Jo-
vens negros e pobres são as principais 
vítimas. Esse drama precisa ter fim. E 
rápido. Mas a questão só se resolverá 
com decisões firmes e união de forças. 
Mentir é torcer pelo pior.

Editorial

Irresponsabilidade tem limite

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de maio de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Artigo Lau Siqueira - lausiqueira@gmail.com

O escândalo que a imprensa omite

O Instituto Cultural Béradêro é 
uma coisa linda de se ver. Fica no Ser-
tão paraibano. Mais precisamente em 
Catolé do Rocha. Na Praça de Guerra 
do Chico Cesar. É um polo regional 
importante. Daqueles que extrapo-
la a fronteira do Estado porque tem 
uma tradição imensa na cultura e na 
história nordestina. Mesmo assim 
não escapa.  Já começa a padecer as 
mazelas urbanas do terceiro milê-
nio. Todavia a cidade foi absorvendo 
com êxito algumas políticas sociais 
importantes. Uma delas é o PRIMA – 
Programa de Incentivo à Música e as 
Artes implantado na primeira gestão 
do governador Ricardo Coutinho. O 
projeto Xique-xique, por outros ca-
minhos, vai na mesma direção. Mas, 
o “Projeto Béradêro”, criado há vinte 
anos, assim como o PRIMA, forma ci-
dadãos e cidadãs através da música e 
das artes.

Quem se interessa em solu-
ções brasileiras para o Brasil não 
pode deixar de conhecer de perto 
o Instituto Béradêro. Lá os jovens 
aprendem não apenas a tocar ins-
trumentos eruditos e populares, 
ou a conviver com as tecnologias. 
Aprendem os aspectos profissio-
nais da arte e, sobretudo, recebem 
diariamente lições de humanidade. 
Já passam de mil os jovens benefi-

ciados. Alguns deles com a carrei-
ra já assegurada na vida. Por tudo 
isso o Béradêro é uma experiência 
que precisa ser multiplicada. No en-
tanto, corre o risco de ser mais uma 
vítima da corrupção cotidiana que, 
neste país, é lembrada apenas quan-
to vira manchete.

Estamos enojados de assistir na 
TV, ler nos jornais e portais novida-
des surradas sobre a operação La-
va-jato. Imaginem o que significaria 
para o Brasil se os milhões desvia-
dos pelos marginais de gravata ti-
vessem sido aplicados em projetos 
semelhantes ao Béradêro e não em 
Bancos da Suíça.  Os trabalhadores 
da Petrobras estão com as barbas de 
molho. Sabem que também estão se-
riamente ameaçados. Logo eles que 
fazem desta empresa um símbolo 
do país. Mas, não só eles. O próprio 
futuro do Brasil está em xeque. Al-
gum instrumento jurídico ou divino 
deveria obrigar a empresa a manter 
seus projetos sociais em qualquer 
circunstância.  Mais que isso: fazer 
com que o dinheiro desviado  retor-
ne aos cofres da empresa com desti-
no aos béradêros espalhados por aí. 
Caso contrário vamos continuar ce-
lebrando a barbárie nossa de cada 
dia, estrangulando esperanças na 
frente da TV.

O ‘Projeto Béradêro’, criado há vinte anos, assim como o PRIMA, 
forma cidadãos e cidadãs através da música e das artes.”
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FAIxA ExcLuSIvAShOPPIng IntERMARES BOLSA AtLEtA

DIStRItÃO gAnhA ADEPtO DE PESO

A Assembleia Legislativa apro-
vou ontem requerimento para 
que o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) reveja decisão que 
suspendeu as obras do Shopping 
Pátio Intermares. O deputado 
Anísio Maia (PT), autor do pedi-
do, afirmou que as obras estão 
dentro da legalidade: “Não cabe 
ao TCE entrar nas responsabili-
dades da Sudema, que já havia 
liberado a obra”.

O Ministério Público da Paraíba 
acordou, ontem, prazo de 30 dias 
para que a Superintendência de 
Mobilidade Urbana de João Pes-
soa (Semob) conclua a implanta-
ção da faixa exclusiva de ônibus 
na Avenida Epitácio Pessoa. Mas 
já a partir de hoje, o órgão mu-
nicipal vai colocar agentes de 
trânsito na avenida para coibir 
que motoristas invadam a faixa 
exclusiva.

Ainda dá tempo. O prazo das 
inscrições para o programa 
Bolsa Atleta 2015 será en-
cerrado hoje. Para concorrer 
ao benefício do Governo do 
Estado, atletas, para-atletas 
e técnicos precisam compare-
cer à Vila Olímpica Parahyba, 
no Bairro dos Estados. Este 
ano, o programa foi ampliado, 
com a inclusão das modalida-
des não olímpicas.

Dois dias após ser apresentada pela comissão especial da reforma política, no relatório do depu-
tado Marcelo Castro (PMDB), a proposta do “distritão”, sistema em que são eleitos os candidatos 
mais votados, independentemente do partido a qual estão filiados, parece ganhar mais adeptos. 
Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), disse que o modelo é o 
único capaz de “passar no plenário” e admitiu que mudou de opinião sobre o tema. “Eu, em um 
primeiro momento, fui contra, mas, depois, eu fui convencido. Por quê? Por que é uma lógica que 
o eleitor entende: os mais votados são eleitos”. O presidente da Casa, portanto, se tornou um 
defensor do distritão e reativou um debate sobre a injustiça do atual sistema, o proporcional, 
lembrando que a votação do ex-deputado Enéas, em 2002 – mais de 1,5 milhão de votos – ele-
geu outros quatro deputados por São Paulo que haviam obtido menos de mil votos.

IntERnEt
Em menos de 24 horas de funcionamento, o serviço disponibilizado pelos Procons estadual e das 
cidades de João Pessoa, Cabedelo e Bayeux para receber denúncias contra empresas de telefonia, 
registraram mais de uma centena de reclamações. Os órgãos estão convocando os usuários a de-
nunciar a suspensão do serviço de internet, que caracteriza descumprimento de acordo por parte 
das operadoras. Denúncias podem ser encaminhadas para o email internetcortada@gmail.com.

Candidato único, o vereador João Dan-
tas será eleito presidente do PSD em 
Campina Grande, na convenção que 
a legenda realiza hoje, na Câmara 
Municipal. Ele substituirá o deputa-
do Manoel Ludgério, que ocupará a 
vice-presidência estadual do partido, 
comandado pelo deputado federal 
Rômulo Gouveia. Em João Pessoa, a 
vereadora Raíssa Lacerda será recon-
duzida à presidência.

O Tribunal de Justiça vai apoiar o lança-
mento de um livro sobre os processos 
históricos que envolvem crimes contra a 
mulher na Paraíba. Ontem, o desembar-
gador Marcos Cavalcanti, presidente da 
corte, recebeu as historiadoras Irene Ro-
drigues, Maria da Paz e Gloriete Pimentel, 
que serão responsáveis pela empreitada.

Crimes HisTóriCOs
cOnvEnÇÃO DO PSD

Ricco Farias
papiroeletrônico@hotmail.com
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Reajuste de 20% para a 
categoria nos próximos 3 
anos será votado pela AL

Professores são beneficiados com
pacote de medidas do Governo

O governador Ricardo 
Coutinho anunciou, ontem, 
em entrevista na Granja 
Santana, um pacote de me-
didas que beneficiam os 
professores da rede públi-
ca estadual. Antes do anún-
cio, o chefe do Executivo 
estadual se encontrou com  
dirigentes do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalha-
doras em Educação do Es-
tado da Paraíba (Sintep). 

Entre as medidas 
anunciadas estão: folha 
extra para pagar, já na pró-
xima semana, aos profes-
sores que tiveram o ponto 
cortado pelos dias em gre-
ve; o envio à Assembleia 
Legislativa de um Projeto 
de Lei que concede reajus-
te de 20% à categoria em 
janeiro dos próximos três 
anos (2016, 2017 e 2018), 
ficando o piso superior ao 
nacional; e revisão do Pla-
no de Cargos, Carreira e 
Remuneração (PCCR). Para 
a revisão está sendo forma-
da uma comissão com três 
representantes do Governo 
e dois do Sintep. 

O governador Ricardo 
Coutinho explicou que o 
Projeto de Lei a ser enca-
minhado à AL concede rea-
juste automático, por ante-
cipação, de 20% em janeiro 
de 2016, janeiro de 2017 e 
janeiro de 2018. “Automa-
ticamente, o piso estadual 
do Magistério será acres-
cido de 20% e o restante 
da carreira nós vamos dis-
cutindo, continuando com 

O governador Ricardo Coutinho recebeu os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba, na Granja Santana

o processo de valorização da cate-
goria”, destacou, adiantando que a 
medida vai dobrar o piso estadual 
do Magistério até janeiro de 2018 
e dará ao professor da Paraíba o 
maior piso do Brasil.

O governador lembrou que 
todos os reajustes do Magisté-
rio somam mais de 90% ao longo 
dos últimos quatro anos, enquan-
to nesse período a inflação foi de 
29%. “Portanto, há um ganho que 
simboliza o compromisso, a vonta-
de do governo em investir na edu-

cação”, observou.
O dirigente do Sintep, Antonio 

Arruda, avaliou que a reunião com 
o governador Ricardo Coutinho foi 
produtiva. “Achamos que foi valio-
sa essa audiência, e aí comprova 
aquilo que a gente sempre disse: 
quem faz uma luta realmente vi-
sando a educação, com certeza terá 
êxito”, disse.

Ele adiantou que o Sintep se 
compromete a mostrar à categoria a 
necessidade de repor as aulas pelos 
dias paralisados. “Na próxima se-

mana o Governo já estará pagando 
numa folha extra todos os descon-
tos que foram efetuados pelo moti-
vo da greve”’, pontuou Arruda.

O coordenador-geral do Sin-
tep, Carlos Belarmino, destacou 
que outros pontos discutidos na 
reunião serão pautados em outros 
encontros com o Governo a partir 
das reuniões da comissão mista 
que atualizará o PCCR.

Para o deputado Buba Ger-
mano, presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Desportos, da 

Assembleia Legislativa, a audiência 
foi positiva. “O encontro foi extre-
mamente positivo. Foi criada uma 
comissão para revisar o PCCR e isto 
será feito com base nas condições 
financeiras do Estado”, comentou.

Também participaram da reu-
nião os deputados Hervázio Bezer-
ra e Estela Bezerra, e os secretários 
Aléssio Trindade (Educação), Livâ-
nia Farias (Administração) e Tárcio 
Pessoa (Planejamento e Gestão), 
além dos dirigentes do Sintep, Edi-
valdo Faustino e Ronaldo Cruz.

O Instituto de De-
senvolvimento Munici-
pal e Estadual (Ideme) 
informou, ontem, que o 
Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) da cidade 
de João Pessoa apre-
sentou um acréscimo 
nos preços médios de 
0,28% no mês de abril. 
É o menor índice regis-
trado neste ano. Em 
janeiro, o custo de vida 
sofreu um aumento de 
1,13%, em fevereiro de 
1,71% e no mês de mar-
ço o valor da taxa foi de 
0,74%. Com o resultado 
de abril, o acumulado 
no ano ficou em 3,91% 
e nos últimos doze me-
ses em 8,44%.                          

Segundo o estu-
do do Ideme, dos sete 
grupos que compõem 
o cálculo do custo de 
vida em João Pessoa, 
quatro apresentaram 
alta de preços que 
vão desde 0,58% a 
2,07%, enquanto três 
tiveram deflação va-
riando entre 0,17% 
a 3,94%, no mês de 
abril/2015. Os grupos 
que registraram alta 
nos preços foram: ali-
mentação (2,07%), 

vestuário (1,88%), saú-
de (1,08%), Habitação 
(0,58%). Já os grupos 
de Artigos de Residên-
cia, Serviços Pessoais e 
Transporte apresenta-
ram variações negati-
vas de 3,94%, 0,44% 
e 0,17%, respectiva-
mente.

Levando-se em consi-
deração apenas os reajus-
tes individuais, a pesquisa 
do Ideme identificou que 
os produtos, cujos preços 
mais aumentaram em 
abril, foram: passagem 
aérea (37,42%), bolsa fe-
minina (34,81%), pimen-
tão (34,63%), relógio de 
mulher (24,05%), móveis 
de cozinha (16,60%), bi-
quíni de praia (14,85%), 
chuchu (14,22%), coentro 
(12,40%), calça comprida 
de homem (12,20%), to-
mate (11,86%), calcinha 
de criança (11,71%), sal-
sicha (11,51%), costela 
de boi (11,39%), tele-
fone  público (10,82%), 
médico (10,81%), feijão 
macassar (10,59%), cor-
reios (10,52%), relógio 
de homem (10,47%) e 
ovos de galinha e queijo 
do reino (10,13%), res-
pectivamente.

Custo de vida tem o 
menor índice do ano

em João Pessoa

A Secretaria de Estado da 
Receita concluiu a contagem 
do volume de cigarros contra-
bandeados por um caminhão 
bitrem, que foi apreendido 
no Posto Fiscal de Alcantil, no 
Cariri da Paraíba, após fiscali-
zação da carga realizada pelo 
posto da Receita Estadual em 
parceria com a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF).

O gerente do 3º Núcleo da 
Receita Estadual de Campina 
Grande, Arnon Diniz, providen-
ciou junto à PRF na quarta-feira 
à noite o transporte do bitrem 
para o Centro de Operações da 

Secretaria de Estado da Recei-
ta, no Distrito Industrial, em 
João Pessoa, para a realização 
da contagem do produto.

Segundo o gerente de 
Administração da Receita Es-
tadual, Durval Cassimiro de 
Queiroga, foram contabilizados 
565 mil maços de cigarros da 
marca US, contrabandeados 
do Paraguai. A carga vinha de 
Mato Grosso do Sul com des-
tino ao Município de Parna-
mirim (RN), mas somente foi 
apreendida na Paraíba. “Após 
a fiscalização dos auditores 
fiscais do Posto de Alcantil des-

cobrirem que não se tratava de 
uma carga de 35 toneladas de 
milho, como constava na nota, 
mas de cigarro contrabandea-
do, o motorista fugiu do local 
com o caminhão ainda ligado. 
Descobrimos posteriormente 
ainda que o cavalo da carga foi 
roubado no Estado de São Pau-
lo”, comentou.

O gerente de Administra-
ção da Receita Estadual infor-
mou ainda que a carga, que 
está sob a responsabilidade da 
Polícia Federal, mas depositada 
no COP, será posteriormente 
incinerada.

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
realizou o resgate de um 
homem de 20 anos que caiu 
em um poço seco de apro-
ximadamente 25 metros, o 
equivalente a um prédio de 
oito andares. Apesar da pro-
fundidade do equipamento, 
que estava em um terreno 
baldio sem iluminação, em 

Santa Rita, o rapaz não sofreu 
nenhuma fratura aparente e 
teve apenas escoriações leves.

“Foi impressionante ele 
não ter sofrido nada”, comen-
tou a capitã Simone Karla, 
supervisora operacional du-
rante a ocorrência. Segundo 
ela, os bombeiros foram acio-
nados por amigos do rapaz, 
que presenciaram a queda. 

Logo na chegada, os bombei-
ros desceram em uma espé-
cie de rapel e realizaram o 
salvamento da vítima.

Ele foi levado consciente 
e orientado para o Hospital 
de Emergência e Trauma de 
João Pessoa, para realização 
de exames, já que a queda foi 
de uma grande altura e o ra-
paz chegou a bater a cabeça. 

Receita Estadual apreende 
bitrem com 565 mil maços

Bombeiros resgatam homem 
que caiu em poço de 25 metros

ciGarros contrabandeados

em santa rita

Segurança 
alimentar e 
nutricional é 
tema de debate

A cidade de Sumé sediou 
esta semana a etapa da 4ª 
Conferência Estadual de Segu-
rança Alimentar e Nutricional. 
O evento, cujo objetivo é dis-
cutir a segurança alimentar e 
nutricional na Paraíba, contou 
com a presença de diversos 
segmentos da sociedade. A úl-
tima conferência será realiza-
da em agosto, quando deverá 
ser apresentado um plano de 
segurança alimentar conten-
do as principais propostas dos 
eventos realizados. 

A secretária executiva de 
Economia Solidária e Seguran-
ça Alimentar, Ana Paula Almei-
da, fez uma avaliação positiva 
do evento. “Nós conseguimos 
articular 34 gestores públicos 
e um grande número de ONGs, 
assim como conselheiros da 
Alimentação Escolar. Todos 
trouxeram ideias para que 
possamos garantir o acesso de 
toda a sociedade a uma alimen-
tação de qualidade”, destacou. 

De acordo com o presi-
dente do Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional da Paraíba (Consea), 
José de Arimatéia França, é 
preciso avançar ainda mais 
no combate à insegurança ali-
mentar. Em agosto, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, será realizada a 
última conferência.

Foto: José Marques/Secom-PB



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de maio de 20154
Últimas

STF decide que Ministério Público 
tem poder de investigação criminal
Procedimentos serão 
autorizados por juiz e 
garantias respeitadas

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu ontem que 
o Ministério Público (MP) tem 
competência para exercer in-
vestigações criminais. A ques-
tão foi decidida em um caso 
concreto, no qual um ex-pre-
feito, denunciado por crime de 
responsabilidade, questionou 
investigação conduzida exclu-
sivamente pelo MP, sem parti-
cipação da polícia.

Por 7 votos a 4, a maioria 
dos ministros entendeu que 
o Ministério Público tem legi-
timidade para investigar por 
conta própria, desde que os 
procedimentos sejam auto-
rizados por um juiz e que as 
garantias individuais sejam 
respeitadas.

De acordo com tese fir-
mada pela Corte, “o Ministé-
rio Público tem competência 
para promover, por autorida-
de própria, e por prazo razoá-
vel, investigações de natureza 
penal, desde que respeitados 
os  direitos e garantias dos in-
vestigados”.

O julgamento teve iní-
cio em 2012 e foi finalizado 
ontem. Além de votos que 
tinham sido proferidos ante-
riormente, os ministros Mar-
co Aurélio e Dias Toffoli vota-
ram contra o poder exclusivo 
de investigação do MP, e as 
ministras Rosa Weber e Cár-
men Lúcia votaram a favor.

Para Marco Aurélio, o 
MP deve atuar somente no 
controle da atividade policial. 
Segundo o ministro, a Cons-
tituição é clara em definir a 
atribuição das polícias para 
atuarem na investigação. “O 
que se mostra inconcebível 
é um membro do Ministério 
Público colocar uma estrela 
no peito, armando-se e inves-
tigar. Sendo titular da ação 
penal, terá a tendência de 
utilizar apenas as provas que 
lhe servem, desprezando as 
demais, prejudicando o con-
traditório e inobservando o 
princípio da paridade de ar-
mas”, disse.

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
disse que o objetivo do MP é 
trabalhar em conjunto com 
as polícias. “O Ministério Pú-
blico pode contribuir com a 
investigação naquilo em que 
é próprio, e não se nega que a 
polícia pode contribuir muito 

com a investigação. Atingire-
mos um trabalho cooperado. 
Não se trata aqui de estabele-
cer um jogo de uma institui-
ção contra outra, mas que o 
trabalho seja integrado, seja 
cooperado”, disse Janot.

No caso julgado, o 
ex-prefeito de Ipanema (MG) 
Jairo de Souza Coelho ques-
tionou decisão do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJ-MG) que recebeu denún-
cia contra ele. Com a decisão 
do Supremo, o ex-prefeito 
continuará respondendo pe-
los crimes. O entendimento 
firmado pelos ministros terá 
impacto em 177 decisões que 
estavam paradas, aguardan-
do decisão da Corte.

A polêmica sobre a com-
petência do Ministério Pú-
blico para realizar investi-
gações criminais não é nova. 
Promotores e procuradores 
divergem de delegados civis 
e da Polícia Federal, que pre-
tendem ter exclusividade nas 
investigações. Em 2013, a 
proposta de emenda consti-
tucional (PEC) 37 entrou em 
tramitação na Câmara dos 
Deputados, mas foi rejeitada 
pelo Plenário da Casa. A PEC 
previa que o poder de investi-
gação criminal seria exclusivo 
das polícias federal e civis.

O governador Ricardo Coutinho re-
cebeu, ontem, na Granja Santana, em 
João Pessoa, uma comissão do Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento 
da Agricultura (Fida), que há dez dias 
se encontra na Paraíba fazendo uma 
supervisão nos projetos realizados no 
Semiárido do Estado. A parceria entre o 
Governo do Estado e o Fida é de R$ 4,5 
milhões, destinados à agricultura fami-
liar das cooperativas mais carentes, vol-
tadas para mulheres, jovens e quilom-
bolas, através do Procase - Projeto de 
Desenvolvimento Sustentável do Cariri, 
Seridó e Curimataú. O objetivo principal 
do projeto é a redução da pobreza no 
Semiárido da Paraíba.

Após receber as informações sobre 
o desempenho do Procase no Semiári-
do, Ricardo Coutinho sugeriu o aprovei-
tamento na região da energia solar para 
fazer irrigação e também para garantir 
o trabalho das bombas que alimen-
tam as caixas d’água. Ele propôs ainda 
uma maior interação entre o Procase e 
o Cooperar e a necessidade do projeto 
também ser voltado para infraestrutu-
ra, principalmente para a questão do 

abastecimento d’água no Semiárido.
O oficial de Programas do Fida (que 

é uma Agência Internacional Financei-
ra que faz parte do Sistema das Nações 
Unidas-ONU), Hardi Vieira, relatou ao 
governador Ricardo Coutinho que o 
Procase vem dando resultados positi-
vos, uma vez que promove dignidade, 
mesmo para aquelas pessoas que vêm 
passando por quatro anos de seca, por-
que recebem através do projeto o apoio 
necessário para que possam ter seu pró-
prio empreendimento.

Segundo o coordenador do Proca-
se, Hélio Barbosa, a intenção do projeto 
é aumentar a renda dos agricultores do 
Semiárido. Ele explicou que o projeto 
é voltado a grupos coletivos (associa-
ções, cooperativas), que atuam em cin-
co territórios paraibanos do Semiárido 
envolvendo 56 municípios do Estado. O 
projeto é o resultado de um acordo de 
empréstimos com o Fida e o Governo 
do Estado, que soma US$ 49 milhões de 
dólares.

Em 35 projetos já realizados, a par-
ceria do Governo do Estado com o Fida 
está investindo R$ 4,5 milhões.

Comissão do Fida faz 
visita ao governador

Desenvolvimento Da agricultura
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Ricardo Coutinho recebeu a comissão do Fida, ontem, na Granja Santana, em João Pessoa

O Ministério da Saúde 
confirmou ontem um total de 
16 casos de zika vírus no país 
– oito na Bahia e oito no Rio 
Grande do Norte. A doença é 
transmitida por meio da pi-
cada do Aedes aegypti, mes-
mo mosquito transmissor da 
dengue.

As amostras foram en-
caminhadas aos laboratórios 
de referência do Instituto 
Evandro Chagas e ao Centro 
de Controle e Prevenção de 

Doenças dos Estados Unidos 
para avaliação. Análises feitas 
pelo Instituto de Ciências da 
Saúde da Universidade Fede-
ral da Bahia já haviam indica-
do resultado preliminar para a 
presença do vírus.

O zika vírus foi isolado 
pela primeira vez em 1947, a 
partir de amostras de macacos 
usados como sentinelas para a 
detecção da febre amarela, na 
Floresta Zika, em Uganda. Ele 
é considerado endêmico no 
Leste e Oeste do continente 
africano e há registro de circu-
lação esporádica também na 

Ásia e na Oceania.
Nas Américas, ele já havia 

sido identificado na Ilha de 
Páscoa, território do Chile no 
Oceano Pacífico, em 2014. Ca-
sos importados foram descri-
tos no Canadá, na Alemanha, 
na Itália, no Japão, nos Estados 
Unidos e na Austrália.

O ministro da Saúde, Ar-
thur Chioro, disse que o go-
verno brasileiro já trabalhava 
com a possibilidade de entra-
da do vírus no país em razão 
do alto fluxo de turistas es-
trangeiros durante a Copa do 
Mundo, no ano passado.

Ministério confirma 16 casos 
de zika vírus em todo o país

8 na Bahia e 8 no rn

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) divulgou 
ontem, a tabela da Copa Pa-
raíba Sub-19, que terá início 
no próximo dia 20, e contará 
com 18 times que brigarão 
pela vaga na Copa São Pau-
lo de Futebol Junior/2016. 
Oito equipes são do Litoral, 
cinco do Agreste e outros 
cinco do Sertão. Assim, a 
competição vai ser regiona-
lizada, sendo que no Litoral 
os times serão divididos 
em dois grupos. O jogo de 
estreia será entre Botafo-
go e Auto Esporte, às 18h, 
na próxima quarta-feira, na 
preliminar de Belo e Treze, 
na segunda rodada do qua-
drangular final do Estadual. 

O Grupo A é formado 
por quatro equipes do Lito-
ral: Auto Esporte, Botafogo, 
Santa Cruz e Spartax. Outras 

quatro equipes do Litoral fa-
zem parte do Grupo B: CSP, 
Femar, Flamengo e Miramar. 
No Grupo C estão os times do 
Agreste: Campinense, Serra-
no, Treze, Queimadense e Lu-
cena, enquanto no D (Sertão), 
Cruzeiro (Itaporanga), Nacio-
nal e Esporte (Patos), Sabugy 
(Santa Luzia) e Sousa.

Todos os times se en-
frentam uma vez dentro de 
seus grupos. Os dois me-
lhores dos grupos A e B se 
classificam para um cruza-
mento interno. O primeiro 
do Grupo A pega o segundo 
do Grupo B, enquanto que o 
primeiro do Grupo B enfren-
ta o segundo do Grupo A. Os 
classificados desta fase se 
juntam ao primeiro do Gru-
po C e o primeiro do Grupo 
D para fazerem as semifinais 
e depois a final. A definição 
dos jogos das semifinais 
vai sair por sorteio entre os 
quatro classificados.

FPF divulga tabela da 
Copa Paraíba Sub-19

começa Dia 20

André Richter
Da Agência Brasil

Os profissionais bra-
sileiros com diplomas do 
exterior preencheram 
todas as 179 vagas rema-
nescentes na Paraíba do 
atual edital do Programa 
Mais Médicos. Com isso, 
100% da demanda dos 
municípios do Estado 
foi atendida. Em todo 
o país, foram ocupadas 
as 387 vagas que falta-
vam, sem que houvesse 
necessidade de realizar 
chamamento de pro-
fissionais estrangeiros. 
Com a atuação desses 
participantes, o Governo 
Federal garantirá assis-
tência para 63 milhões 
de brasileiros que antes 
não contavam com mé-
dico na Unidade Básica 
de Saúde. Ao todo, serão 
18.240 médicos atuando 
em 4.058 municípios, co-
brindo 72,8% das cida-

des brasileiras, e 34 Dis-
tritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI). 

“Estamos positiva-
mente surpresos com a 
participação dos brasi-
leiros nesta fase. Con-
seguimos preencher 
100% das vagas apenas 
com médicos brasileiros, 
sendo 91% com registro 
no Brasil e 9% forma-
dos no exterior. Dessa 
forma, vamos conseguir 
ampliar a assistência em 
saúde, principalmen-
te nas áreas de maior 
carência do país, de 50 
milhões para 63 milhões 
de pessoas. O resulta-
do da presença desses 
profissionais será uma 
Atenção Básica de mais 
qualidade para a popu-
lação brasileira”, ressal-
tou o ministro da Saúde, 
Arthur Chioro.

Mais Médicos atende 
100% das vagas na PB

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Cesariana sem 
presença de pediatra

O Ministério da Saúde estuda a 
possibilidade de estabelecer uma nova 
diretriz sobre cesarianas, dispensando a 
presença de pediatra na sala de parto quando 
não houver risco para o bebê nem para a mãe. 
Entidades médicas enviaram esta semana 
uma nota ao MS repudiando a proposta. 
Segundo o ministério, o documento, que está 
em consulta pública até o dia 25, reforça a 
importância da presença de um profissional 
adequadamente treinado.

curtas

Droga leva 9 para 
a cadeia no Sertão

As Polícias Civil e Militar, por meio 
da 20ª Delegacia Seccional, em Cajazeiras, 
realizaram ontem a operação “Luciene”, para 
reprimir o tráfico de entorpecentes naquele 
Município e na região do Sertão paraibano. A 
operação resultou na prisão de nove pessoas 
e apreensão de várias pedras de crack, 220 
gramas de maconha, aproximadamente 100 
gramas de cocaína e R$ 3 mil em dinheiro, 
além de material utilizado na comercialização 
de entorpecentes.

Clementino leva 
serviços a cidades

O Complexo Hospitalar de Doenças 
Infectocontagiosas Clementino Fraga, 
unidade integrante da SES, realiza, hoje e 
amanhã diversas ações de saúde, com caráter 
preventivo e educativo, em Sapé, João Pessoa 
e Cabedelo, por meio do Programa Clementino 
Itinerante. Hoje, as atividades acontecem em 
Sapé, das 8h às 17h. Amanhã, no bairro do 
Valentina Figueiredo, na capital. No mesmo 
dia, das 7h às 13h, na Associação dos 
Pescadores do Jacaré, em Cabedelo.

Serviços de energia 
municipalizados

A União Brasileira de Municípios enviou 
Circular a todos os prefeitos paraibanos, 
sugerindo a urgente municipalização 
dos serviços de fornecimento de energia 
elétrica, para diminuir custos com a Energisa. 
Eles poderão adquirir energia de outras 
concessionárias, ou diretamente na Chesf, sem 
necessidade de intermediação de ninguém, 
com economia de 50% dos valores pagos 
atualmente, além de poderem produzir a 
geração de energia eólica e solar.
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Clube do Samba realiza 
mais uma edição do Samba 
na Vila, no Centro Histórico
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Teatróloga Cellly de 
Freitas produziu o seu 
primeiro livro de poesia

Dupla de MPB está 
lançando o primeiro 
disco, intitulado Secura
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Multi artísta é 
reconhecido por 
imitações brilhantes 
de várias 
personalidades 
brasileiras, além 
de atuar  na TV, 
no rádio e como 
chargista

Morrer de Rir’. Em 86 iniciou 
o projeto de humor em 
bar se apresentando e 
lançando novos talen-
tos no famoso Bar 
Travessia. Desde 
quando iniciou 
sua carreira 
de humoris-
ta, Cristovam 
Tadeu resolveu 
incluir nos seus 
shows algumas 
imitações. 
E não parou 
mais. O come-
diante trata 
imitação como 
homenagens. 
Para ele é uma 
forma de estar 
lembrando os 
trejeitos e a fala 
de cada um dos 
imitados.

Atuou em de-
zenas de peças de 
teatro, escreveu e 
dirigiu dois espe-
táculos de grande 
sucesso (Vovô Viu 
a Uva e Vovó Viu 
a Ave), fez cinema 
(24h e Marcus Villar e Por 
30 Dinheiros de Vânia Peraz-
zo e Ivan Herbalov) e na TV, além 
de ter feito centenas de comerciais, 
escreveu ,dirigiu e produziu o primei-
ro programa de humor da Paraíba 
chamado ‘Sábado de Graça’.

Em 1989, em São Paulo, fez 
parte do elenco do programa Só 
Riso, na Rede Band ao lado de 
Costinha, Zé Vasconcelos, Lilico, 
Zé Bonitinho e participou durante 
anos do programa Show do Tom, 
na Rede Record, como Gaetano 
Velhoso. Agora Cristovam traz mais 
um dos seus imitados num show 
dedicado totalmente a uma das 
suas imitações, o escritor Ariano 
Suassuna. Ele ‘estuda’ Suassuna 
desde 1997 quando o viu pela pri-
meira vez no Festival de Palhaços 
em uma aula-espetáculo.

Cristovam Tadeu interpreta Ariano Suassuna
neste final de semana na Usinal Cultural
Lucas Duarte 
Especial para A União

A volta do humorial

Preservar a memória de 
um ilustre paraibano, este 
é o objetivo da segunda 
versão do espetáculo 
‘Movimento Humorial’ 
com o humorista e char-
gista Cristovam Tadeu, 
que retorna as apresenta-

ções e ‘vira’ o saudoso escritor Ariano 
Suassuna. A homenagem acontece 
hoje, amanhã e domingo às 20h na 
Usina Cultural Energisa, localizada na 
Avenida Juarez Távora, nº 243, Torre e 
os ingressos estarão à venda uma hora 
antes do início da aula-espetáculo de 
humor, aos preços de R$ 20 (inteira) e 
R$ 10 (meia - estudantes e maiores de 
65 anos).

Para este fim de semana, Cristo-
vam relembra o saudoso mestre Aria-
no Suassuna em suas tiradas hilárias 
no espetáculo. Nessas apresentações, 
o comediante vai trazer o lado engra-
çado de Suassuna, suas piadas, causos 
e histórias causais.

O projeto ‘Movimento Humorial’ 
(uma brincadeira com Armorial) já 
estava na ideia de Tadeu desde 2012 
quando definitivamente já imitava 
Suassuna com perfeição. Seu teste 
maior foi sair no bloco Muriçocas do 
Miramar trajado de Ariano Suassuna. 
A repercussão foi tão grande que deu 
ânimo para concluir o projeto do ‘Hu-
morial’. Do neto de Ariano, o verdadei-
ro, Rafael que estava nas Muriçocas, 
Tadeu recebeu o comentário: “Não 
estou ouvindo uma imitação, estou 
ouvindo o meu avô!”

De acordo com o humorista Cristo-
vam Tadeu, de tanto treinar ele apre-
senta mais uma vez a sua versão do 
escritor paraibano. “Não dá pra imitar 
só a voz, tem que imitar o jeito de falar, 
o sotaque forte e tudo mais”, explicou 
ele. “A expectativa em relação à apre-
sentação é a melhor possível já que as 
primeiras apresentações em março fo-
ram muito boas, só no sábado tivemos 
duas sessões”, disse. “Homenagear uma 
pessoa como Ariano Suassuna é uma 
honra para mim”, continuou. “Estou 
resgatando o discurso de um brasileiro, 
nordestino e paraibano, ressaltou ele 
afirmando que juntaram duas coisas: 
seis anos sem apresentar nada de novo 
e Ariano Suassuna”, finalizou para A 
União.  Cristovam ressaltou que em 
breve estará levando o Movimento Hu-
morial para Campina Grande e breve 
para terras pernambucanas onde Aria-
no passou boa parte da sua vida

O humorista
Artista da terra, Cristovam Tadeu 

começou como ator de teatro em 1980 
e já em 82, aos 20 anos, fazia seu pri-
meiro show de humor chamado ‘Prá 

n Evento ‘Movimento Humorial’ com 

Cristovam Tadeu

n Local: Usina Cultural Energisa, lo-

calizada na Avenida Juarez Távora, 

n0 243, Torre

n Data: Hoje, amanhã e domingo

n Horas: 20h

n Ingressos: R$ 20 (inteira) e 

R$ 10 (meia - estudantes 

e maiores de 65 anos

Serviço
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

Três amigos de Arara
Se José Américo disse que ninguém se 

perde na volta, muito menos quando é um 
retorno sentimental. Às vezes faço viagem 
de regresso nas asas da imaginação, que é a 
forma mais rápida de nunca se afastar dos 
nossos lugares. Sempre retorno ao lugar de 
onde vim com esse sentimento.

Mesmo que o lugar nos seja familiar, 
cada novo olhar abastece o desejo do retor-
no definitivo.

Na semana quando fui à Arara em busca 
de repouso complementar, avistado as pai-
sagens que me davam o aconchego desejado, 
enquanto o ônibus seguia fazendo caracol 
para desviar dos buracos da estrada, aban-
donando a vista das terras de cascalho do 
lado poente, deslumbrava-me com as silue-
tas das serras aonde esta Serraria, a Princesa 
do Brejo, observado pelas palmeiras que 
acenavam num frenesi convidativo.

O destino Arara, onde permaneci dois 
dias com meus irmãos e visitaria amigos 
que são o prolongamento da amizade do 
meu avô José Nunes, o sapateiro contador de 
histórias que esta cidade acolheu, visitando 
amigos que conservo no silêncio do cora-
ção.

Depois de uma noite de prolongado 
sono, a madrugada trouxe para mim os 
mesmos cantos dos galos e a sinfonia de 
pássaros do alvorecer de minha juventude. 
Na manhã sem nuvens, andei por ruas onde 
pessoas abriam as janelas para a brisa úmi-
da adentrar, algumas caras conhecidas, que 
aos pouco reconheço familiar.

Começo por falar de dona Maria Julia 
Lira da Cunha Moreno, esposa do meu velho 
amigo Marisio da Cunha Moreno que, na 
extensão da amizade do meu avô, tornou-se 
meu conselheiro a quem recorria quando ne-
cessitava de aprumo do rumo de minha ca-
minhada de cidadão. Estivemos por um bom 
momento conservando no mesmo terraço 
onde outrora seu Marisio nos recebia.

Depois, sem demora, fui até José Me-
deiros dos Santos, que tem sido modelo de 
paciência e exemplar. Desde cedo tenho co-
lhido ensinamentos que me conduzem a tri-
lhas que somente homens modelares sabem 
conduzir. Tem o segredo da honestidade.

Outro que busco passagens de sua vida 
para ampliar as histórias do nosso povo é 
Joaquim Zone, igualmente como Zé Bigode, 
foi prefeito duas vezes desta cidade que me 
acolheu. Ele tem um diferencial que nos 
atrai: é sobrinho do cangaceiro Antônio Sil-
vino. Este que desde os derradeiros anos do 
século XIX e até o ano de 1914 andou pelo 
Nordeste, constituindo-se símbolo de resis-
tência à opressão dos governos da República 
que se apoderou do nosso país, por meio de 
um golpe. Seguindo o exemplo de Antônio 
Conselheiro também manifestou sua insatis-
fação.

É possível uma volta ao passado na con-
versa com estes três símbolos renascentes 
da antiga Arara. Muito se recorda e muito se 
aprende com eles porque cada um tem uma 
experiência de vida para transmitir. Dona 
Maria Julia presenciou, desde sua adolescên-
cia em Pilões, sua família falar do tio Julio 
Lira, homem que caminhou com João Suas-
suna. Igualmente Joaquim Zone conviveu 
com homens que se tornaram símbolo do 
Nordeste e José Bigode, nascido e crescido 
ali, trouxe a sina de querer ser apenas de 
Arara.

Nathalia Bellar divide o palco com o Clube do Samba 
e o show de abertura  será do Grupo SambArretado

FotoS: Vilmar Costa e Assessoria

Ritmo e alegria

Um sábado com muita 
música para a capital 
paraibana, buscando 
assim, a valorização 
desse gênero artístico-
musical, é com este 
objetivo que acontece 
amanhã, a partir das 

20h mais uma edição do Samba na 
Vila. O Clube do Samba recebe a 
atriz, cantora e compositora Na-
thalia Bellar, no Vila do Porto, com 
show de abertura do Grupo SambAr-
retado, onde se reúne em uma única 
apresentação, para se despedir do 
público depois de uma trajetória de, 
aproximadamente, cinco anos em 
defesa do samba de raiz paraibano. 
O público poderá adquirir os ingres-
sos na bilheteria do local, localizado 
no Centro Histórico de João Pessoa, 
ao preço único de R$ 15.

O Samba na Vila, projeto 
coordenado pela Anne Fernandes 
Comunicação e Produções Cultu-
rais, vem a cada edição, recebendo 
ao longo dos seus quatro anos de 
realização, grandes nomes da MPB 
e do Samba de nossa região, como 
Khrystal, Everaldo Rodrigues, 
Andiara Freitas, Salete Marrom, 
Bené Bitonho, Kojak do Banjo, Helo 
Nascimento, Mirandinha, Dandara 
Alves, Helayne Cristini, Michele Mo-
rena, Gabriella Villar, Evla Bertoldo, 
Bruna Borges, Beto Malloca, Hel-
ton Souza, entre outros, e promete 
ainda mais novidades para esse 
semestre do ano. 

Nathalia apresenta toda a sua 
carga poética inspirada na fonte da 
MPB e do Samba-Bossa, além de 
difundir em seu cantar as nossas 
origens existentes no regionalismo 
cultural. Sempre ligada às artes em 
geral, estudou teatro na Funesc e 
UFPB, onde atuou por quatro anos 
participando da montagem de três 
espetáculos paraibanos, e ainda 
carrega em sua história ligada às 
artes cênicas, festivais em diversas 
cidades de nossa região. A música 
sempre esteve no seu caminhar, mas 
passou a ser seu maior foco aos 17 
anos, quando participou de concur-
sos musicais e iniciou sua experiên-
cia profissional se apresentando em 
barzinhos no Centro Histórico de 
João Pessoa. Atualmente, ela defen-
de o Samba-Bossa, o Jazz, a música 
Afro e todos os ritmos oriundos da 
Cultura Popular Nordestina, como 
Ciranda, Maracatu e Coco de Roda 
em suas interpretações, e para afir-
mar cada vez o seu direcionamen-
to musical, fez algumas parcerias 

Cantora e 
compositora 
paraibana já 
é bastante 
conhecida na 
cena musical da 
capital, 
participando 
com frequência 
dos principais 
eventos de 
samba, sendo 
reconhecida por 
sua bela voz

O Clube do Samba é idealizador e produtor do evento e promete movimentar o público com clássicos do gênero

Lucas Duarte
Especial para A União

importantes ao longo desses anos, e 
mais recentemente, com o produtor 
musical e multi-instrumentista, Beti-
nho Muniz. Com ele, desenvolveu um 
trabalho singular: a gravação do seu 
primeiro videoclipe trazendo uma 
versão Brasileira da canção francesa 
‘Voyage Voyage’. Ainda para este ano, 
Nathalia promete lançar um trabalho 
inédito como intérprete, carregando 
suas origens e a musicalidade que 
conquistou no decorrer desses oito 
anos de carreira. 

Em seu repertório, em particu-
lar, o Clube do Samba abordará os 
clássicos desse gênero, como João 
Nogueira, Cartola, Dona Ivone Lara, 
Monarca, Fundo de Quintal, Reinaldo 
e Noel Rosa, assim como a nova safra 
do samba, como Toninho Geraes, Dio-
go Nogueira, Arlindo Cruz, Roberta 
Sá, Mariene de Castro, Teresa Cristina 
e Revelação, além de releituras da 
nossa rica MPB e músicas autorais 
que farão parte do primeiro álbum do 
grupo a ser lançado no primeiro se-
mestre deste ano, a exemplo das mú-
sicas ‘Atitude’, do compositor Osman 
Martins, e ‘Vem Sambar’, do cantor e 
compositor Maurinho Procópio, que 
já faz parte de seu roteiro musical e já 
conquistou o gosto do público apre-

ciador do bom samba. Já a convidada 
Nathalia Bellar, passeará pelo univer-
so da MPB e do Samba-Bossa, Jazz, 
Afro e Cultura Popular Nordestina 
(ciranda, maracatu e coco), vertentes 
que fazem parte de sua vida pessoal e 
musical.

Projeto: resgate a cultura
O Samba na Vila, é um projeto 

coordenado pela Anne Fernandes 
Comunicação e Produções Culturais, 
e encabeçado pelo Clube do Samba 
há quatro anos na capital paraibana, 
vem ganhando notoriedade no cená-
rio local por proporcionar a interação 
entre os mais diversos artistas que 
comungam da mesma necessidade de 
fomentar o nosso celeiro da boa mú-
sica, em uma região que emana arte e 
cultura (o nosso Centro Histórico). A 
programação do grupo de samba, em 
mais uma edição do projeto Samba 
na Vila, vem ganhando cada vez mais 
notoriedade pelo público por ser um 
reduto do intercâmbio das produções 
musicais de nossa região, e promove 
a cada momento, mais um belo en-
contro de artistas que comungam do 
prazer de fazer sua arte, dia após dia 
e promete ainda mais novidades para 
esse semestre do ano. 
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Música

O primeiro show d’A Banda Mais 
Bonita da Cidade em João Pessoa 
envolve muita expectativa e ansiedade, 
tanto dos fãs quanto dos artistas. Em 
entrevista para o jornal A União, eles 
revelam que vêm tentando realizar 
um show por aqui há muito tempo e a 
curiosidade para conhecer o público 
não poderia ser maior. Eles se apresen-
tam hoje, no Teatro de Arena (Espaço 
Cultural), a entrada começa a partir 
das 19h.

Segundo Uyara Torrente, voca-
lista, há um frio na barriga maior 
quando o show é feito pela primeira 
vez. Eles têm um cuidado até mesmo 
na escolha do repertório. “É tudo 
um grande mistério, mas é bastante 
excitante. Estamos muito felizes pela 
troca de energia que vamos fazer com 
o público. O show será uma mistura 
de músicas do primeiro e do segundo 
disco”, conta.

O show ainda contará com coisas 
que foram gravadas apenas no DVD, 
que ainda será lançado no meio do 
ano. Aos risos, ela refere-se ao show 
de hoje como o “Top The Best d’banda 
Mais Bonita da Cidade”.

Amigos da banda e parentes da 
banda que moram pela capital e falam 
bem daqui, só aumentam ainda mais 
a expectativa do grupo. A Débora é 
esposa do Luis Bourscheidt (bateria), 
ela já morou por aqui e vem acompa-
nhando a banda. Parentes do baixista 
que residem em João Pessoa também 
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aumentam a ansiedade.
Antes do show, há um ritual onde 

eles se abraçam e se desejam um bom 
show. O importante mesmo é a diver-
são. A conexão entre eles e o público 
durante toda a apresentação. Esse é o 
momento de esquecer as desavenças, 
caso haja alguma.

Nos bastidores, muitas brinca-
deiras entre cantorias, danças e pa-
lhaçadas. Um clima de descontração e 
alegria envolve o grupo.

O sucesso internacional em apenas 
seis anos após formação da banda é 
algo que surpreende. “Tudo que acon-
teceu foi muito maluco. Estamos em 
um aprendizado diário, tentamos nos 

Do palco para a poesia

Com esse sugestivo título, 
Cartas Marcadas é o primeiro 
livro de poemas da atriz, arte-e-
ducadora, dramaturga, diretora 
e escritora paraibana Celly de 
Freitas, que saiu em 2013 pela 
F&A Gráfica & Editora, de João 
Pessoa. A obra reúne 95 textos, 
possui 128 páginas, custa R$ 15 
e tem Apresentação assinada 
pelo poeta gaúcho Lau Siqueira, 
atual secretário de Estado da 
Cultura (Secult) da Paraíba. “É 
uma coletânea de poesias escri-
tas desde a minha adolescência 
e que fui guardando, guardan-
do... até que, ao mostrá-las aos 
amigos e parentes, fui incentivada a publicá-las”, lembrou para o 
jornal A União a autora, antecipando que já possui mais um livro 
no mesmo gênero literário, que está quase pronto e deverá ser seu 
próximo lançamento, provavelmente até o final deste ano, já que 
trabalha em outro, só que de contos, previsto para 2016. 

O livro - que, na cidade de João Pessoa, pode ser adquirido 
em O Sebo Cultural e na livraria da Energisa - trata de vários 
temas, a exemplo do ambiente familiar, amor, que, de acordo com 
Celly de Freitas, são reflexões de sua fase de transição a partir 
da adolescência até a maturidade, quando os poemas são mais 
complexos, pois abordam questões existenciais, inerentes a todo 
ser humano. A sensualidade (em Beijo); a vivência com a própria 
mãe (Sentir); a ironia mesclada ao humor refinado e ritmado 
(Sindicato dos Atrevidos) são alguns assuntos enfocados.   

Já o poema Cartas Marcadas, que abre a obra e a intitula, 
por exemplo, fala sobre a decepção com o fim do namoro e a 
ferida deixada na alma, quando a protagonista prefere rasgar as 
correspondências trocadas durante o relacionamento. No en-
tanto, na opinião da autora, a expressão também pode indicar 
as cartas do baralho e, ainda, ser aplicada, em sentido figurado, 
para determinadas situações da vida, quando, de forma ante-
cipada, se sabe - ou se intui - que algo vai acontecer, por ela 
entender que a vida também é um jogo.

No texto de Apresentação - intitulado Como o rio que 
transborda - que assina para o livro, Lau Siqueira ressalta que, 
embora seja a primeira obra de poemas da autora, “Celly de 
Freitas sempre foi um pássaro da procura. Mergulhada nessa 
busca incerta que é a maior certeza e a única garantia do fazer 
poético”, prosseguiu ele, lembrando que, “na Grécia antiga, po-
esia era sinônimo de fazer. Ainda hoje, o poeta é aquele que faz 
(faz linguagem dizia Décio Pignatari). Por isso”, acrescentou,  
“Celly surpreende tão divinamente. São versos arrancados de 
uma cena em que o palco é a pele e a iluminação vem da alma. 
Uma emoção de amplos cenários. Celly de Freitas revela mais 
uma face. Pessoa de teatro. Cidadã do universo artístico. Gente 
de bom trato com as palavras”.

Quanto ao seu segundo livro de poemas, Celly de Freitas 
antecipou para A União que os temas tratados também serão 
diversos, a exemplo do amor e da desilusão. Já a outra obra 
inédita poderá ser intitulada Contos Lá de Casa. “São contos 
curtos, tenho 20 contos”, disse ela, que nasceu na cidade de Ca-
jazeiras e confessou ter sido instigada para a leitura e a escrita 
ainda na infância, quando costumava apresentar para crianças 
e vizinhos clássicos dos irmãos Grimm - Jacob (1785 - 1863) e 
Wilhelm (1786 - 1859), ambos alemães -, como Chapeuzinho 
Vermelho e Cinderela. Em 2007, a autora lançou sua primeira 
obra, Teatro para crianças e jovens - ler e/ou encenar, publica-
da pela Imprell Gráfica e Editora, de João Pessoa. 

Livros em destaque

    Humor 

BARtOLO Cristovam tadeu

Bourscheidt, Thiago Ramalho, Vinícius Nisi, Uyara Torrente e Marano 

Produção de Celly de Freitas

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 

Metanoia
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 autodestruição, enquanto Solange tenta desesperadamente 
salvar o filho do vício.

Drama brasileiro conta história de jovem problemático

organizar e fazer as coisas da melhor 
maneira possível para atender e retri-
buir a todos”, explica Uyara.

Ansiedade define primeiro show d’A Banda 
Mais Bonita da Cidade, em João Pessoa

FOtO: Divulgação

Janielle Ventura
Especial para A União 

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, ini-
ciada 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  CinEspaço 4: 14h40, 
17h, 19h20 e 21h40  Tambiá 4: 14h, 

16h20, 18h40 e 21h  Tambiá 6/3D: 
13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 

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 de-
pendentes 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 autodestruição, 
enquanto Solange tenta desesperada-
mente salvar o filho do vício. Manaíra 2: 
13h30, 16h10, 19h15 e 21h40 CinEspa-
ço1: 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 suces-
so “Os Vingadores”, que reúne mais uma 
vez a equipe de super-heróis formada por 
Capitão América (Chris Evans), Homem 
de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris 
Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva 
Negra (Scarlett Johansson) e Gavião 
Arqueiro (Jeremy Renner). Manaíra 5: 
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 5:/3D 
14h40, 17h40 e 20h40 

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 (Michel-
le Rodriguez) e o resto da equipe tiveram 
a chance de voltar para os Estados Unidos 
e recomeçarem suas vidas. Mas a tranqui-
lidade 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 1: 14h25 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 sa-
bem de sua existência. Entretanto, um 
dia a jovem adolescente Tip (Rihanna) 
encontra o alien Oh (Jim Parsons), que 
foi banido pelos Boov devido às várias 
trapalhadas causadas por ele. Os dois 
logo embarcam em uma aventura onde 
aprendem bastante sobre as relações 
intergalácticas. Manaíra1: 13h55 
CinEspaço2: 14h 

INGRESSOS
n Pontos de venda

Até às 16h de hoje, os ingressos poderão ser encon-

trados nas lojas:

Furtacor Mag Shopping (3048-1012)

Furtacor Tambiá

Furtacor Shopping Sul (3578-1860)

n Preços

R$ 35,00 (nas lojas)

R$ 50,00 (na Bilheteria do Espaço Cultural)

Serviço



Dupla de MPB lança seu primeiro CD hoje em show no 
Teatro Paulo Pontes da Fundação Espaço Cultural

“Secura”
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 15 de maio de 2015

Diversidade

Sede da instituição fica localizada na Praia do Cabo Branco, em João Pessoa

Vitor e Diogo (lado) 
despontam como grandes 
promessas da música 
produzida na Paraíba e 
capa do álbum de estreia 
(acima)

FotoS:  Divulgação

Foto:  José Lins

Depois de uma produção 
longa e independente, 
a dupla de MPB Vitor e 
Diogo lança seu pri-
meiro álbum autoral 
intitulado de ‘Secura’. A 
dupla inaugura essa re-
tomada aos trabalhos, 

dessa vez realmente com a expressão 
do que considera sua verdade musical, 
com um show no Teatro Paulo Pontes 
da Fundação Espaço Cultural (Funesc) 
hoje, às 20h. Os ingressos podem ser 
adquiridos na bilheteria do Teatro Pau-
lo Pontes e serão vendidos a R$ 20(in-
teira) e R$ 10(meia).

O nome do disco, segundo a produ-
ção de Vítor e Diogo,  surgiu após uma 
fase que consideraram necessária para 
maturação das ideias em que ficaram 
sem se apresentar: “Antes do processo 
de confecção da arte e prensagem dos 
discos resolveram juntar essa vontade 
de voltar a tocar e de se lançarem de 
fato no mercado a uma palavra que 
traduzisse esse sentimento. Daí o nome 
Secura e a ilustração gravada na capa 
do EP”. O disco contém sete faixas, 
todas composições próprias da dupla 
e que passeiam por diferentes estilos 
da música brasileira, desde canções 
mais lentas e românticas, até o samba, 
o baião e o pop. O show, claro, terá o 
repertório do EP Secura, mas será di-
vidido com canções de outros grandes 
nomes da MPB que a dupla considera 
como ‘grandes professores de uma 
escola tão bonita que é a música brasi-
leira.’

“Quando tínhamos uma parada 
para o almoço durante as gravações 
que eram feitas no nosso próprio quar-
to, mas muitas vezes os violões esta-
vam conosco na mesa da cozinha para 
ter ideias e discutir algum arranjo”, 
informou Diogo.

Fundação Casa de José Américo participa da 
13a Semana Nacional de Museus, na capital

A Fundação Casa de José 
Américo participará da 13a Semana 
de Museus, evento anual comemo-
rativo, por iniciativa do Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram), com 
o objetivo de mobilizar instituições 
museológicas brasileiras a partir 
de programações em torno de uma 
mesma temática. O tema escolhido 
deste ano foi “Museus para uma 
sociedade sustentável”.

 As atividades da FCJA aconte-
cem nos dias 18 e 20 de maio, no 
Cine “O Homem de Areia” (Auditório 
da FCJA), com a seguinte progra-
mação: Dia 18, às 9h, palestra com 
o professor Damião Ramos Caval-
canti, sobre Patrimônio e Memória; 
às 14h, palestra com a arquiteta 
Cristine Evelise, sobre A Arquitetu-

ra da Sustentabilidade e a Cultura da 
Memória. Dia 20, às 9h, palestra com 
a arquiteta Cristine Evelise, sobre A 
Arquitetura da Sustentabilidade e a 
Cultura da Memória; às 14h, palestra 
com o professor Damião Ramos Ca-
valcanti, sobre Patrimônio e Memória.

 Exposições integram programa-
ção da Semana de Museus -  prosse-
guem, até o dia 22 de maio, na Sala 
de Exposições da FCJA, as seguintes 
mostras: “Exposição Fotográfica José 
Américo de Almeida e o Cabo Bran-
co” (Acervo da FCJA) e “Cabo Branco: 
Olhar do Artista” (Associart) que tem 
o objetivo de registrar a preocupação 
dos pessoenses com a “erosão da 
barreira”, o ponto turístico da cidade, 
situado no Ponto mais Oriental das 
Américas.

n Evento Show de Lançamento do CD Secura

Dupla: Vitor e Diogo

n Local: Teatro Paulo Pontes da Fundação 

Espaço Cultural (Funesc)

n Data: Hoje

n Horas: 20h

n Ingressos: R$ 20(inteira) e R$ 10(meia)

Serviço



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de maio de 2015

Página 10

A Azul Linhas Aéreas 
oferecerá voo entre 
Campinas, João Pessoa e Natal

Queimaduras
Saiba como prevenir 
acidentes com crianças

Faz parte do desenvol-
vimento da criança a curio-
sidade. Elas passam a maior 
parte do tempo explorando 
o desconhecido, gastando a 
energia dessa fase da vida 
para mexer, tirar do lugar, 
cheirar, tocar e colocar na 
boca qualquer coisa que des-
perte sua curiosidade. Os 
responsáveis pela criança, 
sejam eles os pais ou cuida-
dores, devem estar sempre 
atentos para evitar que esta 
inquietação natural se trans-
forme em um acidente que 
coloque em risco a saúde 
da criança e de sua família. 
O Sistema Único de Saúde 
(SUS), no período entre 2013 
e 2014, registrou mais de 15 
mil casos de internações por 
queimadura em crianças 
com idade entre 0 e 10 anos.

Medidas simples do 
dia a dia podem proteger a 
criança contra queimaduras. 
Ao cozinhar, por exemplo, 
o ideal é manter as crian-
ças em outro cômodo sob o 
cuidado de outro adulto. Dê 
sempre preferência às bocas 
da parte de trás do fogão e 
mantenha o cabo das pane-

las direcionados para o cen-
tro e não para fora. Existe 
uma trava para impedir que 
a criança consiga abrir o gás 
e a porta do fogão que pode 
ser utilizada. Fósforos, is-
queiros e álcool não devem 
ficar ao alcance delas.

Os alimentos e bebidas 
quentes devem ser provados 
antes para serem servidos 
na temperatura adequada 
e colocados longe de crian-
ças para evitar situações de 
escaldamento na hora das 
refeições. Quando as crian-
ças ainda são muito peque-
nas, pode-se evitar o uso de 
toalhas de mesa compridas, 
evitando o risco de crianças 
puxarem e derrubarem ob-
jetos e alimentos quentes. 
Explicar atentamente o pe-
rigo dessas situações para a 
criança é fundamental para 
que ela entenda e respeite as 
normas da casa.

As queimaduras tam-
bém podem ocorrer na hora 
do banho. A água deve ser 
testada com o dorso da mão 
ou com os cotovelos antes da 
imersão das crianças. Quei-
maduras por carga elétrica 

também podem ocorrer, por 
isso é importante não ma-
nusear objetos elétricos no 
banheiro ou na presença de 
água. As tomadas devem ser 
isoladas por protetores, es-
paradrapo, fita isolante ou 
serem escondidas por mó-
veis para evitar que os pe-
quenos encostem e recebam 
uma descarga elétrica.

É importante, também, 
estar atento com o ferro de 
passar roupas. Nunca deixe 
o aparelho ligado sem a pre-
sença de um adulto e, após 
utilizá-lo, lembre-se de dei-
xar em um local que a crian-
ça não tenha acesso.

SUS registrou 

mais de 15 

mil casos de 

internações no 

período entre 

2013 e 2014

Caso ocorra alguma 
queimadura, é importante 
saber como agir em cada si-
tuação para não agravar o 
quadro. Se o acidente acon-
tecer em virtude de líquidos, 
objetos quentes ou por quí-
micos, lave o local atingido 
com água corrente em abun-
dância, mas não utilize água 
muito fria ou gelo para evitar 
o agravamento da lesão ou 
causar hipotermia.

Tire a roupa da criança e 
a envolva em um pano limpo 
e umedecido. Se a roupa gru-
dou na pele por causa da quei-
madura, não tente removê-la. 

Retire pulseira, anéis, brin-
cos, relógios e qualquer outro 
objeto que possa machucar 
a criança. Caso a região afe-
tada apresente inchaço ime-
diato. Não colocar manteiga, 
clara de ovo ou misturas ca-
seiras sobre a queimadura. 
Também não deve-se estou-
rar as bolhas e evitar tocar a 
área do acidente.

Se a queimadura atingir 
os olhos, lave-os com água cor-
rente e cubra com gaze umede-
cida. Em queimaduras por ele-
tricidade, desligue a corrente 
elétrica imediatamente e não 
toque na pessoa atingida.

Em todo caso, a crian-
ça deve ser encaminhada ao 
atendimento de urgência e 
emergência e passar por ava-
liação de um profissional de 
saúde, que indicará o melhor 
tratamento para cada situa-
ção. Em caso de acidente gra-
ve, os responsáveis podem 
entrar em contato com o Ser-
viço de Atendimento Móvel 
(SAMU) pelo número 192, 
que tem como finalidade 
prestar o socorro à popula-
ção em casos de emergência. 
Ele funciona 24 horas, todos 
os dias da semana e a ligação 
é gratuita.

Medidas a serem adotadas

Mortes acontecem mais em casa

Acidentes domésticos como afogamentos, quedas, queimaduras e intoxicações ainda são a 
principal causa de morte de crianças de até 9 anos no Brasil. Os números ainda são preocupantes. 
Dados do Ministério da Saúde revelam que as principais causas de mortes foram os riscos acidentais 
à respiração como, por exemplo, sufocação na cama, asfixia com alimentos e outros, seguidos pelos 
afogamentos e exposição à fumaça, ao fogo e às chamas. Confira algumas dicas:
- Queimaduras g Esses casos necessitam de atenção especial. Normalmente, a queimadura ocorre ao 
lado do fogão, quando crianças derrubam panelas e seu conteúdo sobre o corpo. Deve-se evitar cabo de 
panela voltado para fora do fogão, brincadeiras com álcool e fogo e também o uso de fogos de artifício.
- Afogamentos g Para bebês e crianças pequenas, até baldes, banheiras e vasos sanitários podem 
oferecer riscos. Um adulto deve sempre supervisionar as crianças e adolescentes onde houver água, 
mesmo que saibam nadar ou que os locais sejam considerados rasos. É primordial cercar piscinas em 
casas onde há crianças.
- Quedas g Além de observar e fornecer as orientações de comportamento e segurança para as 
crianças, os pais devem tomar providências como usar protetores nas tomadas e nas quinas dos 
móveis; não deixar cadeiras, camas e bancos perto de janelas; e providenciar antiderrapantes nos 
tapetes para evitar escorregões.
- Intoxicação g Em casos de ingestão de inseticidas, álcool, detergentes e outras substâncias tóxi-
cas, a primeira providência dos pais deve ser levar a criança para uma emergência hospitalar, para que 
os profissionais identifiquem a substância e o tratamento que será adequado para aquela situação.
- Brinquedos g Na hora de escolher os brinquedos, considere a idade e o nível de habilidade da criança, 
seguindo as recomendações do fabricante. Procure brinquedos com o selo do Inmetro. Fique atento a 
brinquedos que podem oferecer risco de engasgamento (peças pequenas para bebê e as crianças me-
nores), de estrangulamento (correntes, tiras e cordas) e de corte (pontas, bordas afiadas).
- No carro g Bebês de 0 a 1 ano devem ser transportados no bebêconforto, no banco de trás, vol-
tado para o vidro traseiro, segundo o Código de Trânsito Brasileiro; crianças de 1 a 4 anos devem ser 
transportadas em cadeira especial no banco de trás, voltada para frente; crianças de 4 a 6 anos, devem 
usar os assentos de elevação, com cinto de segurança de três pontos, e serem conduzidas sempre no 
banco traseiro. Após os sete anos e meio, as crianças, no banco de trás, podem usar apenas o cinto 
de segurança de três pontos. Por lei, só é permitido sentar no banco da frente a partir dos 10 anos 
de idade e com cinto de segurança.

ILUSTRAÇÃO: Reprodução/Internet
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João Pessoa, RN e SP terão novo voo
AZUL LINHAS ÁEREAS

Operações vão de 1o de 
julho a 2 de agosto para 
atender a alta temporada

CCTS inscreve 
para cursos 

PE discute agenda 
para o Nordeste 

Seminário debaterá 
Análises Criminais

Inep oferece
dicas para o Enem 

País expulsou 223 
estrangeiros

O Centro de Ciências, Tecnologia 
e Saúde (CCTS) da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), através do 
Grupo de Pesquisa “Curimataú Eficien-
te”, vinculado ao curso de Engenharia 
Civil do Campus de Araruna, está com 
inscrições abertas até o dia 6 de ju-
nho, para preenchimento de vagas do 
curso DIALux para iniciantes. As aulas 
terão início na segunda semana de 
junho. Os candidatos interessados em 
participar devem acessar o edital do 
curso através do endereço eletrônico 
http://dialuxredesdigitai.wix.com/
cursodialux, onde também é possível 
realizar a sua inscrição. 

O ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, Aldo Rebelo, 
recebeu, na última quarta-feira, o 
governador de Pernambuco, Paulo 
Câmara, e iniciou discussões em 
torno de uma agenda comum en-
tre o Governo Federal e a região 
Nordeste para agregar políticas em 
busca de inovação e produtividade. 
“Propomos ao ministro uma agenda 
conjunta, que inclua a integração 
dessa série de investimentos feitos 
nos últimos anos no Nordeste, a fim 
de que eles tenham como contra-
partida a inteligência, que precisa 
ser enraizada nas localidades, com 
atenção especial para inovação e 
pesquisa”, contou Câmara.

O Centro de Ciências Jurídicas 
(CCJ) da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) promove nos dias 11 e 
12 de junho o 2º Seminário Internacio-
nal de Análises Criminais, que nesta 
edição vai prestar homenagem ao Ca-
tedrático de Direito Penal e ex-reitor da 
Universidade de Granada (Espanha), 
Lorenzo Morillas Cueva. Os temas 
abordados nesta edição fazem parte 
dos assuntos relacionados no Direito 
às discussões contemporâneas. Os 
interessados em participar do evento 
podem fazer sua inscrição no turno 
da manhã no CCJ, com a turma do 8º 
período, como também no curso de 
Direito da Facisa. 

Divulgados na última quar-
ta-feira no site do Inep, os micro-
dados do Enem 2013 vão permitir 
às escolas um fino diagnóstico 
pedagógico através da platafor-
ma online do Módulo Enem. 

Criada pela Tuneduc, em-
presa de big data focada em edu-
cação, a plataforma abre às es-
colas a possibilidade de realizar 
inúmeras análises e comparações 
dos resultados obtidos por seus 
alunos e por alunos de escolas 
concorrentes no Enem - desde 
a prova de 2009 até a de 2013, 
cujos microdados foram divulga-
dos ontem. 

O Departamento de Estrangei-
ros do Ministério da Justiça divulgou 
balanço sobre os processos de expul-
são de estrangeiros em 2014. Foram 
instaurados 40 novos inquéritos e pu-
blicadas 223 portarias de expulsão. Os 
dados do 10 trimestre serão divulgados 
nos próximos dias. O procedimento de 
expulsão consiste na retirada com-
pulsória unilateral do estrangeiro que 
praticou crime dentro do território 
nacional. A expulsão se inicia quando 
o Ministério da Justiça é informado de 
que um estrangeiro foi condenado a 
pelo menos dois anos de prisão.

Um novo levantamento da Associa-
ção Brasileira de Portadores de Angioe-
dema Hereditário (abranghe) revela a 
peregrinação e a dificuldade encontra-
das pelos pacientes acometidos por essa 
doença genética rara, que registra cer-
ca de 1000 casos identificados no Bra-
sil. Um dos principais dados da amostra 
indica que 41,2% dos pacientes de-
moram, no mínimo, 16 anos para des-
cobrir a deficiência, sendo que 10,2% 
precisam esperar mais de três décadas, 
e apenas 12,2% são diagnosticados em 
menos de 12 meses.

 As crises incapacitantes típicas da 
doença, que causam inchaços e fortes 
dores abdominais, têm potencial de até 
cinco dias de duração. Além disso, as 
crises podem levar à morte por asfixia, 
em virtude de edema nas vias respirató-
rias, principalmente o de glote.  Outro 
tema abordado na avaliação foi o ga-
tilho das crises. Para a grande maioria 
dos entrevistados (78,9%), os episódios 

são desencadeados a partir de questões 
ligadas ao aspecto emocional, estresse 
e/ou ansiedade. O trabalho também 
analisou a opinião dos pacientes em 
relação ao grau de conhecimento dos 
profissionais de saúde na hora do aten-
dimento.

 Segundo o levantamento com pa-
cientes, mais de 60% dos profissionais 
de saúde, incluindo hospitais públicos 
e privados, desconhecem o angioede-
ma hereditário, o que dificulta o en-
caminhamento e, consequentemente, 
o diagnóstico precoce e o tratamento 
efetivo.

 “O levantamento traduz o cená-
rio que encontramos no dia a dia da 
abranghe: desconhecimento sobre a 
doença e demora no diagnóstico. Além 
disso, tem o caso do paciente diagnosti-
cado e sem tratamento, principalmente 
por causa do alto custo dos medicamen-
tos”, explica Raquel de Oliveira Martins, 
vice-presidente da abranghe. 

Diagnóstico demora mais de 15 
anos para 40% dos pacientes

 ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO

A Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras contará com um 
voo circular entre Campinas, 
Natal e João Pessoa no perío-
do de 1º de julho a 2 de agos-
to. A novidade atenderá à de-
manda de alta temporada, ao 
lado da segunda frequência, 
que será semanal, entre o ae-
roporto paulista e a capital 
potiguar. As solicitações da 
companhia foram encami-
nhadas à Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac).

 “Natal e João Pessoa são 
destinos concorridos duran-
te a alta temporada. Por este 
motivo, queremos ofertar aos 
nossos clientes opções de 
voos convenientes, tornando 
a viagem de férias ainda mais 
agradável e confortável”, afir-
ma Marcelo Bento, diretor de 

Planejamento e Alianças da 
Azul.  Em Campinas, os Clien-
tes que partem dos destinos 
no Nordeste contam com 
conexões para mais de 50 
destinos no Brasil, além das 
ligações internacionais da 
companhia para Fort Lauder-
dale/Miami e Orlando.

 Desde 17 de janeiro de 
2011 presente no Aeroporto 
Internacional Presidente Cas-
tro Pinto, a companhia opera 
até quatro voos diários. Os 
destinos são: Fortaleza, Sal-
vador e Campinas. 

Sobre a companhia
A Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras é a companhia 
aérea com o maior número 
de destinos servidos no país. 
A empresa detém uma frota 
de 140 aeronaves, mais de 
10.000 funcionários, mais 
de 900 voos diários, um nú-
mero superior a 100 desti-
nos servidos e um terço do 

Convenção reunirá 
mais de 700 lideranças 

UNICREDs E UNIMEDs

Com um público estima-
do em mais de 700 pessoas, 
entre dirigentes e lideranças 
das áreas médica e de crédito, 
a Convenção das Unimeds e 
Unicreds do Norte e Nordes-
te, será ser realizada de 2 a 4 
de setembro, no Tropical Ho-
tel Tambaú, fazendo de João 
Pessoa a capital do coopera-
tivismo brasileiro durante o 
período. O evento promove o 
debate em torno das estraté-
gias políticas, institucionais 
e comerciais das Unimeds e 
Unicreds diante de questões 
cruciais ao mercado de planos 
de saúde e ao cenário econô-
mico atual.

 Temas como economia, 
política, comportamento, jus-
tiça, marketing, administra-
ção, sustentabilidade e gestão 
devem nortear os debates que 
serão promovidos por pales-
trantes renomados. A grade 
de programação está sendo 
minuciosamente preparada 
pela comissão organizadora, 
tendo à frente os médicos Re-
ginaldo Tavares de Albuquer-
que e Wilson Ribeiro de Mo-
raes Filho, respectivamente 
presidentes da Unimed Nor-
te/Nordeste e Unicred Central 
Norte/Nordeste.   

 Será lançado, nos próxi-
mos dias, o hotsite do evento, 
contemplando espaço para 
inscrições e demais informa-
ções sobre o evento, que reú-
ne em um único espaço a 27ª 

Convenção das Unimeds das 
regiões Norte e Nordeste, 20º 
Simpósio de Cooperativismo 
de Crédito Unicred e 24º En-
contro da Mulher Unimediana.

 Com um formato mais 
dinâmico em relação aos 
anos anteriores, promovendo 
maior interação entre os par-
ticipantes, o desafio desse ano, 
na avaliação do presidente da 
Unimed Norte/Nordeste, Re-
ginaldo Tavares de Albuquer-
que, “é manter a tradição de 
sucesso dos últimos anos, mas 
com o incremento de novos 
conceitos, dentro do objetivo 
final que é o de contribuir para 
a reflexão em torno de ques-
tões contemporâneas não só 
relativas aos segmentos envol-
vidos, mas oferecendo a nossa 
contribuição para construção 
de uma sociedade melhor e 
mais justa”. 

Para o presidente da Uni-
cred Central Norte/Nordeste, 
Wilson Ribeiro de Moraes 
Filho, o evento é mais um 
importante momento de rea-
firmação dos laços que unem 
as cooperativas médicas e de 
crédito em torno do fortale-
cimento da atividade coope-
rativista.  Além da presença 
de líderes e dirigentes de Uni-
meds e Unicreds das demais 
regiões do país, a convenção 
também deve atrair a presen-
ça de cooperados, técnicos e 
assessores das 120 coopera-
tivas envolvidas. 

Companhia Azul opera até quatro voos diários no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto
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A Escola Virgem de 
Lourdes promoverá, a partir 
de hoje, capacitação inicial 
do Desafio Lourdinas de Em-
preendedorismo e Inovação 
(DLEI). O evento, denomina-
do “InnovationandCreativity 
Weekend” (ICW), envolverá 
alunos entre o 9º Ano do En-

sino Fundamental II e a 3ª 
Série do Ensino Médio Inova-
dor. O DLEI tem como objeti-
vo desenvolver uma atitude 
empreendedora e despertar 
características participa-
tivas, críticas, reflexivas e 
criativas nos jovens. Eles se-
rão convidados a apresentar 

soluções para alguns proble-
mas da sociedade, baseados 
em temas como água, saúde, 
educação, meio ambiente, 
luz e acessibilidade. Serão 
realizadas oficinas sobre 
Canvas, Design, Android, Ar-
duino, ElevatorPitch, entre 
outras. 

Estudantes vão ser capacitados
em inovação e empreendedorismo 

O brasileiro está mais interessado em via-
jar pelo próprio país. Segundo o levantamen-
to de Ministério do Turismo e da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 23% dos entrevistados 
pretendem viajar nos próximos seis meses. 
Desse grupo, 77,4% devem ir a destinos na-
cionais – maior número registrado para abril 
dos últimos dez anos. Os demais 19,5% devem 
viajar a destinos internacionais e 3,1% não de-
cidiram para onde vão.

A pesquisa Sondagem do Consumidor – 
Intenção de Viagem é realizada mensalmente 
com 2 mil pessoas em Belo Horizonte, Brasília, 
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador 
e São Paulo – capitais que concentram 70% do 
fluxo turístico do Brasil. O boletim aponta ain-
da que, do total de interessados em viajar pelo 
Brasil, 47,3% quer ir para o Nordeste; 25,6% 

para a região Sudeste; 14,3% para o Sul do 
país; 7,4% para a região Norte; e 5,4% para 
o Centro-Oeste. Para o ministro do Turismo, 
Henrique Eduardo Alves, o interesse dos bra-
sileiros em conhecer mais o país se deve à alta 
do dólar, à quantidade de feriados no ano e à 
melhor infraestrutura dos aeroportos,  muitos 
reformados por causa da Copa do Mundo.

“Aquilo que era muito caro no Brasil – 
passagens aéreas, hotéis – e lá fora era mais 
barato, inverteu-se. Lá fora ficou muito caro, 
por causa do dólar”, disse. Para o ministro, es-
ses fatores mostram a necessidade de ampliar 
os investimentos na infraestrutura turística e na 
divulgação dos locais para visitação. “O turismo 
é, nessa hora, o vetor mais rápido da economia 
brasileira para gerar emprego e renda. Com 
a imensa capilaridade que tem, todos os seg-

mentos são atendidos pelo turismo, em todos 
os cantos do Brasil. Temos que lutar para que o 
turismo faça parte da agenda econômica, social 
e política do Brasil”, afirmou Alves.

Quanto ao Nordeste, destino escolhido 
pela maioria dos turistas, o ministro reconhe-
ceu que o principal desafio é melhorar a se-
gurança. “A questão básica em relação ao 
Nordeste é a da segurança. Não tem turismo 
sem segurança. O turista quer segurança, um 
aspecto que temos que focar muito.”

Mais de 62 milhões de turistas realizaram 
206 milhões de viagens no ano passado pelo 
Brasil. Só com os feriados prolongados deste 
ano, o impacto global na indústria brasileira de 
viagens e turismo chegará a R$ 18,66 bilhões com 
a realização de 10,9 milhões de viagens domés-
ticas extras, segundo estimativas do ministério.

Aumenta interesse do brasileiro por viagens nacionais, diz FGV

total de decolagens do país. 
A qualidade de seus serviços 
já foi atestada por inúmeros 
prêmios, nacionais e inter-
nacionais. Em 2014 foi eleita 
pela quarta vez consecutiva 
pela Skytrax World Airline 
Awards como “Melhor compa-

nhia aérea low-cost da Amé-
rica do Sul”. A Azul também 
recebeu em 2013 o prêmio 
de “Companhia Aérea mais 
Pontual da América do Sul”, 
concedido pela FlightStats, 
e foi reconhecida como em-
presa aérea mais pontual do 

Brasil em 2014, segundo os 
critérios da Infraero. Neste 
mesmo ano, a companhia foi 
reconhecida como melhor 
companhia aérea low cost 
do mundo pela CAPA – Cen-
tre for Aviation. Saiba mais 
em www.voeazul.com.br.
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Brasil Sabor divulga potencial de João Pessoa

Gastronomia
GM colocará mais 
900 em lay-off

Os metalúrgicos de São Cae-
tano do Sul (Grande São Paulo) farão 
uma assembleia hoje para apreciar a 
proposta da General Motors (GM) de 
colocar 900 funcionários em lay-off. 
A medida seria uma alternativa para 
evitar demissões na unidade. 

No sistema, o contrato de 
trabalho é suspenso temporaria-
mente, mas o empregado continua 
recebendo seu salário, pago em 
parte pela empresa e em parte 
pelo Governo Federal. Segundo o 
Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Caetano, 386 trabalhadores já es-
tão em licença remunerada e serão 
colocados em lay-off. 

Varejo tem queda 
acumulada de 0,8%

A queda acumulada de 0,8% 
no comércio varejista no primeiro tri-
mestre do ano é o menor resultado 
para os três primeiros meses do ano 
desde 2003, quando o setor fechou 
em queda de 6,1%, em ambos os ca-
sos na comparação com igual período 
dos anos anteriores. Os dados foram 
divulgados ontem, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e indicam que em março o 
comércio alcançou queda de 0,9%, 
em relação a fevereiro, na série com 
ajuste sazonal, neste caso, a 20 con-
secutiva em relação ao mês anterior. 

Banco do Brasil tem 
lucro de R$ 5,8 bi

O Banco do Brasil (BB) informou 
ontem que registrou lucro líquido de 
R$ 5,818 bilhões no 10 trimestre de 
2015. O montante cresceu 93,3% em 
relação aos R$ 3 bilhões registrados 
no 40 trimestre de 2014 e 115,4% 
na comparação com os R$ 2,7 bilhões 
do 10 trimestre de 2014. A instituição 
alcançou ainda um valor de R$ 1,524 
trilhão em ativos em março de 2015, 
com crescimento de 11,2% em 12 
meses, e de 6% na comparação com 
o trimestre anterior. É a maior insti-
tuição em ativos entre as empresas 
do setor financeiro da América Latina.

Vendas do comércio 
caem 0,9% em março

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) informou 
ontem que, em março, as vendas do 
comércio (em termos de volume), 
ajustadas sazonalmente, caíram 
0,9%, na comparação com fevereiro. 
O ajuste sazonal ocorre quando os 
técnicos descontam o aumento das 
vendas de produtos em feriados ou 
datas comemorativas. Em termos de 
receita nominal, ou seja, levando-se 
em conta a inflação do período, a 
queda foi 0,4%. No caso do volume, 
o resultado é o segundo consecutivo 
com taxa negativa. 

Microfranquias 
aumentou 14,7% 

O segmento de microfran-
quias cresceu 14,7%, segundo a 
Associação Brasileira de Franchi-
sing (ABF), entre 2013 e 2014. 
Antes eram 2.942 marcas, hoje 
433 dispõem desse formato. Mais 
acessível – é considerado micro-
franquia quando o investimento 
inicial é de até R$ 80 mil -, esse 
modelo tem atraído empreende-
dores que não contam com altas 
quantias para abrir um negócio. 
Também por serem mais enxutas, 
as microfranquias costumam ofe-
recer vantagens econômicas e de 
gestão. 

Pìzza é um dos pratos incluído no roteiro gastronômico do festival; gastos com alimentação estão entre as principais despesas de turistas 

Comemorando dez anos 
de existência, o Festival Bra-
sil Sabor começou ontem em 
João Pessoa, Campina Grande 
e em Bananeiras e se estende 
até o dia 31 deste mês. São 28 
estabelecimentos distribuídos 
na Paraíba, 21 deles locali-
zados na capital. A Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP), através da Secretaria 
de Turismo (Setur), é uma 
das apoiadoras do evento, que 
oferta pratos especiais com 
até 50% de desconto.

O Brasil Sabor, considera-
do o maior festival gastronô-
mico do país, já está consoli-
dado no calendário de eventos 
de João Pessoa e estimula a 
fidelização de clientes e turis-
tas, além de revelar o talento e 
a originalidade dos chefs que 
atuam nos restaurantes pes-
soenses. A intenção é propor-
cionar experiências gastronô-
micas marcantes ao público e 
proporcionar oportunidades 
de negócios aos estabeleci-
mentos.

Na capital paraibana es-
tão os restaurantes Adega do 
Alfredo, Aí Cozinha Criativa, 
Appetitto Trattoria, Arte da 
Pizza, Bonaparte, Cachaçaria 
Dona Branca, Canoa dos Cama-
rões, Casa do Bacalhau, Chopp 
Time, Citron, Estaleiro, Famí-
lia Muccini, Fina Fatia, Guaia-
mum Gigante, L’entrecôte de 

Paris, Nova Anaia, Novo Orien-
te, Pizza do Paulista, Sapore 
D’Itália, Sonho Doce e Tasca 
da Esquina.  Já em Campina 

Grande, Bebelu Sanduíches, 
Boi e Brasa, Gulas Self-Service, 
Mororó, Panquecaria e Pizza-
ria Liberdade, Sapore D’Italia 

e na cidade de Bananeiras o 
Terraço Lisboa. Uma pesquisa 
recente sobre turismo domés-
tico realizada pelo Ministério 

do Turismo mostrou que os 
gastos com alimentação estão 
entre as principais despesas 
dos turistas brasileiros. 

PBTur vai capacitar agente de 
viagem da operadora Tourlines

EM CURITIBA E FLORIANÓPOLIS

A cidade de Boquei-
rão, a 145km de João Pes-
soa, irá sediar a quinta 
etapa do Adventure Tour 
PB. O evento que conta 
com esportes de aventu-
ra, programação cultural 
e ecoturismo vem atrain-
do diversas pessoas a cada 
final de semana em uma 
cidade do interior parai-
bano. As quatro primeiras 
etapas foram realizadas 
nas cidades de Lucena, Pi-
lões, Areia e Bananeiras. 
Até o final deste mês, Ca-
baceiras e Conde também 
irão receber o evento.

A cada final de sema-
na, uma destas cidades 
recebe inúmeras ativida-

des culturais e esportes de 
aventura, como trilhas de 
bike, de moto e de veícu-
los 4x4, além de caminha-
das ecológicas e cavalga-
das. “Este é um evento 
inédito que está estimu-
lando as práticas esporti-
vas e o ecoturismo, além 
de apresentar aos visitan-
tes o potencial turístico e 
cultural das cidades, atra-
vés de atividades únicas e 
criativas”, ressaltou a ges-
tora de Turismo do Sebrae 
Paraíba, Regina Amorim.

A programação em 
Boqueirão terá início na 
manhã do sábado (16), a 
partir das 7h30, com apre-
sentação do Trio de Forró 

Canarinho, na Praça da 
Matriz. As atividades es-
portivas serão realizadas 
no sábado (16) e no do-
mingo (17), com concen-
tração a partir das 7h. 

No sábado, haverá a 
caminhada ecológica, com 
10Km de percurso e pa-
radas para banhos. Todo 
percurso terá acompanha-
mento de enfermeiros e 
veículos de apoio.

No domingo, será 
a vez das trilhas de 4x4, 
bike, moto e cavalgada 
ecológica. Os participan-
tes destas modalidades 
deverão se concentrar na 
Praça da Matriz, a partir 
das 7h, onde irão receber 

as camisetas exclusivas de 
cada atividade. A trilha 
de veículos 4x4 será de 
40 km, com paradas para 
banhos. O passeio de bike 
será em nível leve, por 30 
km pela mata, com acom-
panhamento de guias. Já 
a trilha de moto será por 
60 km e a cavalgada eco-
lógica, por 20 km.

“Os esportes de aven-
tura e ecoturismo são 
atividades com prática 
esportiva de interação 
com a natureza, mas sem 
competição”, destacou a 
diretora da Pec Eventos e 
uma das organizadoras do 
Adventure Tour, Eduarda 
Coscareli. Ela ainda acres-

centou que, cada evento 
esportivo, é executado 
com grupos parceiros e 
tem trilhas bem definidas 
e distintas para cada mo-
dalidade.

Para participar é 
preciso se inscrever pelo 
site http://www.adventu-
retourpb.com.br ou no 
próprio local do evento. 
Para cada modalidade es-
portiva, são distribuídos 
kits aos participantes, con-
tendo camisetas, pulseira 
identificadora e materiais 
promocionais. O Adventu-
re Tour PB é uma realiza-
ção da Pec Eventos e con-
ta com o apoio do Sebrae 
Paraíba e da PBTur.

Boqueirão recebe o Adventure Tour PB amanhã

A Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) vai pro-
mover duas capacitações de 
agentes de viagens da ope-
radora Tourlines que estão 
instaladas em Curitiba, no 
Paraná,  e Florianópolis, em 
Santa Catarina. 

O objetivo é mostrar aos 
profissionais as potenciali-
dades do ‘Destino Paraíba’, 
a infraestrutura hoteleira e 
pacotes turísticos, buscando 
aumentar o fluxo de turistas 
para o Estado. Levantamen-
to realizado em abril pelo 
Departamento de Estatística 
da PBTur revelou que  dos 
140.032 turistas que visita-
ram o ‘Destino Paraíba’ em 

março, mais de 9% são su-
listas. Hoje, o coordenador 
de Marketing da PBTur, João 
Wharles, desembarca em 
Curitiba  onde vai capacitar 
60 agentes de viagens da 
operadora. 

Hoje ele segue para a 
cidade de Florianópolis, em 
Santa Catarina, para treinar 
outros 60 agentes de via-
gens.  Esta é a primeira vez 
que a PBTur firma uma par-
ceria com a Tourlines nesses 
importantes Estados da re-
gião Sul do Brasil. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explica que as 
capacitações de agentes de 
viagens é uma ação que vem 

gerando resultados positivos 
para o turismo da Paraíba. 
Ela informa que só nestes 
quatro meses de 2015 foram 
treinados e capacitados cer-
ca de dois mil profissionais 
para vender os roteiros pa-
raibanos junto ao consumi-
dor final. 

 “O Sul e o Sudeste são re-
giões economicamente ricas, 
portanto temos que divulgar 
nossas potencialidades para 
um público consumidor ávi-
do por belas praias, sol e bons 
serviços. Queremos aumen-
tar a presença de turistas dos 
Estados do sul do país na Pa-
raíba, que até 2011 era quase 
inexistente”, explicou.

De 18 de maio a 1º 
de junho, os Correios 
realizam inscrição para 
formação de cadastro 
de reserva para estagiá-
rios de nível médio. São 
16 vagas no total, con-
templando as cidades de 
Alcantil, Baía da Traição, 
Camalaú, Conceição, Fa-
gundes, Ibiara, Junco do 
Seridó, Mogeiro, Nova 
Olinda, Parari, Pedras de 
Fogo, Pilar, Remígio, São 
Bentinho, São José da 
Lagoa Tapada e Várzea. 

A seleção terá duas 
fases: análise curricular 
(classificatória e eliminató-

ria) e análise de documen-
tos (eliminatória). Os estu-
dantes interessados em se 
inscrever nesse processo 
seletivo deverão preen-
cher a ficha de inscrição 
(disponível no site dos cor-
reios, www.correios.com.
br , aba Portal Correios - 
Concursos) e enviá-la para: 
Gerência de Recursos Hu-
manos/ECT/DR/PB – Área 
de Captação - BR 230, KM 
24 – Cristo – Cep 58071-
900, João Pessoa/Paraíba. 
Requisitos para inscrição e 
demais informações sobre 
o concurso também estão 
no site.

Correios ofertam 16 
vagas em 16 cidades

SELEÇÃO PARA ESTÁGIO

FOTO: Reprodução/Internet



Médicas Cristina D´Ávila 
Lins, Ivana Maria da Costa 
Alencar Cavalcanti e Luiza 
Cristina Nóbrega, Sras. 
Helena Maria Ribeiro Cou-
tinho, Marinalva Dantas e 
Dalva Lima, empresários 
Homero Pires e Olavo Cruz 
Neto, psicanalista Sandra 
Quintans, dentista Fátima 
Zenaide Melo, estilista 
Tânia Maia.
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Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

ParabénsZum Zum Zum
   Já estão sendo vendidos os ingressos para o São João no Paço dos Leões, 
que o colunista Gerardo Rabello vai promover no próximo dia 3 de junho. A grande 
atração da noite será o sanfoneiro Luan.

Feira
VEM AÍ mais 

uma edição da Mul-
tifeira Brasil Mostra 
Brasil no Centro de 
Convenções de João 
Pessoa, com apoio do 
Governo do Estado, 
Prefeitura de João 
Pessoa, Fecomércio e 
CDL-JP.

O evento vai 
ser realizado entre 
3 a 12 de julho, mas 
no próximo dia 27, 
o empresário Wilson 
Martinez reúne na 
Churrascaria Sal & 
Brasa, imprensa e 
parceiros para lançar 
a edição 2015.

FOTO: Goretti Zenade

Estimadas Zélia e Sônia Pessoa nas bodas de Ana Dolores e Leonard no Paço dos Leões

“Meu conselho é que se 
case. Se você arrumar uma 
boa esposa, será feliz; se 
arrumar uma esposa ruim, 
se tornará um filósofo”

“Eu sempre digo um beijo na 
mão pode fazer você 
se sentir muito bem, mas 
uma tiara de diamantes
dura para sempre”

SÓCRATES MARILYN MONROE

   O Detran PB anunciando para os dias 12, 19 e 26 de junho o leilão presencial 
de 1.300 veículos apreendidos. Será no Espaço Cultural José Lins do Rego. O Diário Oficial 
do último dia 10 trouxe a lista dos proprietários e as informações sobre os carros e 
motos notificadas.

FOTO: Dalva Rocha

Tereza Neuman Vaz e Conceição Imperiano nos festejos da Adega

Francisco e Delânia Xavier no Salão Veneza da Maison Blu´nelle

FOTO: Goretti Zenaide

Encontro das primas: Silvana Targino, Georgia Aquino, Rossana Targino e Waleska Aquino

FOTO: Goretti Zenaide

Prêmio
PARA QUEM curte 

cinema o canal Cur-
ta, de tv a cabo, vai 
mostrar neste domin-
go, no horário das 22h, 
o documentário “As 
Praias de Agnès”, da 
cineasta belga Agnès 
Varda. 

Trata-se da 
primeira mulher a ser 
homenageada por sua 
carreira com a Palma 
de Ouro em Cannes no 
próximo dia 24.

Este prêmio 
honorário só foi conce-
dido antes a apenas três 
cineastas; Woody Allen, 
em 2002; Clint Eastwood, 
em 2009 e Bernardo 
Bertolucci, em 2011.

Grande final
O CINESPAÇO do 

Mag Shopping vai trans-
mitir a final da UEFA 
Champions League no 
próximo dia 6 de junho, 
onde o Juventus enfrenta 
o Barcelona na disputa 
pelo título.

Será às 15h, com 
narração da ESPN ex-
clusiva para cinema e 
os ingressos podem ser 
comprados na bilheteria 
ou no site do cinema a 
R$ 50,00 inteira e R$ 
25,00 meia.

Aniberto Mendonça e Fátima, ela é a aniversariante de hoje

FOTO: Arquivo

Educação digital
ALUNOS, professores e funcionários da rede estadual 

de ensino vão ter acesso a um conjunto de ferramentas 
para utilização no processo de ensino-aprendizagem, 
através da internet, graças a uma parceria entre o Governo 
do Estado e o Google Educação.

Trata-se do Google Apps For Education que tem ino-
vado o ensino nas salas de aula, criando atrativos que 
aproximam mais ainda os alunos às escolas através desta 
tecnologia digital.

Itinerante
UMA PARCERIA 

entre a Companhia 
Brasileira de Trens Ur-
banos e o Tribunal de 
Justiça da Paraíba pode 
resultar na instalação 
de um telejudiciário 
intinerante ou qualquer 
outra ação que o 
Poder Judiciário ache 
viável.

Este e outros 
temas foram debati-
dos entre o presidente 
do TJ, desembargador 
Marcos Cavalcanti e 
o superintendente da 
CBTU. Wladme Macedo 
de Medeiros.

   O Unipê está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2015.2 
onde são oferecidas 50 vagas. Informações no site unipe.br/medicina e a taxa de 
inscrição é de R$ 500,00.

Alegria

A FELICIDADE reina 
na residência de Thayná 
e Fernando Neto com a 
chegada ao mundo do 
pequeno Fernando Paulo 
Pessoa Milanez Bisneto.

Alegria maior dos 
avós corujas Lide e Fer-
nandinho Milanez, Maria 
Elânia e Francisco Caval-
canti. Parabéns à família!

Viagem no tempo

O MAG Shopping em 
parceria com o Clube do 
Carro Antigo da Paraí-
ba vai realizar amanhã e 
domingo a segunda Ex-
posição de Carros Antigos.

Será no estaciona-
mento do shopping com 
mostra de 17 modelos de 
automóveis que marcaram 
época.

Dois Pontos

  Com encenação de Diocélio 
Barbosa, Daniel Nóbrega e Irla Me-
deiros, estreia "Clownssicos", uma 
nova velha história de amor entre 
dois palhaços.
  Será nos dias 23, 24, 30 e 31 
no Teatro Ednaldo do Egypto.

   Já para o curso de Design de Moda o único da Paraíba, o  Unipê está 
oferecendo 35% de descontos em suas mensalidades.
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MPPB-Procon aplica 
multa de R$ 6 milhões 
ao Banco do Brasil
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Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Amanda Anacleto 
Sucursal Campina Grande 

O Governo do Estado 
está investindo R$ 21,6 
milhões na construção

Obras serão concluídas até agosto
tRevo de MangaBeiRa

O Departamento de Es-
trada de Rodagem (DER) 
vai iniciar o asfaltamento da 
Avenida Hilton Souto Maior, 
inclusive por baixo da ave-
nida que liga os bairros de 
Mangabeira e Bancários. Se-
gundo o engenheiro Hélio 
Cunha Lima, diretor de Obras 
do órgão, a próxima etapa 
será a conclusão das alças do 
trevo de Mangabeira.

O transtorno que as 
obras estão causando no 
trânsito está próximo do fim. 
De acordo com Hélio Cunha 
Lima o trevo de Mangabei-
ra, obra que vai melhorar a 
mobilidade naquela região 
deverá ser entregue pelo Go-
verno do Estado em meados 
do segundo semestre deste 
ano. “Esperamos concluir 
as obras até final de agosto”, 
previu o diretor do DER.

Uma das últimas etapas 
da obra será a implantação 
da iluminação, bem como a 
pavimentação, limpeza das 
vias e a instalação da sinali-
zação vertical e horizontal. 

Na construção do trevo 
de Mangabeira o Governo 
do Estado está investindo 
R$ 21,6 milhões, que além de 

Detran divulga 
calendário de 
leilão de veículos 
em João Pessoa

 O Departamento Esta-
dual de trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) realiza o pri-
meiro leilão presencial de 
veículos do ano de 2015, nos 
dias 12, 19 e 26 de junho, a 
partir das 9h, no Espaço Cul-
tural, em João Pessoa. 

Há 1.300 veículos apren-
didos nos pátios do órgão 
para serem leiloados. 

Os proprietários ainda 
podem resgatar os bens, des-
de que sejam pagos todos os 
débitos e evitada a inscrição 
na dívida ativa estadual.

No domingo (10), o Di-
ário Oficial do Estado trou-
xe a lista completa com os 
nomes dos proprietários e 
as informações dos carros 
e motos notificados que po-
dem ser acessadas através 
do link http://static.paraiba.
pb.gov.br/2015/05/Diario-
-Oficial-10-05-2015.pdf.

De acordo com o presi-
dente da Comissão de Leilão 
do Detran, Eugênio Pacelli, 
os proprietários e agentes 
financeiros que tiveram os 
veículos notificados e qui-
serem reavê-los devem pro-
curar a sede do órgão, em 
Mangabeira, das 8h às 12h, e 
das 14h às 18h, para efetu-
arem o procedimento de re-
gularização dentro do prazo 
legal.

Os proprietários terão 
prazo de 30 dias para im-
pugnação do pagamento dos 
débitos pendentes. 

O não comparecimento 
implicará na venda em has-
ta pública, de acordo com o 
Código Nacional de trânsito 
(CNt). 

Durante o leilão, tendo 
o veículo arrecadado valor 
suficiente para cobertura 
das pendências existentes.

A Pirâmide do Parque do 
Povo será o palco da grande 
final do concurso de trios de 
forró d'O Maior São João do 
Mundo. O ArretadoStar, como 
está sendo chamada a disputa, 
será realizado hoje, a partir 
das 20h, com a participação 
dos dez conjuntos seleciona-
dos na semifinal, realizada 
no último final de semana, no 
teatro Paulo Pontes. Na opor-
tunidade, serão escolhidos os 
três melhores trios, que re-
ceberão uma premiação em 
dinheiro. O evento, que a prin-
cípio ocorreria hoje, foi adiado 
em virtude da realização do 

evento tributo a Marinês.
Logo após as apresenta-

ções dos concorrentes, a equi-
pe de coordenação e jurados 
do concurso se reunirão para 
a soma dos pontos. Enquanto 
isso, o público presente assis-
tirá a shows de artistas locais. 
Ao todo 70 trios se inscreve-
ram para o concurso, sendo 
que apenas 20 se classificaram 
após a primeira audição. A se-
gunda audição, realizada no 
último final de semana, sele-
cionou os dez melhores, que se 
apresentarão na grande final.

O concurso, em sua pri-
meira edição, tem como ob-
jetivo incentivar, aprimorar e 
desenvolver a cultura musical; 
revelar talentos e valorizar ar-
tistas.

Concurso de quadrilhas 
será no palco da Pirâmide

aRRetadoStaR

termina hoje, o prazo 
para que proprietários de 
imóveis efetuem o cadastro 
no serviço de hospedagem 
alternativa para O Maior 
São João do Mundo. O aten-
dimento está sendo feito na 
Coordenadoria de turismo, 
na Rua 13 de Maio, 329, 2º 
andar, Sala 202, Centro; das 
8 às 12h e das 14 às 18h.

O serviço de hospeda-
gem alternativa tem como 
objetivo ampliar a oferta de 
acomodações aos visitan-
tes que chegam a Campina 
Grande, durante o mês de 
junho, para participar dos 
festejos d'O Maior São João 
do Mundo. 

Antes de serem libera-
dos para aluguel, porém, to-

dos os imóveis são submeti-
dos a uma vistoria, feita pela 
Vigilância Sanitária do Muni-
cípio. O objetivo é avaliar as 
condições de higiene e infra-
estrutura dos espaços. Con-
cluído esse processo, o imó-
vel fica considerado apto ao 
aluguel e passa a fazer parte 
de um cadastro da Coordena-
doria de turismo.

A Codemtur, porém, não 
gerencia o processo de nego-
ciação, nem do aluguel pro-
priamente dito. Mas disponi-
biliza as informações gerais 
do imóvel e de seu proprie-
tário para que a negociação 
seja feita diretemente com os 
interessados. Valores, condi-
ções de ocupação, forma de 
pagamento e prazo de alu-

guel, entre outros detalhes, 
são negociados diretamente 
entre locadores e locatários, 
sem a participação da Code-
mtur.

No ato do cadastramento, 
os proprietários de imóveis 
deverão apresentar cópias do 
documento de identidade, do 
CPF e do comprovante de pa-
gamento do IPtU do ano em 
curso. 

Em média, a cada ano, a 
Coordenadoria de turismo 
disponibiliza 50 imóveis no 
serviço de hospedagem alter-
nativa. São casas, apartamen-
tos e granjas que são utilizados, 
na maioria das vezes, por gru-
pos de turistas que não conse-
guem vaga, ou não querem se 
hospedar na rede hoteleira.

Termina hoje o prazo de cadastro 
de imóvel para o São João de CG

HoSPedageM aLteRnativa

Prefeitura de Sousa quer lei para multar moradores

A Prefeitura de Sousa 
vai enviar à Câmara Munici-
pal projeto de lei que esta-
belece a cobrança de multas 
para usuários flagrados des-
perdiçando água. A matéria 
deverá chegar ao Legislativo 
nos próximos dias. O objeti-
vo é conter o uso desregrado 
da água que é tratada nos 
lares dos quase setenta mil 
habitantes do município. O 
sistema de abastecimento 
de água da cidade de Sousa 
é controlado pelo Daesa (De-
partamento de Água, Esgoto 
e Saneamento Ambiental), 
mas a água liberada pelo 
Açude de São Gonçalo é tra-
tada Cagepa (Companhia de 

Água e Esgoto da Paraíba).
O Açude de São Gonçalo, 

17km da zona urbana, está 
com  pouco mais de quatro 
milhões e seiscentos mil me-
tros cúbicos, o equivalente a 
10.1% da sua capacidade má-
xima. O bioquímico da Cage-
pa, Marcelo Elias, já revelou 
que o açude se aproxima do 
seu volume morto e só pode-
rá liberar água em condições 
para o consumo humano até 
o final do mês de junho.

O programa de combate 
ao desperdício irá possibi-
litar que ó órgão municipal 
responsável pela distribuição 
da água possa aplicar mul-
tas em pessoas flagradas nos 
comportamentos que esta-
rão prefixados na lei. O des-
vio de água na zona urbana 

e rural através da utilização 
de bomba acoplada à rede de 
distribuição irá gerar multa 
que irá variar de R$ 300,00 
(trezentos) a 1.000,00 (mil 
reais),  dependendo da faixa 
de consumo. Se as irregulari-
dades do mesmo tipo foram 
constatadas em indústrias, a 
penalidade poderá chegar a 
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Usar a água tratada para 
lavar calçadas irá gerar uma 
multa de R$ 200,00 (duzen-
tos reais). Dar banho em ani-
mais e lavar motocicletas e 
motonetas irá permitir que 
os agentes do Daesa ao serem 
comunicados do fato apli-
quem sanção de cinquenta 
reais por cada comportamen-
to dessa natureza. A lavagem 
de pequenos e grandes veí-

culos também estará termi-
nantemente proibida. Quem 
for flagrado lavando vans, 
micro-ônibus, camionetes e 
veículos de passeio vai ter 
que desembolsar a quantia 
de R$ 100,00 (cem reais). A 
irrigação de plantas, jardins 
e gramados também será 
punida. A multa para esses 
comportamentos irá variar 
de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
a 200,00 (duzentos reais).

As sanções mais salga-
das são para aqueles que in-
sistirem em usar água tratada 
para a irrigação de plantios 
de coco, banana e outras cul-
turas. A multa pode chegar a 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
por cada tarefa irrigada.

Mais dois projetos tam-
bém devem ser avaliados 

pelos vereadores de Sousa 
nas próximas semanas.  Um 
deles é batizado de “Come-
çar do Zero” que estabelece a 
possibilidade de  suspensão e 
posteriormente o perdão das 
dívidas das pessoas inadim-
plentes com o Daesa, permi-
tindo que os usuários passem 
a pagar a conta de água de 
forma ininterrupta sem gerar 
mais atrasados. A outra pro-
posta prevê a criação da co-
brança única da tarifa de água 
e de esgoto no valor de R$ 
4,14 (quatro reais e quatorze 
centavos) para entidades que 
têm atuação filantrópica no 
município.

Os projetos deverão ser 
analisados pelos treze verea-
dores de Sousa nos próximos 
dias.

deSPeRdÍCio de ÁgUa

contribuir com a melhoria da 
mobilidade urbana de João 
Pessoa, permitirá a redução 
do tempo de deslocamento 
diário de mais de 200 mil 
veículos e oferecer conforto 
e segurança aos motoristas.

A avenida que liga Ban-
cários a Mangabeira já está 
pronta, no entanto, ainda 
não foi liberado por medida 
de segurança devido à cons-
trução das alças de acesso 
aos dois bairros. Essas alças 

vão da parte superior do 
viaduto à parte inferior do 
túnel, equivalente a uma di-
ferença de nível de 7 metros. 
Os motoristas que passam 
próximo às obras não têm di-
mensão do trabalho que está 
sendo realizado, entre eles a 
construção das quatro alças. 

– Depois da escavação 
da quarta e última alça, o 
próximo passo é a terraple-
nagem e a colocação das três 
camadas de pavimentação 

das mesmas. “Essas camadas 
correspondem à sub-base, 
base e revestimento asfálti-
co. Só em seguida é que se-
rão feitos os acabamentos da 
obra, a exemplo da sinaliza-
ção, proteção, iluminação”, 
comentou o engenheiro.

Quem visitar o canteiro 
de obras do trevo de Man-
gabeira verá que a Avenida 
Hilton Souto Maior, que liga 
os bairros de José Américo 
à Penha, já foi rebaixada nas 

imediações do antigo gira-
dor de Mangabeira. Nesse 
trecho, a via passa por bai-
xo do viaduto do trevo. Os 
trabalhos de drenagens da 
avenida também estão em 
fase de conclusão.

Intervenções
Para que a obra de 

construção do trevo de 
Mangabeira fosse realizada, 
foram necessárias várias 
intervenções preliminares. 

O Governo do Estado preci-
sou, por exemplo, fazer al-
gumas desapropriações na 
área, para o escoamento de 
veículos.

Foram assim asfaltados, 
recapeados ou implantados 
8km de via, o equivalente a 
27 de ruas do entorno para 
desvios de coletivos, carros 
e motocicletas. O objetivo 
foi evitar o estrangulamen-
to do fluxo de automóveis, 
que é intenso na região. 

Vista parcial da Avenida Hilton Souto Maior sob o vão central do viaduto ligando o bairro dos Bancários ao bairro de Mangabeira onde o asfaltamento já foi iniciado 
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Estado passa a ter a maior rede
coletora de leite materno do NE
Novo posto que será
inaugurado terça-feira 
coloca a PB na 1a posição

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), inaugura 
na próxima terça-feira (19), 
às 10h, o posto de coleta de 
leite materno do Hospital Ge-
ral de Mamanguape (HGM). 
Com o equipamento, a Paraí-
ba passa a ter a maior rede de 
coleta do Nordeste, com 19 
postos e seis bancos de leite 
distribuídos por todo Estado. 
Além da inauguração, have-
rá o lançamento da carteira 
de identificação das doado-
ras. As ações, que vão contar 
com a presença da secretária 
de Estado da Saúde, Roberta 
Abath, fazem parte da progra-
mação da 3ª Semana Estadual 
de Doação de Leite Materno, 
que acontece no período de 
18 a 22 de maio. 

A meta do posto do HGM 
é prestar serviço humaniza-
do em promoção, proteção e 
apoio ao aleitamento mater-
no a mais de 100 mil pessoas 
dos 12 municípios do Vale do 
Mamanguape (Mamanguape, 
Baía da Traição, Jacaraú, Mar-
cação, Rio Tinto, Itapororoca, 
Duas Estradas, Pedro Régis, 
Cuité de Mamanguape, Mata-
raca, Curral de Cima e Capim). 
A expectativa é captar doado-
ras e coletar, em média, 40 li-
tros de leite, por mês.

“Uma equipe multipro-

Semana de Enfermagem termina hoje
Palestras e minicursos 

marcam as ações alusivas à 
Semana de Enfermagem no 
Hospital Arlinda Marques, 
que integra a rede hospitalar 
do Estado. A programação, 
que teve início no último dia 
12 e será encerrada  hoje 
pela manhã,  foi elaborada 
pela Gerência de Enferma-
gem da unidade de saúde.

De acordo com a ge-
rente do setor, Fátima Ale-
xandra Haque, durante 
toda a semana os profissio-
nais de enfermagem parti-
ciparam de palestras sobre 
“Identificação e Manuten-
ção do Potencial Doador 
(transplante)”, “Urgência 
e Emergência”, além dos 
minicursos sobre “Relação 
Interpessoal\Ética”, “Ven-
tilação Mecânica,” “Admi-
nistração de Medicamen-
tos”, “Bomba de Infusão” 

e “Dieta Enteral”.  Todas 
essas ações estão sendo 
realizadas  no auditório 
do Arlinda Marques e  se-
rão encerradas na manhã 
de hoje, com um coquetel, 
sorteio de brindes e en-
trega dos certificados aos 
profissionais participantes 
dos minicursos. 

“A direção  do hospital 
juntamente com a Gerência 
de Enfermagem agradece  
a equipe de enfermagem 
como um todo pelo exce-
lente trabalho que vem rea-
lizando e pelo seu compro-
metimento por uma saúde 
cada vez mais humanizada 
e focada na qualidade do 
serviço prestado para aque-
les que infortunamente nos 
buscam. Reconhecemos 
a importância do serviço 
realizado sempre  com mui-
to amor e zelo por nossos  

técnicos, enfermeiros e co-
ordenadores de enferma-
gem que fortalecem nosso 
‘pacto de amor com a crian-
ça’”, Fátima Alexandra. 

Eficiência e qualidade
O diretor geral do 

Hospital Arlinda Marques, 
Bruno Leandro de Souza, 
explica que a equipe de 
enfermagem tem um pa-
pel importante em todas 
as ações desenvolvidas na 
unidade de saúde. “Sem-
pre em consonância com a 
equipe médica, esses pro-
fissionais  desempenham 
as suas funções e dão a sua 
contribuição para a melho-
ria, eficiência e  qualidade 
dos serviços”, destacou o 
diretor. 

Ele explica que a en-
fermagem é a ciência cuja 
especificidade é a assis-

tência/cuidado ao ser hu-
mano, individualmente, na 
família ou em comunidade 
de modo integral e holísti-
co, desenvolvendo de for-
ma autônoma ou em equi-
pe atividades de promoção, 
proteção, prevenção, rea-
bilitação e recuperação da 
saúde, tendo todo embasa-
mento científico para tal.

O conhecimento que 
fundamenta o cuidado de 
enfermagem deve ser cons-
truído na intersecção entre 
a filosofia, que responde 
à grande questão existen-
cial do homem, a ciência e 
tecnologia, tendo a lógica 
formal como responsável 
pela correção normativa e 
a ética, numa abordagem 
epistemológica efetiva-
mente comprometida com 
a emancipação humana e 
evolução das sociedades.

no arlinda marques

Apesar da estiagem pro-
longada, o Governo do Esta-
do, por meio da Emater-PB, 
empresa integrante da Ges-
tão Unificada (GU) Emater/
Emepa/Interpa, está inten-
sificando o cadastramento 
de agricultores familiares 
interessados em acessar o 
Programa Tarifa Verde, que 
possibilita a redução na ta-
rifa de energia elétrica e me-
lhor uso dos recursos hídri-
cos. A meta é instalar 1.300 
kits medidores até o final 
de 2015, beneficiando igual 
número de famílias agricul-
toras.

Segundo o coordena-
dor estadual do Tarifa Ver-
de, Demilson Lemos, para 
este ano o programa dispõe 
de recursos da ordem de R$ 
1.067.2116,00. Ele explica 
que a grande preocupação 
é quanto a persistência da 
seca, já que o programa 
trata de áreas de irrigação, 
que exige disponibilidade 
hídrica para seu funciona-
mento.

No período compreen-
dido entre janeiro de 2014 
a abril de 2015, a Emater ca-
dastrou 1.038 famílias agri-
cultoras, em 90 municípios. 
Desse total foram atendidas 
729, com destaque para a 
região administrativa de Ita-
poranga, no Alto Sertão, que 
cadastrou 294 agricultores.

Realizado pela Secreta-
ria de Estado da Agricultu-
ra Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), em parceria com a 
Emater, a Energisa e a Secre-
taria de Estado da Receita, 
o programa possibilita ao 
agricultor irrigante a redu-

ção dos custos de energia 
elétrica com irrigação de 
até 73%, utilizando um me-
didor diferenciado de dupla 
tarifa, ou seja, quando o uso 
da irrigação acontecer entre 
21h30 às 6h da manhã, o 
chamado plano “A”,  ou entre 
2h30 às 11h, denominado 
plano “B”.

De acordo com o técnico 
responsável pelo programa 
no Estado, representando a 
Emater, o engenheiro agrô-
nomo José Marinho de Lima, 
cabe a empresa de extensão 
rural divulgar, cadastrar e 
assistir tecnicamente todos 
os agricultores beneficiá-
rios. Para se integrar ao Ta-
rifa Verde, o agricultor  deve 
se dirigir ao escritório da 
Emater de seu município. Os 
critérios exigidos são: apre-
sentação da Declaração de 
Aptidão/extrato da DAP ao 
Pronaf, disponibilidade de 
água em quantidade e quali-
dade suficiente para atender 
a demanda hídrica do proje-
to de irrigação, solos aptos 
para a tecnologia, além de 
equipamentos de irrigação 
instalados ou em fase de ins-
talação.

Na opinião do diretor 
técnico da Emater, Vlaminck 
Saraiva, o Tarifa Verde é mais 
um importante passo para 
o fortalecimento da agricul-
tura sustentável no Estado. 
Ele ressalta a importância do 
programa destacando o inte-
resse do governador Ricardo 
Coutinho, “que tem oferecido 
uma assistência técnica mais 
efetiva, e com isso, valoriza-
do a agricultura familiar pa-
raibana”, disse.

Tarifa Verde beneficiará
1,3 mil famílias este ano

cadastramento

fissional, com enfermeira, 
técnicas de enfermagem, 
nutricionista, pediatra e fi-
sioterapeuta, vai prestar os 
cuidados às mães assistidas 
pelo HGM, durante o parto e 
pós-parto e também para as 
mães de toda a região do Vale 
que estão na fase de lactação 
e que precisam de apoio no 
momento da amamentação 
ou que desejam ser doado-
ras”, explicou a diretora do 
Banco de Leite Humano Anita 
Cabral, Thaíse Ribeiro.

O evento de inauguração 

do posto de Mamanguape 
contará também com a pre-
sença de mães indígenas. An-
tes da inauguração, a equipe 
do posto de coleta, em par-
ceria com o Distrito de Saú-
de Especial Indígena (DSEI), 
promoveu ações para o res-
gate da prática da amamen-
tação dessa população nos 
municípios de Marcação, Rio 
Tinto e Baía da Traição.  

Rota Domiciliar
O posto de coleta de Ma-

manguape terá o serviço de 

rota domiciliar, responsável 
por comparecer à casa das 
mães; dar orientações; entre-
gar o material para a coleta 
(luvas, gorro, máscara e vi-
dros estéreis), e ainda, sema-
nalmente, coletar a doação. 
Para ter acesso ao serviço, 
basta ligar para o posto, no 
telefone 3292-9071. 

Aumento de coleta
Entre os fatores que con-

tribuíram para que a Paraíba 
conquistasse a maior rede 
de coleta de leite materno-

do Nordeste está o aumento 
da captação. Em 2010,foram 
coletados 4,7 mil litros e, em 
2014, aumentou para 7 mil 
litros, além do número de 
crianças beneficiadas que au-
mentou de 5 mil para 11 mil. 
Ainda teve um acréscimo na 
quantidade de doadoras, de 
4,5 mil para 6,5 mil. 

Com todo esse investi-
mento, a Paraíba conseguiu 
reduzir a mortalidade infantil 
em 80,44%, segundo dados 
do IBGE divulgados em 2013, 
cumprindo, assim, o quarto 

dos oito Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU).

Doação
Para ser doadora, basta a 

mulher estar amamentando, 
ser saudável e ter produção 
de leite maior que a necessi-
dade do seu bebê. Para doar, 
é só procurar uma das unida-
des distribuídas na Paraíba. 
Os contatos de toda rede, com 
postos e bancos de coleta, 
estão no site do Governo do 
Estado (http://static.paraiba.
pb.gov.br/2013/09/Rede-Pa-
raibana-de-Bancos-de-Leite.
pdf).

O Banco de Leite Anita 
Cabral, que funciona na Ma-
ternidade Frei Damião, na ca-
pital, fornece suporte técnico 
para toda rede, que benefi-
ciou, em 2014, cerca de 160 
mil mães e bebês. 

O leite doado é proces-
sado e analisado pelo labora-
tório do Anita Cabral, certifi-
cado pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), o qual garante 
a inativação dos protozoários, 
vírus, fungos e bactérias pa-
togênicas, oferecendo ainda a 
informação de todas as carac-
terísticas físico-químicas, tais 
como grau de acidez, quanti-
dade de gordura e maturida-
de do produto. Isso garante 
que cada receptor atendido 
receba o leite específico para 
seu quadro clínico.

Com a unidade de coleta do Hospital de Mamanguape, a Paraíba terá 19 postos e seis bancos de leite distribuídos por todo o Estado

Universidades federais ameaçam greve

Os professores da Uni-
versidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG) vão 
paralisar as atividades entre 
os dias 25 a 29 deste mês. 
Na Universidade Federal da 
Paraíba (UFBP), os docentes 
aprovaram em assembleia 
na última quarta-feira um 
indicativo de greve ainda 
sem data para início. O mo-
vimento objetiva o atendi-
mento de diversas reivindi-
cações da campanha salarial 
unificada 2015 dos servido-
res públicos federais.

A paralisação da UFCG 
vai atingir os campi de 
Campina Grande, Cajazei-
ras, Sousa, Patos, Pombal, 
Cuité, Patos e uma unidade 
em Sumé. A da UFPB – caso 
seja definida uma data para 
início nas próximas assem-
bleias da categoria – vai 
suspender as atividades dos 
campi de João Pessoa, Rio 
Tinto, Areia e Bananeiras.

De acordo com o presi-
dente da Adufpb (Sindicato 
dos Professores da UFPB), 
Jaldes Reis de Meneses, no 
próximo dia 27 haverá uma 
assembleia dos professo-
res para definição do pe-

ríodo da greve. Conforme 
Jaldes o marco inicial das 
ações aconteceu em janei-
ro deste ano, com a criação 
do Fórum dos Servidores 
Públicos Federais, que reu-
niu 420 sindicatos e defi-
niu 20 pontos de pauta, “a 
criação do fórum unificou 
todos os servidores fede-
rais no país, algo que não 
acontecia desde o primeiro 
governo Lula”, explicou. A 
definição da data para de-
sencadear a greve na UFCG 
foi definida durante a últi-
ma assembleia dos profes-
sores, sendo ela aprovada 
por unanimidade. 

No dia 15 de abril acon-
teceu o Dia Nacional de Pa-
ralisação e Manifestação dos 
servidores públicos federal, 
sendo realizada manifesta-
ção por parte da categoria 
tanto na UFPB quanto na 
UFCG. Entre os pontos de 
reivindicação dos servido-
res públicos federais, consta 
o reajuste linear de 27,3%, 
data-base em 1º de maio, 
paridade salarial entre ati-
vos e aposentados, direito 
de negociação coletiva e a 
retirada das Medidas Provi-
sórias no Congresso Nacio-
nal, que atacam os direitos 
dos servidores.

campanha salarial

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Foto: Evandro Pereira
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Bancos são multados em R$ 12 mi 
por não garantirem a segurança
Medida deve ser aplicada
a mais quatro empresas
nos próximos 15 dias

Meteorologia prevê 
chuvas no Litoral

Hoje será de chuvas espar-
sas na faixa litorânea da Paraíba. 
Nas demais regiões, a previsão da 
Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (Aesa) 
é de nebulosidade variável. A tem-
peratura mínima será registrada no 
Cariri (19ºC) e a máxima no Sertão 
(35ºC).

Com relação à temperatura, 
no Litoral a mínima será de 23ºC 
e a máxima de 30ºC. No Brejo, os 
termômetros devem variar de 20ºC 
a 29ºC. Enquanto no Agreste, a os-
cilação ficará de 20ºC a 31ºC.

Na região do Cariri, a variação 
será de 19ºC a 34ºC. Os termôme-
tros também terão considerável 
mudança no Sertão – de 22ºC a 
35ºC. No Alto Sertão, a temperatura 
mínima vai ser de 21ºC e a máxima 
de 34ºC.

AMDE lança edital 
para os artesãos  

A AMDE (Agência Municipal de 
Desenvolvimento) lançou o edital 
para o credenciamento de artesãos 
campinenses para exposição de 
produtos de sua fabricação no par-
que do povo, no espaço da Vila Nova 
da Rainha no período em que estiver 
acontecendo o Maior São João do 
Mundo.

Os artesãos interessados em 
expor seus produtos de fabricação 
artesanal no Parque do Povo deve-
rão procurar a coordenação da Vila 
do Artesão para o preenchimento 
de uma ficha de credenciamento, 
que deverá conter dados pessoais, 
os seus contatos e a tipologia com 
a qual trabalham. Para que os mes-
mos possam se cadastrar é neces-
sário que estejam adimplentes com 
as mensalidades dos chalés dos 
quais são permissionários.

Polícia apreende trio 
suspeito de assalto 

Três adolescentes foram 
apreendidos em flagrante, na noi-
te dessa quarta-feira (13), após 
tentarem assaltar passageiros e o 
cobrador do ônibus que faz a linha 
104 (Bairro das Indústrias), quando 
o coletivo passava no Bairro do No-
vais, em João Pessoa.

Os jovens, que têm idades en-
tre 15 e 16 anos, estavam armados 
com uma faca peixeira e duas serras 
de cozinha. Eles já tinham chegado a 
tomar alguns aparelhos celulares de 
passageiros e tiveram a ação frus-
trada antes de recolher o dinheiro 
do cobrador.

O ônibus foi interceptado no 
começo da Avenida Santos Estanis-
lau, a principal do bairro, e após se-
rem apreendidos, os adolescentes 
foram levados para a Delegacia da 
Infância, no Centro. 

Polícia desarticula 
desmanche de motos

A Polícia Militar desarticulou, 
na noite dessa quarta-feira (13), 
um desmanche de motos na cidade 
de Soledade, no Agreste paraibano, 
e apreendeu quatro adolescentes 
em flagrante.

No local, foram encontrados 
dois quadros de motocicletas, sen-
do um com motor e outro sem, qua-
tro pneus com rodas, dois tanques 
de combustível, amortecedores, te-
lescópios, chaves, alicates e outras 
peças de desmanche.

 Os suspeitos e o material re-
cuperado foram levados para a De-
legacia da Polícia Civil, no município. 
A polícia vai investigar há quanto 
tempo o esquema de desmontagem 
de motos roubadas funcionava e se 
o local recepcionava veículos rouba-
dos em outras localidades.

O Programa de Proteção 
e Defesa do Consumidor do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB-Procon) proferiu deci-
são administrativa aplicando 
multa ao Banco do Brasil e 
ao Bradesco no valor de R$ 6 
milhões cada um por infrin-
girem o Código de Defesa do 
Consumidor ao não tomarem 
as medidas necessárias para 
garantir segurança eficiente 
no interior de suas agências 
e locais de funcionamento de 
caixas eletrônicos, gerando 
sensação de insegurança e im-
potência à coletividade. 

Segundo o diretor re-
gional do MPPB-Procon de 
Campina Grande e promotor 
de Justiça de Defesa do Con-
sumidor, José Leonardo Cle-
mentino Pinto, nos próximos 
15 dias, mais quatro grandes 
bancos deverão ser multados 
caso não celebrem termo de 
ajustamento de conduta reco-
nhecendo falhas de segurança 
com as medidas atualmente 
adotadas e se comprome-
tendo a adotar medidas su-
ficientes a reduzir conside-
ravelmente as ocorrências, 
sendo que a previsão é que 
o total de multas ou indeni-
zações aplicadas, ao final do 
trabalho, deve ultrapassar R$ 
20 milhões de reais, dinheiro 
que deverá ser revertido para 
fundo difuso de proteção aos 
direitos do consumidor com 
vistas ao aprimoramento dos 
mecanismos de proteção e fis-
calização.

Na decisão, o promotor 

José Leonardo Pinto ressalta 
que, de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor, os 
prestadores de serviços res-
pondem, independentemente 
da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causa-
dos aos consumidores por de-
feitos relativos à prestação de 
serviços e que o serviço é de-
feituoso quando não oferece a 
segurança que o consumidor 
dele esperar.

“Não há dúvida de que 
quem exerce esse tipo de 
exercício econômico funcio-
nal atrai para si riscos corres-
pondentes. Ao negar a presta-
ção de serviço com medidas 
de segurança eficazes e índi-
ces de ocorrências aceitáveis, 
a instituição requerida preva-
rica em deveres de segurança 
(deixar de investir em novas 
formas de proteção contra a 
ação de delinquentes) e re-
passa o risco ao consumidor”, 
relata o promotor.

Ainda segundo o diretor 
regional do MPPB-Procon, não 
é obrigação do Estado forne-
cer segurança privada no inte-
rior e imediações das agências 
ou em outros estabelecimen-
tos nos quais sejam instalados 
terminais bancários, uma vez 
que a responsabilidade primá-
ria pela segurança é exclusiva 
do próprio estabelecimento, 
não podendo ser transferi-
da ao Estado. “O Estado não 
presta serviço particular de 
segurança a instituição finan-
ceira, não sendo o policial mi-
litar vigilante bancário”. Desse 
modo, não procede a defesa 
dos bancos em querer impu-
tar responsabilidade exclusiva 
do Poder Público.

 

De acordo com o 
promotor José Leonardo 
Pinto, o órgão instaurou 
procedimentos adminis-
trativos a partir de dados 
levantados pelo Grupo 
de Atuação Especial Con-
tra o Crime Organizado 
(Gaeco), do MPPB, que 
catalogou 129 e 175 in-
frações penais contra 
agências e terminais do 
Banco do Brasil e Bra-
desco, respectivamente, 
no período de janeiro de 
2011 a abril 2015, incluin-
do roubos, explosões e 
arrombamentos.

“Em virtude dessas 
ações criminosas, a so-
ciedade paraibana foi e 
continua exposta a um 

quadro permanente e 
estável de violência ban-
cária, tanto no interior 
das agências quanto nos 
caixas eletrônicos. 

Além disso, na gran-
de maioria dos municípios 
em que foram verificadas 
tais práticas, impõe-se aos 
cidadãos o ônus da falha 
do sistema de segurança 
do banco, na medida em 
que ficam sujeitos à com-
pleta ausência de presta-
ção dos serviços bancários 
por longos períodos”, diz 
o promotor na decisão, 
lembrando que nos pe-
quenos e médios municí-
pios existem apenas uma 
agência dos referidos 
bancos.

Durante o procedi-
mento administrativo, 
o Banco do Brasil e o 
Bradesco foram noti-
ficados para apresen-
tar defesa. O Banco do 
Brasil respondeu que 
tinha adotado medidas 
de segurança tais como 
instalações de biom-
bo de privacidade nos 
caixas, instalação de 
câmeras externas e de 
alarme de pânico em 
todos os terminais de 
caixa, entre outras. Já o 
Bradesco informou que 
adota todas as medi-
das estabelecidas pelas 
Leis Federais 7.102/83 e 
10.228/2013. 

Conforme o pro-
motor, essas medidas 

exigidas pela lei cons-
tituem o mínimo legal 
que os bancos têm de 
observar e que com-
pete às instituições fi-
nanceiras disponibilizar 
medidas de segurança 
complementares no-
tadamente quando se 
tem conhecimento que 
as medidas atualmente 
adotadas pelos bancos 
são insuficientes para al-
terar o panorama de vio-
lência decorrente de suas 
atividades neste Estado.

No caso do Brades-
co e do Banco do Brasil, 
eles não apresentaram 
medidas que pudes-
sem reduzir substan-
cialmente o número de 
ocorrências. 

Outros procedimentos

Empresas defendem-se

A Superintendência de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Semob) se com-
prometeu a, no prazo de 30 dias, con-
cluir a implantação da faixa exclusiva 
de ônibus na Avenida Epitácio Pessoa. 
Até a próxima terça-feira (19), a Semob 
deverá entregar ao Ministério Público 
o cronograma de execução da faixa. O 
compromisso foi assumido, na manhã 
de ontem, em audiência realizada pela 
Promotoria do Consumidor da Capital. 

A Semob, representada pelo su-
perintendente Roberto Pinto, se com-
prometeu ainda a designar, a partir de 
amanhã, quatro agentes de mobilidade 
urbana, no período de 7h às 19h inin-
terruptamente, na Avenida Epitácio 
Pessoa para fiscalizar e advertir moto-
ristas que insistam em desrespeitar o si-
nal vertical e horizontal da faixa exclu-
siva. A partir da próxima segunda-feira 
(18), o órgão vai manter agentes no 
local, bem como equipe de educação 
para o trânsito para intensificar o pro-
cesso educativo e, a partir do dia 25 de 
maio, vai iniciar a aplicação de autos de 
infração de trânsito aos condutores que 
desrespeitarem a faixa.

Além disso, a Semob se comprome-
teu a solucionar com outros órgãos do 
município, em ação integrada, o proble-
ma de trânsito de Cruz das Armas, mas 

especificamente na feira de Oitizeiro. 
O promotor de Justiça Glauberto 

Bezerra destacou que, caso haja des-
cumprimento por parte da Semob, 
serão executados os compromissos fir-
mados no termo de ajustamento de 
conduta, assinado em 2014, bem como 
serão ajuizadas ações civis de responsa-
bilidade. “A execução desse compromis-
so é a concretização do direito humano 
fundamental do consumidor”, disse. 

O presidente da Associação dos 
Moradores do Parque do Sol, Sérgio de 
Melo Vilar, relatou que os moradores 
estavam cansados de tanta promes-
sa da Semob e as ações só ficarem no 
papel e que ficou esperançoso com o 
ultimato dado pela Promotoria. Já o 
morador Francisco de Farias comple-
mentou que a expectativa é que agora 
vai melhorar. Ou se cumpre o que foi 
acordado ou haverá ação de improbi-
dade”, ressaltou.

Participaram da audiência repre-
sentantes da Associação das Empresas 
de Transporte Coletivo (AETC-JP), da 
Associação de Usuários dos Transportes 
Coletivos de Passageiros (AUTCP-PB), 
Sindicato Estadual dos Motoristas de 
Ônibus e da Associação da Comunida-
de Santa Bárbara.

Semob tem 30 dias para implantar 
faixa exclusiva de ônibus em JP

MOBILIDADE URBANA

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) e os Pro-
cons do Estado, de Cabedelo e 
de Bayeux estão convocando 
os consumidores que tiveram 
sua internet suspensa para 
que denunciem o fato através 
do email internetcortada@
gmail.com e os órgãos pos-
sam tomar as providências 
cabíveis devido ao descum-
primento de Compromisso 
Público assumido com os 
Procons de todo o Brasil por 
parte das empresas de tele-
fonia. Em menos de 24h de 
funcionamento, o endereço 
eletrônico já recebeu mais de 
uma de centena de reclama-
ções. 

As operadoras de telefo-
nia móvel tinham acordado 
com os órgãos de defesa do 
consumidor, em abril, que 
não haveria a suspensão do 
serviço ao término de con-
tratos para a internet e, sim, a 
redução da velocidade de na-
vegação. “Estamos chamando 
a atenção dos consumidores 
para efetuarem denúncias 
do corte de internet através 

do endereço eletrônico inter-
netcortada@gmail.com para 
juntá-las aos autos da ação 
civil pública que corre na Jus-
tiça da Paraíba”, explica o se-
cretário do Procon-JP, Helton 
Renê.

O secretário acrescenta 
que para formular a denúncia 
pelo email internetcortada@
gmail.com são necessários 
apenas os dados pessoais do 
consumidor, endereço resi-
dencial e a data em que ocor-
reu o corte do serviço, bem 
como a operadora. 

“Documentamos à CPI 
da Telefonia instalada na As-
sembleia Legislativa da Para-
íba, inclusive apresentando 
propostas para melhoria do 
serviço, entramos com ação 
civil na Justiça da Paraíba, no-
tificamos todas as operadoras 
para que cumprissem o Com-
promisso Público e autuamos 
a Vivo, Tim e Claro no ínício 
desta semana por cobrança 
indevida e propaganda en-
ganosa. E vamos continuar a 
atuar até que o consumidor 
não seja mais lesado.”  

Desde 2014 que as ope-

radoras noticiam o fim da 
velocidade reduzida quando 
do término dos planos con-
tratados para a internet, ba-
seados no posicionamento da 
Anatel afirmando ser possível 
tal medida, fundada na Reso-
lução 632, de 7 de março de 
2014, artigo 52. Os Procons 
do Brasil discordaram e con-
sideraram uma transgres-
são ao Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) e à Lei n° 
9.472/97, Lei Geral das Te-
lecomunicações. Em abril de 
2015 foi firmado Compromis-
so Público entre os Procons 
do país e as operadoras para 
a redução da velocidade e não 
o corte total dos serviços.

A Lei n° 8.078/1990 
(Código de Defesa do Con-
sumidor - CDC) prevê que 
a Política Nacional das 
Relações de Consumo tem 
por objetivo o atendimen-
to as necessidades dos 
consumidores, o respeito à 
dignidade, à saúde e segu-
rança, à proteção de seus 
interesses econômicos, à 
melhoria da sua qualidade 
de vida.

Procons convocam consumidores que 
tiveram serviço de internet suspenso

tELEfONIA MóvEL

Representantes da Semob e do Ministério Público na reunião da Curadoria do Consumidor

Foto: Ernane Gomes
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Cajazeiras sediará Zona Franca
DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO

Representantes de seis 
Estados nordestinos, pre-
feitos e políticos paraibanos 
participam hoje de audiên-
cia pública, a partir das 8h, 
em Cajazeiras, para discutir 
a Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) que cria a 
Zona Franca do Semiárido, 
com características de área 
de livre comércio, de expor-
tação e importação, e de in-
centivos fiscais, pelo prazo 
de trinta anos, a partir da 
sua promulgação. A audiên-
cia é de autoria do deputado 
federal Wilson Filho (PTB) e 
da Prefeitura Municipal de 
Cajazeiras e será realizada 
no auditório da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Cajazeiras (Fafic).

Durante a audiência 
o deputado vai lançar um 
manifesto em defesa da PEC 
que cria a Zona Franca do 
Semiárido. “Vamos lançar 
um documento em defe-
sa da proposta. Essa PEC é 
uma luta de várias pessoas 
e de vários Estados, pois vai 
mudar a realidade econômi-
ca de toda uma região. Que-

remos mostrar que nossa 
vocação não é a pobreza e 
sim o desenvolvimento e ge-
ração de emprego e renda”, 
disse o parlamentar.

Segundo o deputado, 
a proposta da Zona Franca 
conta com a área de abran-
gência em forma de círculo 
com um raio de 250km. A 
Zona Franca do Semiárido 
chegará a Campina Grande, 
Picuí, Patos, Sousa, Cajazei-
ras, Princesa Isabel, Catolé 
do Rocha, além dos municí-
pios de Serra Talhada (Per-
nambuco), Pau dos Ferros 
(Rio Grande do Norte), 
Juazeiro do Norte (Ceará), 
e ainda de municípios do 
Piauí e da Bahia, que esta-
rão trabalhando pela Zona 
Franca gerando mais em-
pregos e renda.

Ao todo a proposta vai 
beneficiar 323 municípios 
de seis Estados nordesti-
nos. “A PEC tem um imenso 
alcance social e econômico, 
beneficiando os estratos 
mais pobres da população 
brasileira. Gente que vive, 
em sua grande maioria, na 
dependência do Bolsa Fa-
mília, maior programa de 
distribuição de renda e de 
redução da pobreza do Go-
verno Federal”, explicou. 

De acordo com Wilson 
Filho, o projeto foi reapre-
sentado em 2011, já que 
ele foi apresentado primei-
ro por Wilson Santiago em 
2003, mas não havia sido 
apreciado no Congresso. 
Segundo o parlamentar, a 
Zona Franca do Semiárido 
Nordestino tem toda seme-
lhança com a de Manaus. 
“É uma área com isenção 
de impostos para que em-
presas, indústrias, fábricas, 
possam ser instaladas ge-
rando milhares de empre-
gos”, destacou.

O deputado revelou 
que a escolha da cidade de 
Cajazeiras como centro da 
Zona Franca do Semiárido 
Nordestino é estratégica, 
em função da sua locali-
zação privilegiada no con-
texto do Semiárido. “Dessa 
forma apresenta uma exce-
lente logística, o que sem 
dúvida, contribuirá para o 
sucesso da criação da nova 
Zona Franca”, disse.

“Vamos discutir com 
diversas autoridades e re-
presentantes dos seis Esta-
dos os benefícios da Zona 
Franca. É um projeto que 
vai mudar radicalmente a 
economia do nosso Nor-
deste, começando pela Pa-

Evento vai reunir políticos 
e representantes de seis 
Estados do Nordeste

Curtas
Vereador critica uso 
político da violência

Secretaria planeja 
conferências em CG

Frente da Água se 
reúne na Famup

O vereador campinense Murilo 
Galdino (PSB) usou ontem a tribuna 
da Câmara Municipal para falar sobre a 
série de ações violentas ocorridas nos 
últimos dias em Campina Grande.  Ele 
disse que não há como fugir ao debate 
de um tema tão sério, mas criticou 
a conotação política que vem sendo 
atribuída ao problema, lembrando que 
a crise na segurança pública é nacional 
e os ataques de quarta-feira foram 
uma retaliação a medidas necessárias 
tomadas pelo Governo do Estado. Murilo 
destacou a existência de um festival de 
boatos disseminado nas redes sociais, 
com objetivos políticos. 

A secretária de Assistência Social 
de Campina Grande, Eva Gouveia, esteve 
reunida na manhã de ontem com os 
integrantes do corpo técnico da pasta para 
os ajustes finais referentes à realização 
de duas conferências municipais que 
serão realizadas ainda neste mês de 
maio. Nos dias 25 e 26 a cidade realiza 
a 10a Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, e no dia 27 
será a vez da 2a Conferência Municipal dos 
Direitos das Pessoas Idosas. O objetivo das 
conferências é fortalecer a relação entre o 
governo e a sociedade civil para uma maior 
efetividade na formulação, execução e 
controle das políticas públicas.

O presidente da Frente Parlamentar 
da Água da ALPB, deputado Jeová Campos, 
se reuniu na noite de quarta-feira, 13, na 
sede da Famup, com outros parlamentares, 
assessores, técnicos e o diretor de Expansão 
da Cagepa, Leonardo Brasil, para definir 
a formatação do documento que conterá 
um resumo das ações da Frente durante 
as audiências públicas e visitas às obras, 
além das propostas da Frente em relação 
a recuperação, preservação, manutenção e 
destinação das águas do Estado, a fim de 
assegurar uma maior segurança hídrica 
para os paraibanos.

A deputada estadual Es-
tela Bezerra (PSB) fez uso 
da tribuna da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, on-
tem, para proferir pronun-
ciamento em favor das ações 
de cidadania e segurança 
promovidas pelo Governo do 
Estado. A deputada aprovei-
tou a ocasião para convidar 
a população a participar da 
instalação da Frente Parla-
mentar pela Cidadania LGBT, 
que acontece hoje. 

Estela lembrou que as 
ações que garantam a cons-
trução de um estado de se-
gurança e bem-estar social 
devem ser permanentes e 
eficientes, além de avançar 
cada vez mais.  Para a depu-
tada, esse estado não passa 
só pela ação coercitiva, mas 
por garantias de saúde, edu-
cação, cultura, habitação e 
cidadania. “Quanto mais ci-

dadania, menos vulnerabili-
dade social, menos ações de 
violência”, afirmou Estela.

A deputada lamentou 
que certos segmentos sociais 
e políticos ajudem a disse-
minar boatos entre a popu-
lação. “Nós temos no nosso 
país um momento de crise 
econômica e de crise política, 
e tem quem invista no quan-
to pior melhor, e que pregan-
do o terror no imaginário da 
população, consiga ter algum 
espaço político”, disse a de-
putada, se referindo à onda 
de boatos que acometeu o 
município de Campina Gran-
de na última quarta-feira, 13.

Direitos civis
Estela aproveitou a tri-

buna para lembrar o Dia 
Nacional de Luta Contra o 
Racismo (13 de maio), e fez 
um convite aos deputados e 

à população para participar 
da abertura da Frente Parla-
mentar pela Cidadania LGBT, 
hoje, às 10h30 no Plenário 
da Assembleia Legislativa. 

Para a deputada, a Fren-
te tem a missão de fortalecer 
os grupos organizados de di-
reito e cidadania LGBT. “É o 
momento de dar garantias a 
esse segmento da sociedade, 
já que é a parte da população 
que mais tardiamente está 
acessando os direitos civis”, 
disse.

Estela Bezerra encer-
rou sua fala no pequeno ex-
pediente com um voto de 
aplauso ao Governo do Es-
tado pela criação de um SOS 
Mulher, programa que acom-
panha mulheres que estão 
em medida protetiva pela 
Justiça, e que reduziu muito 
as mortes por crimes passio-
nais  na Paraíba.

Cartaxo entrega casas em 
comunidade quilombola

Estela reafirma compromisso 
do Governo com a Segurança

Câmara de JP discute redução 
dos mandatos para dois anos

HABITAÇÃO

raíba. Não podemos mais 
ficar mendigando apenas 
poços artesianos, que é 
muito importante, mas se 
mudarmos a economia isso 
não será mais problema. 

Tenho certeza que num fu-
turo breve estaremos tra-
balhando com essa nova 
realidade na economia da 
Paraíba”, afirmou o depu-
tado Wilson Filho. 

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba participa 
da audiência em Cajazeiras 
através da Comissão de De-
senvolvimento, Turismo e 
Meio Ambiente. O objetivo 
é debater a criação e ins-
talação da Zona Franca do 
Semiárido Nordestino.

Presidida pelo deputa-
do estadual Jeová Campos, 
a comissão realizará a au-
diência em parceria com a 
bancada federal paraibana. 
Estarão presentes senado-
res e deputados federais.

Para o presidente da 
Comissão de Desenvolvi-
mento, Turismo e Meio 
ambiente, Jeová Campos, a 
Audiência é o momento de 
debater o desenvolvimento 
da localidade. 

Erramos
Na edição de ontem do 

jornal A União, a matéria 
intitulada “Deputado quer 
Zona Franca no Semiárido”, 
publicada nesta página di-
zia que a audiência pública 
teria sido realizada ontem. 
A data correta do evento 
em Cajazeiras é hoje. 

ALPB participa da 
audiência pública

Cada uma das 68 casas tem 40 metros quadrados de área total
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O vereador Lucas de Bri-
to (DEM) ocupou a tribuna 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), durante sessão 
de ontem para fazer a leitura 
de parte do relatório da Co-
missão Especial da Reforma 
Política na Câmara Federal. O 
parlamentar destacou a ne-
cessidade de reflexão sobre al-
guns pontos presentes do do-
cumento, em especial os que 
alteram o tempo de mandato 
de prefeitos e vereadores nas 
eleições de 2016.

De acordo com o texto, 
do relator Marcelo Castro 
(PMDB-PI), para que haja a 
unificação do pleito eleitoral 
em 2018 os prefeitos e verea-

dores eleitos no próximo ano 
terão mandatos reduzidos para 
apenas dois anos. A intenção é 
coincidir os mandatos com os 
dos deputados estaduais, fede-
rais, governadores e presiden-
te da república. A partir daí, os 
mandatos seriam todos de cin-
co anos.

“Sobre esse ponto é im-
portante ampliar a discussão, 
e poderemos fazer isso na ses-
são conjunta que teremos na 
próxima segunda-feira [18] 
com os vereadores de Campina 
Grande e com a bancada fede-
ral”, destaca Lucas de Brito. O 
parlamentar, acrescentou que 
o relatório foi apresentado em 
forma Projeto de Emenda à 

Constituição (PEC) e deverá re-
ceber emendas parlamentares.

O parecer traz várias mu-
danças por meio de um texto 
alternativo às várias propostas 
de emenda à Constituição que 
tratam do tema. Entre elas, 
dois pontos considerados  po-
lêmicos: o sistema eleitoral e o 
financiamento de campanhas. 
No caso do sistema eleitoral, 
a opção mais defendida foi o 
distritão, desse modo, seriam 
eleitos os candidatos mais vo-
tados em cada município. 

Em relação ao financia-
mento de campanhas eleito-
rais, o texto permite o uso de 
recursos públicos e privados, 
mas com várias restrições. 

Um dia depois da data 
que marcou os 127 anos da 
abolição da escravatura, a 
comunidade quilombola de 
Paratibe, em João Pessoa, se 
reuniu para a entrega oficial 
de 68 casas populares, feitas 
pelo prefeito Luciano Carta-
xo. “O fortalecimento das ra-
ízes e da cultura quilombola 
está diretamente vinculado 
ao sentido de comunidade”, 
defendeu o prefeito, ontem, 
durante a solenidade.

A presidente da Asso-
ciação Comunidade Negra de 
Paratibe, Josiane dos Santos, 
destacou que permanecer 
na comunidade é o grande 
desejo dos moradores. “Que-
remos continuar nossa tra-
dição e quando recebemos a 
casa isso vem com um senti-
do muito mais forte, que é de 
preservação de nossas ori-
gens”, declarou.

Fláveia Pereira, de 33 
anos, foi uma das beneficia-
das. “Eu já passei por muito 
sofrimento por não ter onde 
morar e hoje posso dizer que 
sou a pessoa mais feliz do 
mundo. Não tem nada me-
lhor que acordar e saber que 
estou morando com minhas 
filhas no que é meu. Eu sem-

pre confiei em Deus e sabia 
que ele traria a minha ale-
gria, e hoje ela chegou, eu só 
tenho a agradecer”, afirmou.

Casas 
As 68 moradias cons-

truídas substituíram casas 
de taipa ou de alvenaria que 
apresentavam risco à segu-
rança dos moradores. O be-
nefício também foi concedi-
do às famílias que dividiam 
os mesmos imóveis por não 
terem condições de cons-
truir sua própria casa.

As novas casas pos-
suem 40 metros quadrados 
e contam com cozinha, sala, 
banheiro, dois quartos e es-
paço externo para área de 
serviço. No total, foram in-
vestidos R$ 1,420 milhão.

A comunidade quilom-
bola de Paratibe existe há 
cerca de 150 anos, mas só 
foi considerada como tal 
no ano de 2006, quando 
recebeu o reconhecimento 
oficial da instituição Qui-
lombo dos Palmares, de 
Brasília, Distrito Federal. 
No total, cerca de 150 famí-
lias habitam o grupo, cons-
tituindo seis núcleos espa-
lhados por todo o bairro.

Deputado federal Wilson Filho (PTB) é o articulador da audiência
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Comissão no Senado é contrária à 
terceirização para atividades-fim 
Senadores atacam texto 
e dizem ser “falácia” a 
criação de direitos
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Lúcio Flávio 

O PIG e a verdade
Muitos blogs tratam a grande imprensa nacional como 

PIG. Ela formaria o Partido da Imprensa Golpista. É uma de-
nominação tão imprecisa quanto a situação que esses blogs 
usam como razão para atacar a imprensa, como se ela fora 
um bloco monolítico empenhado em derrubar um governo 
constitucionalmente estabelecido, só por ser exercido pelo 
PT. Manifestação de um ranço elitista incontrolável.

O qualificativo generalizador só teria validade se os 
críticos encontrassem provas da articulação golpista, como 
a que houve antes do golpe militar de 1964. Precisaria haver 
um entendimento materialmente comprovado de que os 
donos da mídia brasileira agem com a intenção de derrubar 
o governo.

O que está acima de qualquer dúvida é a sua oposição 
aos governos de Lula e de Dilma, ou, no mínimo, má vontade, 
predisposição negativa e preconceito, mesmo quando foram 
beneficiados por atos dos dois presidentes da República. 
Essa aparente contradição seria até benéfica se a pedra de 
toque da cobertura da imprensa fosse o respeito aos fatos, a 
rigorosa apuração das informações, a amplitude da aborda-
gem e o respeito ao contraditório.

Cada vez menos é assim. As matérias jornalísticas 
violam regras elementares da objetividade e do rigor para 
inocular nos textos qualificativos e juízos de valor, desnatu-
rando a reportagem em editorial. O editorial é forma legítima 
e necessária de manifestação, mas no seu espaço devido, com 
a caracterização necessária para alertar o leitor de que se 
trata de opinião da empresa. Reportagem é o domínio do re-
pórter. Ainda que ele esteja sujeito a vários tipos de circuns-
tâncias, ele devia ser sempre o responsável pela integridade 
da matéria.

A revista Veja tem se afundado no lodaçal desse tipo de 
jornalismo. Ainda assim, ela não comanda um PIG. Sua con-
corrente mais direta (e muito mais nova), a Época, se lhe pa-
rece, mas se distingue também. Não pode ser envolvida pela 
mesma camisa de força dos blogs neo-oposicionistas (ou, na 
atual balbúrdia ideológica e política, críticos dos críticos).

Veja-se como exemplo mais recente e importante a polê-
mica reportagem que denuncia Lula como operador. O texto 
bem que podia ter sido expurgado de expressões como “pu-
pila”, quando a palavra correta é sucessora (o que Dilma foi), 
ou evitar declarar o ex-presidente como “o lobista em chefe 
do Brasil”, classificação sem o rigor exigido para o seu uso.

No entanto, trata-se realmente de uma reportagem, que 
se espalha por oito páginas da revista semanal, apenas três 
com ilustrações. Os dados foram apurados em várias fontes, 
inclusive fora do país, e apontam fatos que sustentam a 
qualificação de Lula como lobista da Odebrecht, empreiteira 
nacional que faturou 100 bilhões de reais no ano passado, 
parte da receita obtida no exterior (de onde a empresa diz 
que trouxe 1,28 bilhão de dólares em divisas para o Brasil).

O ex-presidente devia ter mais cuidado para não apro-
ximar demais, como tem feito, sua condição de viajante/
palestrante pelo mundo ao financiamento dessas excursões e 
os interesses corporativos subjacentes. Lula tem todo direito 
de cobrar por suas palestras, mas elas deviam ser gratuitas e 
em defesa de uma causa mais nobre quando o anfitrião paga 
sua hospedagem e deslocamento. O ideal seria que o preço 
da sua apresentação incluísse o valor dessas despesas para 
lhe dar a condição que ele devia cultivar: não só ser honesto, 
mas parecer honesto – como a mulher de César (no caso, ele 
seria mesmo César, o que certamente haverá de considerar 
comparação mais justa).

Também é prerrogativa natural do ex-presidente pro-
mover os negócios brasileiros no exterior, desde que não haja 
nenhuma articulação vantajosa de um particular tendo por 
fundamento dinheiro público. Época cita fatos que lhe permi-
tem considerar como triangular as operações realizadas pelo 
ex-presidente em países africanos e latino-americanos, onde 
tem influência pessoal. Sempre os negócios fechados nesses 
lugares contam com a assistência do BNDES, com seus 
empréstimos de custo inferior ao de mercado. Sem impor 
condições como as que o Eximbank da Coreia do Sul exigiu 
da mineradora Vale, duas semanas atrás, ao lhe conceder 
financiamento de 2 bilhões de dólares. O recurso tem que ser 
aplicado em transações com empresas coreanas.

A matéria da revista da Editora Globo não consegue 
caracterizar como delituosas as relações de Lula com a Ode-
brecht porque não há provas de ganho pessoal do ex-presi-
dente ou de uma conexão de causa e efeito entre sua partici-
pação, os contratos de prestação de serviço conseguidos pela 
Odebrecht no exterior e os empréstimos do BNDES. Faltam 
essas informações para caracterizar o crime de tráfico de 
influência ou qualquer outro, que o Ministério Público Fede-
ral do Distrito Federal apenas começou a apurar, em caráter 
preliminar, por provocação externa, o que serviu de “gancho” 
(ou mote) para a matéria de Época.

Faltam muitas informações não só por alguma inca-
pacidade de apuração da revista, mas também porque o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
não é transparente. Mantém sigilo sobre essas transações, 
sigilo que agora está prestes a ser rompido pelo Parlamento. 
A abertura dessas caixas pretas só fará bem à revelação da 
verdade, que devia interessar a todos: ao PIG, ao anti-PIG, a 
Lula e todos mais, imaginários ou reais.

A verdade se prova e a ela se chega pela demonstração 
dos fatos e das suas circunstâncias ou contextos. A reporta-
gem de Época não se enquadra como instrumento usado por 
uma imprensa que quer derrubar o governo. Ela é o exercício 
do jornalismo, que deve ser livre o bastante para dizer o que 
apurou (ou o que quiser dizer) e abrigar as contestações, 
assumindo a plena responsabilidade pelo seu conteúdo.

Não deve ser assim a democracia que queremos, sem 
golpes e sem a síndrome das conspirações, à completa luz do 
dia perante a opinião pública?

     (Adaptado do Observatório da Imprensa)

A Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH) realizou ontem 
uma audiência que debateu “A 
Lei Áurea, a terceirização e o 
combate ao trabalho escravo”. 
O auditório Petrônio Portela 
ficou lotado de representantes 
dos trabalhadores e de movi-
mentos sociais, e o principal 
alvo foi o PLC 30/15, enviado 
pela Câmara, que tem como 
objetivo regulamentar a ter-
ceirização.

Um dos participantes 
foi o presidente do Senado, 
Renan Calheiros, que deixou 
claro que o Senado não deverá 
trabalhar com a mesma filo-
sofia da proposta como ela foi 
votada pela Câmara, liberando 
a terceirização nas atividades-
fim das empresas.

“Nosso papel aqui será 
regulamentar pra quem já é 
terceirizado. Não vamos trans-
formar os outros 40 milhões 
de trabalhadores em terceiri-
zados também, não podemos 
praticar este “liberou-geral”, 
defendeu.

Renan lembrou ainda que 
o Senado realizará na próxima 
terça-feira uma sessão temáti-
ca em plenário.

 
Críticas
O presidente da Comis-

são, Paulo Paim (PT-RS), lem-
brou que pesquisas de opinião 
já mostram que cerca de 90% 
da população é contrária à 
proposta. Randolfe Rodrigues 
(Psol-AP) propôs que o Sena-
do se transforme “numa trin-
cheira” contra o PLC 30/15. E 
chamou de “pelegas” as cen-
trais sindicais que o apoiam.

“Não passarão. É uma 
mentira, uma falácia dizer que 
este texto como está cria direi-
tos”, afirmou o representante 
do Amapá.

Substitutivo
Paim recebeu da repre-

sentante do Fórum Nacional 
em Defesa dos Trabalhadores, 
Magda Biavaschi, uma pro-
posta de substitutivo para o 
projeto. A proposta do Fórum, 
segundo relatou Magda, proí-
be a locação da mão de obra; 
veda a adoção da terceirização 
nas atividades-fim; determina 
igualdade de direitos entre 

trabalhadores formais e ter-
ceirizados dentro de uma em-
presa; entre outras garantias. 

Sindicalistas
O representante do Mi-

nistério Público do Trabalho, 
Helder Amorim, garantiu que 
liberar as atividades-fim para 
as empresas seria “inconsti-
tucional”, e impõe a lógica da 
escravidão nas relações tra-

balhistas.
Para Vagner Freitas, 

presidente da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), o 
PLC como está na prática 
revoga a CLT.

“O texto inteiro é uma 
catástrofe para a classe tra-
balhadora. Nem o regime 
militar tentou revogar a 
CLT, que é o que esse proje-
to faz”, denuncia.

Presidente Renan Calheiros afirmou que a Casa não pode aprovar este “liberou-geral” no país

FOtO: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Plenário da Câmara dos De-
putados concluiu ontem a vota-
ção da Medida Provisória 664/14, 
que muda as regras para o direito 
à pensão por morte, limitando o 
seu recebimento pelo cônjuge ou 
companheiro segundo a expecta-
tiva de vida. Quanto mais jovem, 
por menos tempo receberá a pen-
são. A matéria deverá ser votada 
ainda pelo Senado.

Os deputados rejeitaram to-
das as mudanças propostas por 
meio de destaques e emendas. 
De acordo com o texto aprovado, 
o projeto de lei de conversão do 
deputado Carlos Zarattini (PT-SP), 
será mantido o valor integral da 
pensão para os segurados do Re-
gime Geral da Previdência Social 
(RGPS).

Na MP original, a pensão para 
um único dependente seria de 
60% do salário de contribuição, 
por exemplo. Outras regras, como 
carência de contribuições ao INSS 
e tempo de união estável, foram 
mantidas, com atenuantes.

tempo de união
O texto aprovado mantém a 

exigência de comprovação de dois 
anos de casamento ou união es-

tável antes do óbito do segurado 
e de 18 contribuições mensais ao 
INSS ou ao regime próprio de ser-
vidor para o cônjuge poder rece-
ber a pensão por um tempo maior. 

Para o cônjuge com menos de 
21 anos, a pensão será paga por 
três anos; na faixa de 21 a 26 anos, 
por seis anos; entre 27 e 29, por 
dez anos; entre 30 e 40 anos, por 
15 anos; na idade de 41 a 43, por 
20 anos; e para os com 44 anos ou 
mais ela continuará vitalícia como 
era para todas as idades antes da 
edição da MP.

Posições divergentes
O líder do DEM, deputado 

Mendonça Filho (PE), criticou a 
eliminação da pensão vitalícia 
para várias faixas etárias que hoje 
têm esse direito. “Infelizmente, a 
administração petista elimina essa 
possibilidade”, disse.

Para o deputado Silvio Costa 
(PSC-PE), no entanto, a medida vai 
acabar com a “indústria da viu-
vez” no Brasil. “Um cidadão tem 
66 anos e se casa com uma jovem 
de 26. Amanhã, o cidadão morre 
e essa jovem vai receber a pensão 
pelo resto da vida? Isso não é cor-
reto, não é decente”, afirmou.

Vitória sindical
A CUT e a Força Sindical consi-

deram que a inclusão, pelos depu-
tados federais, de novas regras para 
aposentadoria foi um avanço positi-
vo em relação ao texto original.

A emenda flexibilizando o fator 
previdenciário foi acrescentada à MP 
664 pelo deputado federal Arnaldo 
Faria de Sá (PTB-SP). O texto-base in-
tegral, com as emendas e destaques 
aprovados, seguirá para o Senado. 
Se for aprovado e sancionado pela 
presidente Dilma Rousseff, passará a 
valer, para fins de cálculo previden-
ciário, a chamada “Regra 85/95”.

Essa regra estabelece que o tra-
balhador passará a receber os pro-
ventos integrais quando a soma da 
idade e o tempo de contribuição à 
Previdência Social for igual ou supe-
rior a 85 para mulher e 95 para ho-
mem (80 no caso de professoras e 90 
para professores).

Pela regra do fator previdenciá-
rio, o tempo mínimo de contribuição 
para aposentadoria é 35 anos para 
homens e 30 para mulheres. O valor 
do benefício é reduzido para ho-
mens que se aposentam por tempo 
de contribuição antes de completar 
65 anos de idade e mulheres antes 
dos 60 anos.

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), o líder 
do governo no Senado, Delcídio 
Amaral (PT-MS) e o presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) 
da Casa, Edison Lobão (PMDB-MA), 
discutiram ontem com o ex-presi-
dente Lula o Projeto de Lei 4.330, 
que regulamenta a terceirização. 
O texto foi aprovado na Câmara 
no último dia 22 de abril e come-
çará a ser discutido no Senado, na 
próxima semana.

“Nós conversamos bastante 
sobre a terceirização. O [ex] pre-
sidente acha que é preciso, sim, 

regulamentar a terceirização. Eu 
disse a ele que essa é, sem dúvida, 
uma oportunidade para nós mo-
dernizarmos a economia brasileira, 
ter uma proposta no sentido de ga-
rantir a sua produtividade, e que a 
regulamentação dos terceirizados 
existentes está sendo cobrada pela 
sociedade como um todo. Nós pre-
cisamos tirar esses trabalhadores e 
essas empresas dessa zona cinzen-
ta da insegurança jurídica, mas nós 
não podemos, em contrapartida, 
precarizar a nossa economia”, disse 
o presidente do Senado após almo-
ço, em sua residência oficial.

Câmara conclui votação da MP 664

Renan discute projeto com Lula

PENSÃO POR MORtE E FAtOR PREVIdENCIáRIO
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Candidatos terão de pagar mais 
por taxa de inscrição do Enem

A taxa do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), 
que não sofre correção desde 
2004, foi reajustada e passará 
de R$ 35 para R$ 63. O anún-
cio foi feito ontem pelo minis-
tro da Educação, Renato Jani-
ne Ribeiro. Não pagam a taxa 
os estudantes concluintes do 
Ensino Médio que declararem 
pobreza.

O ministro da Educa-
ção disse ainda que o rea-
juste equivale à inflação no 
período e que ele será mais 
frequente. “Vamos reajustar, 
não sei se anualmente, a cada 
dois ou três anos, até para 
que o valor não cause cho-
que ou venha com surpresa, 
quando deveria vir com na-
turalidade”, disse.

O secretário Executivo 
do Ministério da Educação 
(MEC), Luiz Cláudio Cos-
ta, ressaltou que a taxa do 
Enem, mesmo com o aumen-
to, permanece inferior ao de 
vestibulares convencionais, 
além do exame permitir ao 
estudante participar de di-
versos programas de acesso 
ao Ensino Superior.

O Ministério da Educa-
ção (MEC) anunciou tam-
bém que será rigoroso com 
os estudantes isentos que 
não comparecerem para fa-
zer o exame. De acordo com 
o órgão, quem não apresen-

Sem correção desde 2004, 
o valor será reajustado e
passará de R$ 35 para R$ 63

Mariana Tokarnia
Da Agência  Brasil

O ministro da Educação, Renato Janine, afirmou que o reajuste da taxa equivale à inflação no período e que ele será mais frequente

tar uma justificativa para a 
ausência, no exame seguinte 
terá de pagar pela inscri-
ção. O MEC vai definir, ainda, 
quais serão as justificativas 
aceitas. Segundo a pasta, do 
total de 8,7 milhões de estu-
dantes inscritos, 2,5 milhões 
faltaram, significando 28,6%.

“Não podemos jogar fora 

2,5 milhões de provas como 
ocorreu no ano passado. Mui-
to papel, muito dinheiro pú-
blico”. A maior parte dos fal-
tosos são estudantes isentos 
da taxa de inscrição, segundo 
o ministro, 65% não tiveram 
que pagar a taxa e faltaram 
no ano passado. A medida 
vai economizar cerca de 20% 

do custo total do exame. Este 
ano, os estudantes que não 
compareceram ao exame do 
ano passado, e são isentos, 
não terão que pagar pela ins-
crição. Eles receberão uma 
mensagem, a mesma enviada 
no ano passado, alertando so-
bre o desperdício e convidan-
do-os a participar da prova.

Perguntado se ao cobrar 
a taxa dos estudantes pobres 
que faltarem ao exame, o MEC 
estaria desrespeitando a Lei 
12.799/2013, que estabelece 
a isenção para os candidatos 
de baixa renda e estudantes 
de escolas públicas, o minis-
tro explicou que a lei trata de 
inscrição para a faculdade. 

“Entendemos que a lei trata da 
isenção da inscrição para a fa-
culdade, não é do Enem [que é 
um exame mais amplo]. Exis-
tem princípios que estão da 
isenção para inscrição na fa-
culdade não é Enem, existem 
princípios que estão na Cons-
tituição, de economicidade, de 
coibir desperdício”, disse.

Aplicação de provas
O Enem será aplicado 

nos dias 24 e 25 de outubro. 
As inscrições serão feitas 
pela internet, no site do Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), do dia 25 
deste mês ao dia 5 de junho. 
A taxa de inscrição deverá 
ser paga até o dia 10 de ju-
nho. No ano passado, cerca 
de 6,2 milhões de estudantes 
fizeram o exame. A expectati-
va é que 9 milhões se inscre-
vam este ano.

A nota do Enem pode 
ser usada para participar de 
programas como o Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), 
que disponibiliza vagas no 
Ensino Superior público; o 
Universidade para Todos 
(ProUni), que oferece bolsas 
em instituições privadas; e 
o Sistema de Seleção Uni-
ficada do Ensino Técnico e 
Profissional (Sisutec), que 
garante vagas gratuitas em 
cursos técnicos. O exame 
também é pré-requisito para 
firmar contratos pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies), obter bolsas de inter-
câmbio pelo Programa Ciên-
cia sem Fronteiras e certifi-
cação do Ensino Médio.

FOTO: Valter Campanato/Agência Brasil

Marcelo Brandão
Da Agência Brasil

O Congresso Nacio-
nal tem, desde ontem, 
uma frente parlamen-
tar mista dedicada a 
combater o contraban-
do e a falsificação. A so-
lenidade de lançamen-
to da frente foi aberta 
com apresentação de 
um projeto de lei pro-
pondo aumento das 
penas para esse tipo de 
crime (PL 1530/2015). 

Parlamentares que 
integram a frente esti-
mam que, a cada ano, 
o Brasil perca cerca de 
R$ 100 bilhões apenas 
com o crime de contra-
bando.

De acordo com o 
presidente da Frente 
Parlamentar Mista de 
Combate ao Contra-
bando e à Falsifica-
ção, deputado Efraim 
Filho (DEM-PB), o gru-
po tem como princi-
pais objetivos cobrar 
do Poder Público me-
didas contrárias a esse 
tipo de crime, discu-
tir o assunto com a 
sociedade por meio 
de debates e audiên-
cias públicas, além de 
elaborar e apresentar 
propostas conjuntas 

de legislação sobre o 
tema. 

“Dessa forma, pre-
tendemos proporcio-
nar um ambiente de 
negócios que dê segu-
rança jurídica ao setor 
produtivo. Cada real 
investido em fiscaliza-
ção entra como volume 
maior em termos de ar-
recadação e receita. In-
felizmente, o governo 
tem uma visão míope 
sobre esse potencial”, 
afirmou Efraim.

Segundo ele, o gru-
po tem de buscar apoio 
para a preparação de 
leis que possam ser im-
plementadas.

Vice-presidente da 
frente, que já conta 
com a adesão de 220 se-
nadores e deputados, o 
senador Ronaldo Caia-
do (DEM-GO) defendeu 
punições mais severas 
para quem receber pro-
dutos contrabandea-
dos. “A pena do recep-
tador tem de ser quatro 
vezes maior que daque-
les que praticam o con-
trabando”, explicou.

“Acredito que em, 
curto prazo de tempo, 
apresentaremos resul-
tado contra algo que 
está destruindo o país”, 
acrescentou.

Congresso anuncia 
frente parlamentar

COMBATE A CONTRABANDO

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) denunciou on-
tem 13 pessoas investigadas 
por envolvimento em atos 
de corrupção na Operação 
Lava Jato. Entre os denun-
ciados estão os ex-deputados 
André Vargas, Pedro Corrêa, 
Aline Corrêa e Luiz Argôlo. 
É a primeira vez que o MPF 
denuncia parlamentares en-
volvidos no esquema de cor-
rupção. Agora, cabe à Justiça 
Federal aceitar ou não as de-
núncias.

Os crimes são de lava-
gem de dinheiro, peculato, 
organização criminosa e cor-

rupção. “Hoje é um dia em-
blemático, porque fechamos 
um ciclo e entramos pela pri-
meira vez no núcleo político 
do esquema, com as denún-
cias dos ex-deputados”, disse 
o procurador da República, 
Deltan Dellagnol.

O procurador explicou 
que Vargas recebia e repas-
sava dinheiro de contratos 
de publicidade firmados com 
a Caixa Econômica Federal e 
o Ministério da Saúde a em-
presas que não prestavam os 
serviços. O total do dinheiro 
repassado por Vargas seria 
R$ 1,1 milhão.

No caso de Pedro Cor-
rêa, ele e seu assessor, Ivan 
Vernon, utilizavam funcio-

nários fantasmas para mo-
vimentar o dinheiro fruto 
de corrupção. Depois que 
deixou de ser deputado, os 
repasses eram feitos com au-
xílio de funcionários de Aline 
Corrêa, sua filha, que exercia 
mandato no Congresso. De 
acordo com o MPF, apenas 
no esquema de Pedro Corrêa 
foram desviados R$ 729 mil.

Luiz Argôlo, por sua vez, 
é visto como um parlamentar 
com a relação mais próxima 
do doleiro Alberto Youssef. 
Argôlo visitava frequente-
mente o doleiro para receber 
dinheiro. Ele utilizava, inclu-
sive, sua cota parlamentar de 
viagens para encontrar Yous-
sef. Foi movimentado ile-

galmente por Argôlo e seus 
associados uma quantia de 
R$ 1,6 milhão. O MPF, no en-
tanto, explica que continua 
investigando as operações 
do ex-parlamentar.

Corrêa, Argôlo e Vargas 
foram presos pela Polícia 
Federal no início de abril, 
na 11ª fase da Operação 
Lava Jato. André Vargas foi 
cassado em dezembro pela 
Câmara dos Deputados. Os 
parlamentares decidiram 
condená-lo por envolvimen-
to em negócios com o doleiro 
Alberto Youssef, preso pela 
Polícia Federal na Operação 
Lava Jato por participação 
em um esquema de lavagem 
de dinheiro.

MPF denuncia 13 pessoas investigadas
OPERAÇÃO LAVA JATO

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Representantes de asso-
ciações de segurança pública 
apresentaram ontem propos-
tas para a redução da taxa de 
homicídios no país na Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Câmara dos Deputa-
dos que investiga a violência 
contra jovens negros e pobres.

Uma das soluções apon-
tadas foi a implantação no 
Brasil do modelo chamado 
de polícia de ciclo completo, 
que consiste na atribuição à 

mesma corporação policial o 
trabalho de prevenção e apu-
ração de crimes. Atualmente, a 
Polícia Militar tem caráter pre-
ventivo e ostensivo e a Polícia 
Civil tem função investigativa.

Conforme modelo pro-
posto pelo primeiro vice-pre-
sidente da Associação Nacional 
de Entidades de Praças Milita-
res Estaduais, Heder Martins 
de Oliveira, cada força policial 
seria dividida pelo tipo de cri-
me ou por território. “Hoje, no 
Brasil, apenas 8% dos inquéri-
tos são concluídos. Desses 8%, 
apenas 3% se transformam em 

condenações na Justiça. A polí-
cia de ciclo completo traria agi-
lidade e eficiência. Não vamos 
conseguir reduzir o número 
de homicídios, principalmente 
dos jovens negros, pobres, das 
periferias, que estão tendo suas 
vidas ceifadas, se não mudar o 
sistema atual de segurança”.

O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Crimi-
nalística, Bruno Telles, tam-
bém defendeu a instalação 
do modelo de ciclo completo 
para a polícia no Brasil para 
melhorar a investigação de 
crimes. Ele ainda destacou a 

necessidade de criação de um 
plano nacional de segurança 
pública que fortaleça o com-
bate ao tráfico de drogas nas 
fronteiras brasileiras.

“O Estado deve retomar a 
legitimidade perante a popu-
lação da periferia e aumentar 
a transparência da apuração 
de crimes. Também indico a 
desvinculação das perícias cri-
minais das polícias civis como 
meio de se ter mecanismo in-
dependente para efetivamente 
dizer se houve ou não tortura 
ou se a morte é decorrente de 
uma violência policial”, disse.

Propostas para diminuir homicídios
VIOLÊNCIA CONTRA JOVENS

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil



Forças leais ao governo 
estão controlando pontos 
estratégicos no país

Fracassa tentativa de golpe de 
Estado em Burundi, diz Exército
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O chefe do Exército de 
Burundi, Prime Niyongabo, 
afirmou ontem que a tentati-
va de um golpe de Estado no 
país “fracassou”.    

“A tentativa fracassou 
e forças leais ainda estão 
controlando pontos estraté-
gicos”, disse Niyongabo em 
discurso na rádio do Estado. 
O anúncio do militar ocorre 
um dia após outro general 
informar que o governo do 
presidente Pierre Nkurunzi-
za teria sido “deposto”. 

O mandatário estava em 
um encontro político na Tan-
zânia e não sofreu nenhuma 
represália física. Segundo a 
“BBC”, o líder político do país 
tentou retornar e pousar no 
aeroporto de Bujumbura, ca-
pital do Burundi, mas foi im-
pedido pelo Exército.    

Apesar de não infor-
mar qual sua localização 
exata, Nkurunziza postou 
uma mensagem através de 
suas redes sociais pedindo 
“calma” para a população e 
dizendo que toda a situação 
está “sob controle”.

Fontes contaram que di-
versos confrontos violentos 
vêm sendo realizados na ca-
pital, mas que as forças leais 
ao governo estão controlan-
do os principais pontos es-
tratégicos, como a área dos 
ministérios e o aeroporto.    

Os protestos no Burundi, 
um dos países mais pobres 
da África, começaram há cer-
ca de duas semanas, quando 
Nkurunziza anunciou que 
iria concorrer a mais uma 
re-eleição. De acordo com a 
legislação do país, um presi-
dente só pode ter dois cargos 
consecutivos. Considerando 
a atitude irregular, o Exército 
tentou aplicar um golpe de 
Estado. O atual presidente 
completará 10 anos no poder 
em 2015. 

Da Ansa Brasil

Durante uma visita a 
Turim, o presidente da Itá-
lia, Sergio Mattarella, afir-
mou ontem que a União 
Europeia tem uma “respon-
sabilidade histórica” pela 
crise migratória no Mar Me-
diterrâneo.

Falando com a autori-

dade de chefe de Estado de 
um dos países que mais re-
cebem imigrantes ilegais na 
Europa, ele ainda disse que 
o problema precisa ser en-
frentado com “inteligência”. 

“A União Europeia não 
pode não estar à altura de 
sua história e seus valores. 
Ela tem uma responsabili-
dade histórica frente a es-

ses fenômenos”, declarou o 
presidente.

Segundo Mattarella, o 
bloco não pode se fechar, 
como se fosse possível “le-
vantar barreiras”, e as pes-
soas que tentam atravessar 
o Mediterrâneo em embar-
cações clandestinas são víti-
mas dos traficantes de seres 
humanos. “Elas enxergam a 

Europa como um lugar onde 
existe paz e liberdade, e a 
Europa deve refletir sobre 
isso”, acrescentou.

Por isso, na opinião do 
chefe de Estado, a UE deve 
ser acolhedora e ajudar 
os países de origem dos 
imigrantes para evitar “di-
mensões ingovernáveis nos 
fluxos”. 

Foto: Marina Militare

O governo italiano está enfrentando um sério problema por ser um dos países europeus que mais recebem imigrantes ilegais

Presidente italiano diz que a Europa
não pode se fechar para imigrantes

CRISE MIGRAtÓRIA

Da Ansa Brasil

Da Ansa Brasil

Ansa - Dez soldados 
sírios foram decapitados 
pelo grupo terrorista Esta-
do Islâmico (EI, ex-Isis) na 
quarta-feira (14), informou 
o Observatório Nacional 
para os Direitos Humanos 
na Síria (Ondus).

Os jihadistas estão 
avançando sobre a históri-
ca cidade de Palmira, agora 
chamada de Tadmor, e as 

entidades internacionais 
estão preocupadas que os 
extremistas destruam mais 
um Patrimônio da Humani-
dade ao tomar o poder no 
local.

Além deles, outros 16 
soldados sírios foram mor-
tos entre Palmira e a cidade 
Al-Sukhnah, em uma bata-
lha para o controle de uma 
estrada estratégica que leva 
até Dayr ar Zawr. De acor-
do com a Ondus, o EI jogou 

bombas contra a pequena 
localidade, situada a pou-
cos quilômetros de sítios 
arqueológicos.

Além de cometer mi-
lhares de mortes, os jihadis-
tas do EI destroem todas as 
obras que eles consideram 
“infiéis” e já provocaram 
danos irreversíveis em lo-
cais que contam a história 
da humanidade. Nínive, Ni-
mrud e parte de Mosul já 
foram destruídas. 

10 militares são decapitados 
pelo grupo Estado Islâmico

Atentado contra pensão no 
Afeganistão deixa 9 mortos

nA SÍRIA

Pelo menos nove pes-
soas, incluindo dois india-
nos e um norte-americano, 
morreram em um ataque 
a uma pensão em Cabul, 
reivindicado pelos talibãs. 
O ataque, que começou na 
quarta-feira (13) à noite, 
durou várias horas, no cen-
tro da capital afegã.

“Morreram nove pes-
soas, incluindo estrangei-
ros, afegãos e um agres-

sor, e outras seis pessoas 
ficaram feridas, entre elas, 
policiais e guardas da pen-
são”, disse o chefe do De-
partamento de Emergência 
do Ministério do Interior, 
Homayoon Aini.

As autoridades não reve-
laram as nacionalidades dos 
estrangeiros, mas a Embai-
xada dos Estados Unidos em 
Cabul confirmou que um era 
norte-americano e o embai-
xador da Índia escreveu no 
Twitter que se registraram 

“algumas vítimas indianas”. 
A imprensa indiana divulgou 
hoje que entre os mortos há, 
pelo menos, dois indianos.

O ataque foi reivindica-
do pelos talibãs que publi-
caram um comunicado em 
que disseram que se tratou 
de uma missão suicida. “O 
ataque foi planejado cuida-
dosamente para atingir a 
festa onde pessoas impor-
tantes e norte-americanos 
iam comparecer”, disseram 
os militantes.

Da Agência Lusa

Ação policial 
na Venezuela 
termina com
três mortos

Operação policial contra 
a insegurança nos bairros 
venezuelanos de San Vicen-
te e El Viñedo, da cidade de 
Maracay, a 100 quilômetros a 
oeste de Caracas, deixou três 
mortos e 865 detidos.

A operação ocorreu na 
quarta-feira (13) com a parti-
cipação de mais de 2 mil ho-
mens da área de investigações 
científicas, penais e crimina-
lísticas da polícia do Estado 
de Aragua e da 42ª Brigada de 
Infantaria de Paraquedistas.

Segundo fontes policiais, a 
operação ocorreu na sequência 
de denúncias da comunida-
de local e de suspeitas de que, 
naqueles locais, moravam os 
autores de uma série de aten-
tados com explosivos contra as 
instalações da polícia nas loca-
lidades venezuelanas de Villa 
de Cura e Turmero, ambas a 
oeste de Caracas.

Os detidos são ainda sus-
peitos de envolvimento em ca-
sos de homicídio, roubo e tráfico 
de drogas. Durante a operação, 
quatro homens foram detidos 
com vários tipos de droga.

Na Venezuela, a insegu-
rança é apontada como uma 
das principais preocupações 
dos cidadãos.

Da Ansa Brasil

Subiu para 72 o número 
de mortos em um incêndio 
em uma fábrica de calçados 
nas Filipinas, informou a im-
prensa local ontem.

O acidente ocorreu on-
tem e dezenas de funcioná-
rios estavam desaparecidos. 
A maior parte das vítimas 
teria morrido sufocada pela 
fumaça, de acordo com as in-
vestigações preliminares.

A polícia resolveu abrir 

uma investigação sobre o in-
cêndio após constatar que as 
janelas do segundo andar do 
prédio estavam fechadas com 
ferro e arame farpado. “In-
criminaremos o que for res-
ponsável pelo que aconteceu”, 
disse o vice-chefe da polícia 
local, Leonardo Espina.

Testemunhas relataram 
que os funcionários do tér-
reo conseguiram se salvar, 
mas os do segundo andar 
ficaram bloqueados entre as 
chamas.

Incêndio em indústria 
mata 72 nas Filipinas

Mais de 350 crian-
ças centro-africanas 
usadas como solda-
dos, várias menores 
de 12 anos, foram li-
bertadas ontem por 
grupos armados, uni-
dos por um acordo 
com o Fundo das Na-
ções Unidas para a In-
fância (Unicef). 

“Após intensos 
combates, a libertação 
das crianças por esses 
grupos é um verdadei-
ro passo em direção 
à paz”, congratulou-
se o representante 
do fundo em Bangui, 
Mohamed Malick Fall.

Em cerimônias dis-
tintas, 357 crianças 
foram libertadas na 
região de Bambari pe-
los ex-rebeldes Séléka, 
maioritariamente mu-
çulmanos, e pelas milí-
cias anti-balaka, prin-
cipalmente cristãs. 
Eles são os principais 
envolvidos no conflito 
que afeta a Repúbli-
ca Centro-Africana há 
mais de dois anos.

Trata-se da “maior 

libertação de crianças 
ligadas aos grupos ar-
mados na República 
Centro-Africana, des-
de que a violência co-
meçou em 2012”, des-
tacou o Unicef.

O acordo entre 
líderes de grupos ar-
mados na Repúbli-
ca Centro-Africana e 
o Fundo das Nações 
Unidas foi feito na 
semana passada, du-
rante um fórum de re-
conciliação nacional 
em Bangui. O enten-
dimento prevê tam-
bém o fim do recruta-
mento de crianças.

O Unicef calcula 
que entre 6 mil e 10 
mil crianças integrem 
as facções armadas na 
República Centro-Afri-
cana, sendo utilizadas 
como combatentes, 
cozinheiros e para fins 
sexuais, entre outros. 
No ano passado, o 
fundo e os seus par-
ceiros conseguiram li-
bertar 2,8 mil crianças 
que serviam aos gru-
pos armados no país.

Libertadas crianças 
usadas como soldados

REPÚBLICA AFRICAnA

Da Agência Lusa
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BRASILEIRão DA SÉRIE D

Treze estreia em Sergipe
Segundo representante 
da Paraíba vai jogar em 
casa contra o Globo-RN
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Jogos Escolares são
abertos na Vila
Olímpica Parahyba

Auto Esporte ou Cam-
pinense, e o Treze já sabem 
quando estreiam no Cam-
peonato Brasileiro da Sé-
rie D de 2015. Ao divulgar 
os grupos da competição, 
a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) distribuiu 
a tabela básica que prevê o 
início para o dia 12 de julho 
e não 19 como estava pre-
visto no calendário nacional. 
Assim, Galo começa jogando 
fora de seus domínios e seu 
primeiro jogo será em Ser-
gipe diante do Estanciano. 
Auto ou Campinense, o se-
gundo representante da Pa-
raíba na Série D - a definição 
da vaga acontece no quadran-
gular final do Campeonato 
Paraibano de 2015 porque 
Botafogo e Treze já estão in-
tegrados, um na C e outro na 
D - tem estreia em casa diante 
do Globo. Os outros adversá-
rios e integrantes do Grupo  
são Serra Talhada-PE, Colo 
Colo-BA e Coruripe-AL.

No caso do Galo, no Gru-
po A4, os demais adversá-
rios são Jacuipense-BA, Cen-
tral-PE e Goianésia-GO. Pela 
tabela básica, a competição 
em sua primeira fase vai até 
o dia 13 de setembro quando 
serão conhecidos os 16 clas-
sificados. As finais estão pre-
vistas para os dias 8 e 15 de 
novembro.

Grupo A3 
Jogos de Auto ou Campinense
12/7 Auto/Campinense x Globo-RN
19/7 Colo Colo-BA x Auto/Campinense
26/7 Auto/Campinense x Serra Talhada-PE
2/8 Coruripe-AL x Auto/Campinense
16/8 Auto/Campinense x Coruripe-AL
30/8 Serra Talhada-PE x Auto/Campinense
6/9 Auto/Campinense x Colo Colo-BA
13/9 Globo-RN x Auto/Campínense

Brasileiro

Grupo A4 
Jogos do Treze
12/7 Estanciano x Treze
19/7 Treze x Jacuipense
26/7 Goianésia x Treze
9/8 Treze x Central
23/8 Central x Treze
30/8 Treze x Goianésia
6/9 Jacuipense x Treze
13/9 Treze x Estanciano

Forma de disputa
O Campeonato será dis-

putado em 5 (cinco) fases: 
na primeira fase os clubes 
formarão 8 (grupos) gru-
pos de 5 (cinco) clubes cada, 
de onde classificar-se-ão 2 
(dois) por grupo para a fase 
seguinte; daí em diante os 
clubes enfrentar-se-ão no 
sistema eliminatório (“ma-
ta-mata”) até ser conhecido 
o campeão, observada a se-
guinte sequência de fases:

1) Primeira Fase: 40 

clubes, distribuídos em oito 
grupos de cinco clubes cada;

2) Segunda Fase (Oita-
vas-de-Final): 16 clubes, dis-
tribuídos em oito grupos de 
dois clubes cada;

3) Terceira Fase (Quar-
tas-de-final): oito clubes, dis-
tribuídos em quatro grupos 
de dois clubes cada;

4) Quarta Fase (Semifi-
nal): quatro clubes, distribu-
ídos em dois grupos de dois 
clubes cada;

5) Quinta Fase (Final): 

dois clubes em um grupo.
Ao final da Primeira 

Fase, os dois clubes que 
somarem o maior número 
de pontos, em cada grupo, 
estarão classificados para 
a Segunda Fase; a partir da 
Segunda Fase, os clubes que 
somarem o maior número 
de pontos ganhos ao final 
das duas partidas dentro de 
seus grupos estarão clas-
sificados para as fases se-
guintes.

Após um empate he-
róico, depois de estar per-
dendo por 2 a 0, e uma exi-
bição primorosa contra o 
Botafogo, o clima no Auto 
Esporte é de muita alegria 
e otimismo para o restante 
do quadrangular. Ontem, na 
reapresentação dos jogado-
res, os atletas e a comissão 
técnica mostravam orgulho 
pela grande exibição do 
time na última quarta-feira. 
O otimismo é grande para 
o próximo jogo da equipe, 
programado para a quarta-
feira, contra o Campinense, 
em Campina Grande.

Para este jogo, o téc-
nico Maia vai ter o retorno 
de jogadores importantes, 
como o lateral Maneco, e os 
zagueiros Leandro e Júlio. 
Mesmo não dando entrevis-
tas a imprensa, sabe-se que 
o técnico Severino Maia gos-
tou muito do desempenho 
da equipe contra o Botafogo 
e dificilmente fará grandes 
mudanças para enfrentar a 
Raposa. Isto foi o que afir-
mou Esquerdinha auxiliar e 
gerente de futebol.

“Nosso técnico gos-
tou muito da exibição da 
equipe, sobretudo porque 
alguns jogadores nunca ti-
nham jogado juntos, como 
a zaga formada por Tiago 

e Léo Oliveira. Ele gostou 
do empenho do grupo que 
seguiu a risca o que ficou 
planejado, nos treinos  se-
cretos realizados durante a 
semana. A tendência é me-
lhorarmos ainda mais, com 
o entrosamento dos novos 
jogadores. Para quem pen-
sava que o Auto Esporte 
iria entrar no quadrangular, 
apenas como figurante, nós 
demos a resposta”, disse Es-
querdinha. 

Eufórico com a exibi-
ção do Alvirrubro no Bo-
tauto, o presidente Watteau 
Rodrigues disse que o Auto 
vai brigar, não só pela vaga 
para a Série D, mas tam-
bém pelo título paraibano. 
“É um time de guerreiros. 
Nós mostramos contra o 
Botafogo que não estamos 
no quadrangular por aca-
so. Merecíamos ter vencido 
a partida, e não consegui-
mos, graças a grande atu-
ação de Genivaldo. Apesar 
de todos os problemas que 
passamos, o Auto Espor-
te tem time para ganhar o 
campeonato, e mostrar que 
nem sempre fazer um gran-
de investimento é certeza de 
conquista de títulos. Temos 
um time modesto, mas com 
bons e abnegados jogado-
res, capazes de enfrentar de 
igual para igual os outros in-
tegrantes do quadrangular”, 
disse o dirigente. 

Clube mais motivado 
para brigar pela Série D

AUTO ESPORTE

Geraldo Varela
varellajp@yahoo.com.br

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O superintendente da Lotep, 
Pedro Patrício, lançou, ontem 
pela manhã, o Campeonato Pa-
raibano de Prêmios, em parceria 
com a Federação Paraibana de Fu-
tebol, Clubes da Primeira Divisão 
de Profissionais e com o apoio do 
Armazém Paraíba, promoção que 
vai contemplar o torcedor parai-
bano com um carro Volkswagem 
UP 0km e ainda mais cinco tele-
visores LED de 32 polegadas, em 
sorteio já programado para o dia 
10 de junho, no intervalo do jogo 
entre Auto Esporte x Campinen-
se, que acontecerá no Almeidão 
e será válido pelo quadrangular 
final do Campeonato Paraibano 
de 2015.

Durante o lançamento da 
promoção, que contou com a pre-
sença de políticos, dirigentes de 
clubes e de federação, procurador 
de justiça e jornalistas, o superin-
tendente da Lotep fez uma expla-

nação do projeto, mostrando a sua 
importância dentro do contexto 
social já que visa ajudar os clubes 
paraibanos e, ao mesmo tempo, 
angaria recursos para entidades 
filantrópicas. "É mais um grande 
desafio que tenho certeza do su-
cesso, afinal é um trabalho coletivo 
com participação de várias pessoas 
comprometidas com o soergui-
mento do futebol e com as causas 
sociais. Agora cabe ao torcedor pa-
raibano mostrar o seu amor pelo 
clube comprando o bilhete que 
custa apenas R$ 10,00 para não só 
ajudar o seu clube, mas também 
obras sociais", explicou.

O presidente da Federação 
Paraibana de Futebol, Amadeu 
Rodrigues, destacou o apoio do 
Governo do Estado na promoção 
que se soma ao Gol de Placa e as 
melhorias realizadas nos Estádios 
da Paraíba, fundamentais para o 
sucesso do Campeonato Paraiba-

no e a volta das torcidas às arqui-
bancadas. "O Governo tem sido 
um grande parceiro e quero agra-
decer a Lotep, na pessoa de Pedro 
Patrício, por acreditar na força do 
futebol e aos dirigentes de clubes 
que agora tem a oportunidade 
de conseguir mais recursos para 
cumprir os seus compromissos e 
vai depender do trabalho deles 
o sucesso dessa promoção. Não 
poderia deixar de agradecer tam-
bém ao procurador Valberto Lira, 
uma pessoa que tem dado uma 
grande contribuição ao futebol 
paraibano, tornando-se um gran-
de parceiro da FPF. Vamos traba-
lhar para que essa promoção seja 
coberta de êxito", concluiu.

Os bilhetes serão vendidos na 
sede da Lotep, nas lojas dos clubes 
e nas bilheterias dos Estádios Al-
meidão e Amigão, palco dos jogos 
do quadrangular final do Cam-
peonato Paraibano de 2015. (GV)

Torcedor vai concorrer a um carro 0km
PARAIBANO DE PRÊMIOS

Várias autoridades prestigiaram o lançamento do Campeonato Paraibano de Prêmios, ontem pela manhã, na sede da Lotep

Botafogo e Treze já 
estão garantidos no 
Campeonato Brasileiro, 
o primeiro na Série C 
e o Galo na Série D

Foto:Ascom/FPF



Brasileiros são eliminados 
no Mundial de Surf no Rio

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de maio de 2015

Repescagem tira Alex 
Ribeiro, David do Carmo 
e Alejo das disputas

Não foi um dia bom para 
os surfistas do país ontem, nos 
duelos eliminatórios da repes-
cagem do Rio Pro, disputada 
no Postinho, na Barra da Ti-
juca, Rio de Janeiro. Convida-
dos da etapa brasileira da Liga 
Mundial de Surf, David do Car-
mo, Alex Ribeiro e Alejo Mu-
niz tinham a dura missão de 
encarar três estrelas da elite: 
o tricampeão Mick Fanning, a 
sensação John John Florence e 
o constante Taj Burrow, todos 
com vitórias em etapas ante-
riores no Brasil. Mas David, 
Alex e Alejo não conseguiram 
vencer suas baterias e acaba-
rem sendo os primeiros bra-
sileiros eliminados da com-
petição. Fanning, John John e 
Burrow, por sua vez, garanti-
ram vaga no round 3.

Medina
Enquanto surfistas e 

torcedores esperavam a pró-
xima chamada da WSL para 
o Rio Pro, Gabriel Medina foi 
a grande atração da manhã 
de ontem na Barra da Tijuca. 
Sem medo da forte corrente-
za, o atual campeão mundial 
foi um dos poucos que se 
arriscou no mar mexido no 
Postinho. Ondas boas eram 
raras. Mas quando apare-
ciam, eram de se respeitar. 
Após levar algumas “vacas”, 
Medina emplacou um longo 
tubo que percorreu quase 
toda a extensão do palanque, 
arrancando gritos e aplau-

sos dos fãs que aguardavam 
o início das competições. O 
surfista brasileiro foi tão lon-
ge que precisou ser levado 
de volta ao pico de jet ski.

Gabriel Medina já está ga-
rantido na 3ª fase do Rio Pro 

por ter vencido Freddy Patta-
chia Jr. e Alejo Muniz. Ele on-
tem aguardava as baterias da 
repescagem para saber quem 
será seu próximo adversário.

Por outro lado, o aus-
traliano Josh Kerr teve que 

superar um imprevisto para 
vencer o americano CJ Hob-
good na repescagem (round 
2) do Rio Pro, etapa brasilei-
ra da Liga Mundial de Surf. 
No mar pesado do Postinho, 
ele levou uma “vaca” logo no 

início da bateria e acabou 
tendo a prancha partida em 
duas. Josh seguiu em dire-
ção à areia com a metade da 
prancha, tal qual um bodybo-
arder. Ele trocou rapidamen-
te o equipamento, voltou à 

água e conseguiu superar 
com facilidade o campeão 
mundial de 2001 por 9,27 a 
5,40. Com a vitória, o Aussie 
garantiu vaga na terceira ro-
dada da competição e elimi-
nou o adversário. 

Alex Ribeiro registrou uma baixa pontuação e não conseguiu passar na repescagem do Mundial de Surf que está acontecendo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

O papa Francisco 
enfatizou ontem o va-
lor do esporte como 
elemento "fundamen-
tal de jogo e de ativi-
dade de socialização" 
e criticou que se desna-
turalize "sob a pressão 
de tantos interesses, 
principalmente econô-
micos".

As declarações do 
pontífice foram envia-
das por mensagem ao 
presidente do Pontifí-
cio Conselho para os 
Laicos, o cardeal Sta-
nislaw Rylko, pela rea-
lização do Seminário 
Internacional "Treina-
dores: educadores de 
pessoas".

Sobre o papel do 
treinador, o papa afir-
mou que se o profis-
sional "tiver equilíbrio 
humano e espiritual, 
saberá preservar os 
autênticos valores do 
esporte, sua natureza 
fundamental de jogo 
e de atividade de so-
cialização, impedindo 
que o esporte se desna-
turalize sob a pressão 
de tantos interesses, 
principalmente econô-
micos, cada vez mais 
invasivos".

O papa Francis-
co destacou que "a 

presença de um bom 
treinador-educador é 
providencial sobretudo 
durante a infância e a 
adolescência, quando a 
personalidade está em 
pleno desenvolvimento 
e em busca de modelos 
de conduta e identifi-
cação".

De acordo com o 
pontífice, "um treina-
dor pode ser um bom 
educador dos jovens" 
e pode ajudá-los em 
seu formação junto aos 
pais, professores, sacer-
dotes e catequistas".

"É importante 
que um treinador seja 
exemplo de integrida-
de, coerência, de dis-
cernimento justo e de 
imparcialidade, mas 
também de alegria da 
vida, de paciência, de 
capacidade de respei-
tar e de benevolência 
em relação a todos, es-
pecialmente aos mais 
desfavorecidos", ressal-
tou.

O papa incentivou 
os profissionais do se-
tor a contribuírem para 
criar "um clima de soli-
dariedade e de inclusão 
dos jovens marginaliza-
dos em situação de ris-
co de exclusão social" 
no esporte. 

Papa destaca o valor do 
esporte na sociedade

NO VATICANO Seletiva reúne atletas universitários em SP
Os atletas universitá-

rios do judô e taekwondo 
disputam, entre hoje e o 
próximo domingo, a sele-
tiva que vai selecionar os 
brasileiros que irão repre-
sentar o país na Univer-
síade 2015. Os combates 
acontecerão no Centro 
de Práticas Esportivas da 
Universidade de São Pau-
lo (CEPEUSP), na Cidade 
Universitária, na capital 
paulista, e contará também 
com disputadas no caratê e 
de lutas associadas.

Os Jogos Mundiais Uni-
versitários serão dispu-
tados de 3 a 14 de julho, 
na cidade de Gwangju, na 
Coréia do Sul. Com cerca 
de 10 mil atletas de apro-
ximadamente 170 países, 
a competição é realizada a 
cada dois anos. A Univer-
síade é o segundo maior 
evento poliesportivo do 
mundo, atrás apenas dos 
Jogos Olímpicos. Esta a se-
gunda vez que o país sul-
coreano sedia o evento. Em 
2003, Daegu foi o palco da 
22ª Universíade.

A Liga do Desporto Uni-
versitário de Lutas (LDU)  
contará com a participação 
de 200 alunos-atletas (ho-
mens e mulheres) de 17 
estados: Amazonas, Amapá, 
Acre, São Paulo, Espírito 
Santo, Distrito Federal, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, 
Rio Grande do Norte, Para-
ná, Pernambuco, Goiás, Rio 
Grande do Sul. Mato Grosso 

JUDÔ E TAEKWONDO

do Sul, Roraima, Sergipe e 
Bahia. A competição é or-
ganizada pela Confedera-
ção Brasileira do Desporto 
Universitário (CBDU), com 
patrocínio, por meio da Lei 
de Incentivo ao Esporte, do 
Banco Itaú.  

Hoje as disputas indi-
viduais do judô entram em 
cena. Amanhã, a luta olím-
pica se junta às competições 
por equipe do judô. Esta é a 
segunda vez na história da 
LDU que as lutas integram 
o programa oficial. A estreia 

aconteceu em Maceió, no 
ano passado. O taekwondo e 
o caratê encerram a compe-
tição em São Paulo no próxi-
mo domingo.

O taekwondo é uma 
das modalidades optativas 
da Universíade 2015. Já o 
judô, oficial no programa da 
Universíade, o Brasil possui 
uma tradição de vitórias nos 
Jogos. Na última edição re-
alizada, em 2013, na cidade 
de Kazan, Rússia, o judô ga-
rantiu 6 medalhas para a de-
legação brasileira : ouro com 

Rochelle Nunes, Ketleyn 
Quadros; prata com Rochele 
Nunes; e bronze com  Rafa-
el Buzacarini e David Silva, 
além do time masculino, na 
competição por equipes.  

Atletas medalhistas 
olímpicos brasileiros já ga-
nharam medalhas para o 
Brasil em outras edições da 
Universiade, como: Mauren 
Maggi, do atletismo, Ketleyn 
Quadros, do judô e atual 
campeão olímpico das ar-
golas da Ginástica Olímpi-
ca, Arthur Zanetti.

Lutas de taekwondo vão acontecer em Brasília com vistas as disputas da  Universíade de 2015

FOTOS: Reprodução/Internet



Corintianos buscam explicação
ELIMINAÇÃO NA LIBERTADORES

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de maio de 2015

Dirigente nega que tenha 
havido menosprezo ao
adversário nos jogos

A eliminação do Corin-
thians na Copa Libertadores se 
desenhou em campo, com duas 
derrotas para o Guarani-PAR. 
Mas diversos acontecimentos 
que se passaram fora dele e 
envolvem a diretoria ajudam 
a explicar os motivos do clube 
viver dias tão difíceis.

Uma entrevista do dire-
tor de futebol Sérgio Janikian 
à Fox Sports, concedida pouco 
antes do jogo da última sema-
na, fortaleceu a ideia de que o 
Corinthians não deu o devido 
respeito ao Guarani. Janikian 
classificou o adversário como 
um “presente de Deus”, o que 
fez jogadores, comissão técni-
ca e presidente se esforçarem 
desde então para negar qual-
quer tipo de soberba. No dia 
seguinte à entrevista, o diretor 
chegou a negar de forma rís-
pida, em coletiva, que tivesse 
feito tais comentários. 

Membro ativo na gestão 
passada, Roberto de Andra-
de iniciou sua administração 
com uma dívida com o elenco 
como herança. O presidente 
e seus diretores trabalharam 
atrás de um empréstimo para 
pagar jogadores durante mais 
de três meses, mas só a poucas 
horas do jogo de quarta à noite 
é que conseguiram a liberação 
de R$ 6 milhões em emprésti-
mo - equivalente a pouco mais 
de 25% da dívida total com o 
elenco. Na véspera, Roberto 
havia negado que o assunto 
dinheiro tivesse qualquer in-
fluência em campo, postura 
idêntica à do elenco. 

A incomum entrevista co-
letiva do presidente corintia-
no na véspera da eliminação, 
assim como a presença de pra-
ticamente todos os dirigentes 
no treinamento, elevaram o 
tom sobre a importância da 
classificação. Foi a diretoria 
corintiana que optou por uma 
atividade na véspera com 7 
mil torcedores na Arena Co-
rinthians. Quando a bola rolou 
de fato, o time mostrou difi-
culdade para conviver com a 
pressão. Nervoso ao extremo, 
terminou o jogo com nove. 

Principal liderança polí-
tica, o superintendente de fu-
tebol Andrés Sanchez também 
é alvo de críticas por conta de 
sua distância física do Corin-
thians. Ele acumula a função 
de deputado federal e, natu-
ralmente, passa boa parte da 
semana em Brasília. Assim, 
longe do vestiário, dos proble-
mas e da busca por soluções 
para os problemas internos.

 Nem ele e nem Rober-
to de Andrade, vale lembrar, 
estiveram no Paraguai com o 
Corinthians na fatídica der-
rota por 2 a 0 para o Guarani. 
Naquele jogo, a principal auto-
ridade do clube era justamen-
te o diretor de futebol Sérgio 
Janikian.

Nos outros confrontos 
envolvendo times brasileiros, 
o Cruzeiro eliminou o São Pau-
lo e o Internacional despachou 
o Atlético Mineiro.

Tite teve a preparação dos 
sonhos de qualquer treinador 
para encarar as oitavas de final, 
mas pouco conseguiu aproveitar. 
Querido por torcida, jogadores e 
diretoria em função de sua con-
duta e de suas conquistas, Tite 
teve participação importante em 
quase tudo que deu errado nas 
últimas semanas. 

A começar pela forma como 
o Corinthians encarou a pausa de 
duas semanas para se preparar de 
olho no Guarani. Poucas alterna-
tivas foram trabalhadas para al-
terar o rumo de uma equipe que 
vinha em queda livre. O período 
longo e incomum de treinamen-
tos foi usado para recuperação 
física e correções. 

Tite falhou na preparação da equipe para a decisão        

Fábio Santos deixou o jogo mais cedo

No momento em que o jogo 
corintiano não saiu mais, a falta 
de alternativas ficou evidente. 
Treinador do Guarani, Fernando 
Jubero estudou o time brasileiro 
e percebeu que o melhor cami-

nho era deixar a saída de bola 
com Ralf, Gil e Felipe. Com os de-
mais jogadores marcados, e mui-
to bem marcados por um sistema 
5-4-1, o Corinthians teve criação 
baixa ou nula nos 180 minutos 
com o time paraguaio. Quando 
Tite de fato tentou algo novo, 
com Elias como primeiro volante 
no segundo tempo, as expulsões 
de Fábio Santos e Jadson arruina-
ram os planos. 

A ausência de Emerson Sheik 
nos dois jogos também eviden-
ciou como Tite preparou mal os 
substitutos que tinham sido im-
portantes na campanha de quar-
to colocado no último Brasileiro. 
No Paraguai, Luciano foi o pior 
em campo com sobras. 

Em dois dias de reunião, 
na terça e na quarta-feira pas-
sada, na comissão mista do 
Congresso Nacional, dirigentes 
e representantes dos clubes 
do Campeonato Brasileiro das 
Séries A, B, C e D  destacaram 
a necessidade de mudanças na 
Medida Provisória 671, a MP 
do Futebol, editada pela presi-
dente Dilma em março.

Estes clubes, e também 
muitos que não disputam as 
quatro divisões nacionais, a 
CBF e as Federações mostra-
ram nos dois dias de discussão 
que estão unidos no pedido de 
mudanças no texto.

As entidades admitem 
que é positiva e necessária a 
renegociação das dívidas com 
a União, mas ressalvam que as 
contrapartidas exigidas têm 
um conteúdo intervencionista 
e exagerado, principalmente 
no que diz respeito às condi-
ções de refinanciamento da 
dívida.

A ponto de vários clubes 

brasileiros serem obrigados a 
"fechar as portas", como, por 
exemplo, a Portuguesa de Des-
portos, em que seu presidente, 
Jorge Manuel Gonçalves, alega 
a impossibilidade de cumprir 
o prazo e os valores mínimos 
exigidos para o pagamento das 
dívidas.

“Da forma como está pos-
ta, a Portuguesa não teria con-
dições de aderir. Não temos 
como pagar valor superior ao 
fluxo de caixa que consegui-
mos gerar. Hoje, nosso patro-
cínio depende basicamente 
da generosidade de alguns 
empresários. Não temos verba 
de TV na Série C. Os jogadores 
da base, a gente tenta segurar, 
mas está difícil. Com esse refi-
nanciamento proposto na MP, 
a Portuguesa provavelmente 
fecharia as portas.

As reuniões foram reali-
zadas na comissão mista, que 
emitirá um relatório sobre a 
MP a ser votado na Câmara e 
no Senado. Nas sugestões de 

mudanças no texto, os clubes 
mostraram uma unidade de 
posição que raramente acon-
teceu na história do futebol 
brasileiro, como afirmou o ad-
vogado do São Paulo, Gustavo 
Delbin.

“Os clubes se uniram de 
uma forma que poucas vezes 
vimos para combater algo que 
é abusivo, busca atrapalhar ou 
modificar uma autonomia que 
está garantida pela Constitui-
ção”. O presidente do Atlético 
Mineiro, Daniel Nepomuceno 
se manifestou.  

“Nenhum presidente quer 
fugir da responsabilidade. To-
dos querem ficar em dia. Mas 
a medida confundiu dívida fis-
cal e tributos com moralização 
e intervencionismo. Isso não 
serve para solucionar nosso 
problema de agora. É preciso 
enxugar a MP.

As audiências públicas 
para debate da MP na comis-
são mista seguem na próxima 
semana. 

Clubes pedem mudanças na 
Medida Provisória do Futebol

EM BRASÍLIA

Armero treinou pela primeira vez 
com bola ao lado dos companheiros 
ontem, no Ninho do Urubu. O lateral 
esquerdo, que vinha trabalhando a par-
te física separadamente, não reclamou 
de dores e deve ser relacionado para a 
partida diante do Sport, no próximo do-
mingo, no Maracanã. A dúvida agora é 
de Vanderlei Luxemburgo: qual será o 
titular da posição, o colombiano ou An-
derson Pico?

Armero foi contratado para ser 
titular no Campeonato Brasileiro e é 
homem de confiança de Vanderlei Lu-
xemburgo. Existe a possibilidade até de 
Anderson Pico, que é destro, ser deslo-
cado para a lateral direita visto que não 
há um reserva imediato para Pará. Hoje 
quem ocupa esta função é Luiz Antô-
nio, volante de origem. Quem também 
voltou aos treinamentos foi o atacante 
Alecsandro. Recuperado de uma gripe, 
o jogador trabalhou normalmente com 
os companheiros. Thallyson, que ontem 
ficou fora do coletivo entre titulares e 
reservas por "falta de espaço", também 
participou da atividade técnica.

Armero pode ser a novidade do
Flamengo contra o Sport-PE

CAMPEONATO BRASILEIRO

Jogadores do Guarani comemoram no Estádio Itaquerão, de propriedade do Corinthians, a classificação para as quartas de final da Taça Libertadores de 2015

Armero, agachado, pode estrear domingo
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A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 15 de maio de 2015

Vila Olímpica Parahyba 
recebeu ontem 88 escolas 
e mais de 2.500 atletas

Festa marca a abertura dos Jogos
ESCOLARES E PARAESCOLARES 2015

Uma grande festa marcou 
na tarde de ontem a abertura 
oficial da edição 2015 dos Jo-
gos Escolares e Paraescolares, 
Regional João Pessoa. As 88 
instituições de ensino da gran-
de João Pessoa, que participa-
rão durante uma semana das 
disputas, desfilaram no Ginásio 
de Esportes da Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro dos Esta-
dos, na capital, sob a presença 
de um grande público.

A solenidade contou com 
renomados atletas paraiba-
nos no cenário esportivo na-
cional, com destaque para o 
velocista Petrucio Ferreira, 
recordista mundial paralím-
pico de atletismo, categoria 
T-47 e que integra a Seleção 
Brasileira Paralímpica. Apesar 
da cerimônia de abertura ter 
ocorrido na tarde de ontem, 
as disputas dos Jogos Escola-
res serão iniciadas na próxima 
segunda-feira (18). Já os Jogos 
Paraescolares terão suas com-
petições de abertura no perío-
do de 19 a 21 de junho. As mo-
dalidades a serem disputadas 
são: voleibol, handebol, bas-
quete, futsal, futebol, natação, 
atletismo, judô, tênis de mesa, 
xadrez, ciclismo, badminton e 
luta olímpica.

Os Jogos Escolares e Pa-
raescolares 2015, são promo-
vidos pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel-PB) em parceria 
com a Secretaria Estadual de 
Educação. A disputa da Re-
gional João Pessoa envolve 
atletas da capital e das cidades 
de Bayeux, Cabedelo, Santa 
Rita, Conde, Alhandra e Cruz 
do Espírito Santo. No total são 
2.500 atletas na faixa etária 
12-14 anos, representando 88 
escolas públicas e privadas.

“O atual Governo sempre 
teve um olhar especial volta-
do para o desporto escolar, e 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

agora, com a Vila Olímpica Pa-
rahyba devolvida à sociedade, 
os jogos ganharão um toque 
especial. O complexo sempre 
teve uma identificação com 
esse evento, mas este ano essa 
afinidade voltará”, afirmou Ti-
bério Limeira, secretário esta-
dual de esporte, ao se referir a 
nova praça esportiva entregue 
recentemente à população 
pelo Governo do Estado e que 
será utilizada para a maioria 
dos Jogos Escolares.

“Os Jogos Escolares têm 
sido uma referência em âm-
bito nacional. Grandes nomes 
do desporto paraibano saíram 
desses jogos. Tem servido 
para revelar grandes talentos. 
O Governo se sente orgulhoso 
por mais uma realização des-

te evento”, disse José Marco 
Nóbrega, secretário executivo 
de esportes, que se fez pre-
sente à cerimônia.

Um dos momentos que 
chamou a atenção dos pre-
sentes foi a entrada no giná-
sio poliesportivo da equipe 
de atletas da Funad. O públi-
co presente fez questão de 
ficar em pé para aplaudir os 
atletas especiais.

O atleta paralímpico Pe-
trucio Ferreira, que integra a 
Seleção Brasileira, acendeu 
a pira olímpica dos Jogos 
Escolares e Paraescolares 
2015, enquanto o secretário 
executivo José Marco fez pro-
nunciamento declarando ofi-
cialmente aberta os jogos da 
Regional João Pessoa.

Início das disputas

l Segunda-feira (18/5/2015)

BASquEtE

8h – Geo Sul x Geo Tambaú
9h – Marista Pio X x Lourdinas
10h – Motiva x Marista Pio X (feminino)
11h – Motiva x Interactivo
12 h – Cidade Viva x Corujinha

FutSAL

13h20 – IE x Cidade Viva
14h – N.S. Fátima x Augusto dos Anjos (feminino)
14h10 – João XXIII x João J. da Costa
14h50 – Santo Antônio x CNEC S. Rita (feminino)
15h – HBE x Moema Tinoco
15h40 – Dávila Lins x Maria C. Silveira (feminino)
15h50 – Otávio Novais x Horácio de Almeida
16h40 – Meta x João Paulo II
17h20 – Daura Rangel x Leonel Brizola

VOLEiBOL

8h – Geo Sul x Geo Tambaú
9h – Cidade Viva x Evolução
10h – Polígono x Marista
11h – Polígono x Interactivo (feminino)
12h – CNEC Geisel x Marista (feminino)
13h – CNEC Sol x Pio XI Bessa (feminino)
14h – IE x Evolução (feminino)

Termina hoje, o 
prazo das inscrições 
para o programa Bolsa 
Atleta/2015. Os interes-
sados em concorrer ao 
benefício do Governo 
do Estado devem com-
parecer à Vila Olímpica 
Parahyba, no Bairro 
dos Estados, das 9h às 
12h e das 14h às 17h. 
Terão que levar a ficha 
de inscrição impressa, 
que está disponível no 
link da Secretaria de 
Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel): 
http://www.paraiba.
pb.gov.br/juventude
-esporte-e-lazer, além 
da  documentação exi-
gida. Até ontem, 225 
atletas tinham feito as 
inscrições. 

“Durante duas se-
manas as portas da 
Vila estiveram abertas 
aos atletas, para-atle-
tas e técnicos para as 
inscrições. O Bolsa, que 
foi retomado em 2013 

pelo Governo do Esta-
do, agora está total-
mente melhorado, vi-
sando atender o maior 
número de modalida-
des”, disse o secretário 
Estadual de Esportes,-
Tibério Limeira. 

Para este ano o 
investimento do Bolsa 
Atleta é de mais de R$ 
2 milhões e 300 mil, 
oriundos de recursos 
próprios do Governo 
do Estado. A grande 
novidade é a inclu-
são de modalidades 
não olímpicas, que 
até então não vinham 
sendo contempladas 
pelo programa. Atual-
mente existem seis 
modalidades de Bol-
sa Atleta. A de rendi-
mento internacional; 
rendimento nacional; 
a Bolsa Estudantil; a 
Bolsa Institucional; a 
representatividade; 
além da técnica, para 
os treinadores.

Inscrição ao programa 
termina nesta sexta

BOLSA AtLEtA
N/NE traz a 
João Pessoa 
270 atletas
de natação

O Parque Aquático da 
Vila Olímpica Parahyba, no 
Bairro dos Estados, recebe 
hoje e amanhã, a partir das 
9h, 270 atletas para a dis-
puta do Norte/Nordeste de 
Seleções Estaduais de Nata-
ção - Troféu Milton Medei-
ros (masculino e feminino). 
Competidores da Paraíba, 
Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Ceará, Pará, Ama-
zonas, Maranhão e Roraima 
estarão no desafio organiza-
do pela Federação Paraiba-
na de Desportos Aquáticos 
(FPDA), com apoio do Go-
verno do Estado. 

A competição faz par-
te do calendário nacional 
da Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
(CBDA). A premiação ocor-
rerá amanhã, às 18h30, para 
os atletas que obtiverem me-
lhores índices técnicos, além 
dos campeões, vice e tercei-
ros colocados. O grupo parai-
bano terá atletas do Esporte 
Clube Cabo Branco (ECCB), 
Grêmio Cief, e Sesi de Cam-
pina Grande. A premiação 
ocorrerá amanhã, às 18h30, 
para os atletas que obtive-
rem melhores índices técni-
cos, além dos campeões, vice 
e terceiros colocados. 

Os selecionados parai-
banos (masculino e femini-
no) serão comandados pelos 
professores e técnicos, Caio 
Felipe e Valéria Maganes, 
que estão otimistas em ob-
ter as primeiras colocações. 
Para Caio, os principais 
concorrentes dos paraiba-
nos são Pernambuco, Bahia 
e Ceará, que estão no nível 
técnico positivo.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Até ontem, segundo a Sejel-PB, 225 atletas pediram inscrições

Após desfiles, os atletas das escolas participantes ficam em filas para cantar o hino nacional Brasileiro na Vila Olimpica

FOTOS: Ortilo Antônio

Os alunos da Funad foram aplaudidos de pé pelo público presente

O secretário executivo Zé Marco abriu os Jogos em nome do Governo

O atleta paralimpico Petrúcio Ferreira acendeu a pira olímpica
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Inpa convida sociedade para debater o desmatamento 
Amazônia

O Programa de Grande 
Escala da Biosfera-Atmosfera 
na Amazônia (LBA) e o Proje-
to Dinâmica Biológica de Frag-
mentos Florestais (PDBFF), 
ambos do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia 
(Inpa/MCTI), promovem hoje, 
o colóquio “Desmatamento, 
Degradação e Fragmentação 
Florestal – quanto mais o ecos-
sistema Amazônico aguenta?”, 
no Auditório da Ciência, cam-
pus I do Inpa, Av. Otávio Ca-
bral, Petrópolis.

O objetivo do colóquio, 
que terá como palestrantes 
José Luís Camargo do PDBFF 
e Sâmia Nunes do Instituto do 
Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia (Imazon), será pro-
mover um amplo debate sobre 
a capacidade da floresta de se 
regenerar, em especial, frente 
à sequência de eventos extre-
mos provocados pelas mudan-
ças climáticas.

De acordo com a gerente 
científica do LBA, Muriel Sa-
ragoussi, o evento esclarecerá 
questões sobre a situação atual 
da Amazônia em termos de 
desmatamento e degradação 
florestal para a formulação 
de questões relevantes sobre 
o assunto. “Esperamos que 
os participantes do colóquio 
saiam instigados a contribuir 
com a ciência por traz dos 
fatos, com a construção de 
políticas públicas para uma 
proteção mais efetiva da Ama-
zônia e para a prevenção e mi-
tigação de eventos extremos”, 
afirmou.

Colóquio
Como o objetivo do Coló-

quio é levantar questões cien-
tíficas com a participação da 
sociedade, foram convidados 
como “Provocadores” a jor-
nalista Kátia Brasil, do Portal 
Amazônia Real, e os pesquisa-
dores Francis Wagner coorde-
nador Geral da Pós-Graduação 
Lato Sensu da Escola Superior 
de Tecnologia (EST/UEA).

Cada um dos palestran-
tes fará uma exposição inicial 
de 30 minutos. Sâmia Nunes 
apresentará os dados atuais 
de desmatamento e degrada-
ção florestal da Amazônia e 
José Luís Camargo mostrará 
o estado da arte sobre as con-
sequências da fragmentação 
florestal nos remanescen-
tes florestais do ecossistema 
amazônico.

Em seguida, os provoca-
dores terão 10 minutos cada 
para tecer comentários e le-
vantar perguntas científicas 
complementares àquelas já 
apontadas pelos palestrantes. 
Por fim, o debate será aberto 
ao público para perguntas e 
comentários. A estimativa é de 
que participem 150 pessoas, 
entre pesquisadores, profes-
sores, alunos do INPA, UEA, 
UFAM, ULBRA, FAPEAM e ci-
dadãos interessados no tema.

Mudanças 
climáticas 
extremas põem 
em risco a 
capacidade 
da floresta

Em um mercado de traba-
lho cada vez mais competitivo, 
é comum que quem sai em 
busca do primeiro emprego 
sinta-se pressionado na hora 
de se candidatar a uma vaga.

Uma retrospectiva do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgada 
em 2014, sobre o período dos 
11 anos anteriores, mostra que 

o percentual de jovens empre-
gados entre 16 e 24 anos cres-
ceu, entretanto, metade deles 
ainda está desempregada. 
Em 2003, 46,5% desta faixa 
da população trabalhavam, já 
em 2013, eram 49,9%. Outro 
estudo, realizado pela Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT), também sinaliza o 
problema. No Brasil, a taxa de 

desemprego entre os jovens 
de 15 a 24 anos é superior à 
média registrada na América 
Latina em 2011.

Mas, ainda que você não 
tenha nenhuma experiência 
formal, é possível ter dife-
renciais que o ajudem a não 
ser só mais um na multidão. 
Renato Mendes, consultor de 
carreira da plataforma de em-

pregos Job1, explica como os 
empregadores avaliam quem 
busca o primeiro emprego e 
não tem experiência de tra-
balho comprovada: “Nestes 
casos, a empresa dá muita 
importância para a formação. 
Ou seja, quais aos cursos que 
frequentou, seus conheci-
mentos de informática e flu-
ência em idiomas. Por isso, 

não deixe de destacar estas 
informações e detalhá-las ao 
máximo”, afirma.  

Para ajudar os candi-
datos de primeira viagem 
a se destacarem na hora da 
entrevista, Renato Mendes 
explica, abaixo, o que pode 
ajudar e o que pode atrapa-
lhar o jovem que procura o 
primeiro emprego.

Dicas para se dar bem na entrevista

Pesquisas com células troncos de peixes-boi

MERCADO DE TRABALHO COMPETITIVO

Estudo do Instituto Nacional da Amazônia utiliza tecidos celulares para entender a biologia reprodutiva e conservar as espécies que estão ameaçadas de extinção

O Instituto Nacional de 
Pesquisadas da Amazônia 
(Inpa/MCTI) está desen-
volvendo um estudo para 
criopreservar as células e 
preservar os germoplasmas 
(recurso genético que con-
serva e melhora o material 
genético para uso imediato 
ou futuro) dos peixes-boi da 
Amazônia. 

A criopreservação é téc-
nica que permite conservar 
células a temperaturas mui-
to baixas. O objetivo das pes-

quisas é dar continuidade à 
espécie, que está ameaçada 
de extinção.

As informações são do 
diretor do Inpa, Luiz Renato 
de França, que conferiu pa-
lestra na sede do Museu da 
Amazônia (Musa) na semana 
passada. As pesquisas es-
tão sendo desenvolvidas em 
parceria com o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI) e a Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Especializado em 

biologia celular e fisiologia 
da reprodução, França expli-
cou as técnicas desenvolvi-
das em Transplantes de Es-
permatogônias Tronco e de 
Fragmentos Testiculares em 
Vertebrados. 

Ele apresentou ainda os 
novos procedimentos de bio-
tecnologias utilizadas com 
a criopreservação para o 
transplante de espermatogô-
nias tronco em vertebrados, 
como por exemplo, em ma-
míferos e peixes.

O pesquisador ressal-
tou ainda a importância do 
transplante de células ger-
minativas nas espécies. “As 
células troncos são utiliza-
das para entender a biologia 
reprodutiva e conservar as 
espécies que estão ameaça-
das de extinção; produzir 
animais transgênicos que 
podem servir como mode-
los experimentais; além de 
preservar a fertilidade no 
ser humano que irá passar 
por quimioterapia”, explica 

o pesquisador. Os peixes-boi 
da Amazônia vivem em quase 
toda a bacia amazônica. Se-
gundo o Instituto Chico Men-
des (ICMBio), por ser uma 
espécie difícil de ser obser-
vada, os dados de abundân-
cia e densidade confiáveis 
são inexistentes. A principal 
causa da redução populacio-
nal foi a caça indiscriminada 
ocorrida no passado. Cerca 
de 80 mil a 140 mil peixes-
-boi foram abatidos entre os 
anos de 1935 e 1954.

Atitudes que podem atrapalhar
1. Chegar atrasado: Imprevis-

tos acontecem, mas quem realmen-
te quer um emprego precisa tomar 
todas as precauções necessárias 
para minimizar as possibilidades. 

Se atrasar para uma entrevis-
ta de emprego pode mostrar falta 
de compromisso ou desinteresse. 
Se você for pego de surpresa e o 
atraso for inevitável, avise. Pior 
que se atrasar é fazer isso e ainda 
não dar satisfação.

2. Mostrar inquietude: É 
bem provável que você fique an-

sioso na hora da entrevista, mas é 
preciso tentar controlar este sen-
timento, para que ele não atrapa-
lhe seu desempenho. Respire fun-
do e concentre-se no seu objetivo.

 3. Não demonstrar interesse: 
Com tantos candidatos no merca-
do, o empregador certamente vai 
considerar a motivação de cada 
um deles. 

Longe de passar segurança, 
não demonstrar interesse pela 
vaga pode ser decisivo na escolha 
do empregador em favor de ou-
tro mais motivado

Atitudes que podem ajudar 
1. Demonstre interesse em 

ingressar no mercado de tra-
balho, especificamente na área 
para a qual está sendo entrevis-
tado. Candidatos que desejam 
muito a colocação mostram que 
estão motivados e os emprega-
dores gostam disso.

2. Tenha espírito colaborador 
e demonstre que tem boa vontade 
para aprender e para agregar. Es-
tar disposto a crescer e trabalhar 
em equipe são fatores que podem 
ajudar muito o candidato.

 3. Tenha uma comunicação 
harmoniosa. Saber falar corre-
tamente, sem linguagem muito 
coloquial e não usar gírias de-
monstra que você sabe separar 
as maneiras de se portar no local 
de trabalho e na vida pessoal.

E o consultor de carreira 
Renato Mendes complementa: 
“Qualificação é fundamental, 
mas somá-la a motivação, de-
dicação e um comportamento 
adequado aumenta e muito a 
chance de conseguir uma boa 
oportunidade de trabalho”.

Passo a passo para enfrentar a situação com calma

FOTO: Reprodução/Internet
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
A Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, através de seu Pregoeiro, torna público para conhe-

cimento dos interessados que fica ADIADO a abertura do Pregão Presencial nº 00006/2015, do 
dia 15.05.2015 às 16:00 horas PARA o dia 28.05.2015 às 09:00. Demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados pelo telefone 
(0**83) 3483-1003.   

Olho D´agua-PB, 12  de  Maio  de 2015
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Processo Tomada de 
Preços  nº  00001/2015. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  ANTONIO ALIXANDRINO LEITE – ITEM 02 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  80,00 (oitenta reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  SEBASTIÃO DE SOUZA LEITE – ITEM 03 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  75,00 (setenta e cinco reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  SEBASTIÃO DE SOUZA LEITE – ITEM 04
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  80,00 (oitenta reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:  CLENILDA GOMES FLORENTINO – ITEM 05 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  90,00 (noventa reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOSÉ DE ANCHIETA BATISTA – ITEM 06 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  100,00 (cem  reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:  LUZIA FERNANDES DE OLIVEIRA – ITEM 07 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  85,00 (oitenta e cinco reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:  CLENILDA GOMES FLORENTINO – ITEM 09 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  110,00 (cento e dez reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:  DENIZE GABRIEL DE SOUZA – ITEM 10 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  90,00 (noventa reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  ANTONIO MARCOS ARAÚJO DA SILVA – ITEM 11 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  60,00 (sessenta reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  AILSON CARVALHO DE LUCENA – ITEM 27 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde, de segunda 

a sexta feira.  
VALOR R$:  200,00 (duzentos reais)  por viagem
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  PEDRO MAMEDE DE MELO – ITEM 28 
OBJETO: Prestação de serviços com o transporte da equipe do PSF de Olho D´agua para o 

Distrito do Socorro, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  3.300,00 (três mil e trezentos  reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO 

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOSÉ MEDEIROS DA SILVA – ITEM 29 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde – Posto de 

Saúde, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA – ITEM 31 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde – PSF do sítio 

Tapera, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOSÉ VALDEBAN BRAZ – ITEM 33 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde com o transporte 

da Equipe Médica para o sítio Lagoa Barrenta, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  2.000,00 (dois mil  reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOÃO LEITE SOBRINHO – ITEM 34 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Saúde para o  transporte 

dos Agentes de Endemias, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  2.000,00 (dois mil  reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de locação de veículo, de acordo com o Processo Tomada de Preços  

nº  00001/2015.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: L. N. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ITEM 35 
OBJETO: Locação de um veículo para ficar a disposição da Secretaria de Gabinete do Prefeito, 

por tempo integral.   
VALOR R$: 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinqüenta reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  EVONALDO TIBURTINO LEITE – ITEM 36 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Finanças, de segunda 

a sexta feira.  
VALOR R$:  2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA: DAMIANA LEITE DE SOUZA CARVALHO – ITEM 37 
OBJETO: Prestação de serviços para ficar a disposição da Secretaria de Bem Estar Social, de 

segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOSÉ PROCOPIO DE ALENCAR – ITEM 12 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  75,00 (setenta e cinco reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOÃO BATISTA LEITE – ITEM 13 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino.  
VALOR R$:  100,00 (cem reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  DENILDO ALVES DA SILVA – ITEM 14 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes para a Cidade de Patos, de 

segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  REGINALDO PAULO DE MEDEIROS – ITEM 15 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do sítio Curtume para o sítio 

Lagoa Barrenta, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO: JOÃO APOLINARIO DE OLIVEIRA – ITEM 17 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do sítio Curtume para o sítio 

Lagoa Barrenta, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  JOÃO ALMEIDA CALDAS – ITEM 18 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do sítio Bom Sucesso para o 

sítio Lagoa Barrenta, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  DAMIÃO FERNANDES FILHO – ITEM 19
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do sítio Riacho do Espinho 

para a Escola Pedro Tiburtino no sítio Tapera, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  DAMIÃO PEREIRA DA SILVA – ITEM 21 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do sítio Riacho do Machado 

para a Escola Pedro Tiburtino no sítio Tapera, de segunda a sexta feira.  
VALOR R$:  600,00 (seiscentos reais) mensal
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

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

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADO:  MARCIEL FERREIRA GOMES – ITEM 23 
OBJETO: Prestação de serviços com o Transporte de Estudantes do sítio Canafistula e Manda-

caru para a Escola Felizardo Araújo.  
VALOR R$:  50,00 (cinqüenta  reais) por viagem.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de Locação de veículos, de acordo com o Processo Tomada de 

Preços  nº  00001/2015.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D`água
CONTRATADA:  L. N. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA -  ITEM 26 
OBJETO: Locação de um veículo para ficar a disposição da Secretaria de Educação, por 

tempo integral
VALOR R$:  2.950,00 (dois mil, novecentos e cinqüenta reais) mensal.
VIGÊNCIA: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Olho D`água - PB, 13 de Maio de 2015
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO

Prefeito

Fórum sedia exposição em João Pessoa
CAsO DA NEGRA GERTRUDEs

A exposição de painéis 
com o caso emblemático da 
Negra Gertrudes está à mostra 
no hall do Fórum Cível da co-
marca de João Pessoa, desde 
a última quarta-feira. A expo-
sição dos oito painéis inseriu, 
em 2013, o Tribunal de Justiça 
da Paraíba no evento denomi-
nado 7ª Primavera de Museus, 
promovido pelo Instituto Bra-
sileiro de Museus (Ibram), que 
teve como temática ‘a memó-
ria e cultura afro-brasileira’.

O caso emblemático da 
‘Preta Gertrudes Maria’, escra-
va paraibana que recorreu à 
Justiça para não ser vendida 
em praça pública, como pa-
gamento de uma dívida, foi o 
tema da exposição aberta ao 
público, inicialmente, no pe-
ríodo de 23 a 26 de setembro 
de 2013, no Museu e Cripta 
de Epitácio Pessoa, instalado 

no Palácio da Justiça. Devido 
ao sucesso da exposição, os 
painéis permaneceram desde 
então no Museu, para visita-
ção pública. São oito painéis, 
montados em quatro stands, 
que contam a história da Ne-
gra Gertrudes, e que a partir 
desta quarta estará à mostra 
para visitação pública no Fó-
rum Cível da capital, localiza-
do na Avenida João Machado, 
no Centro de João Pessoa.

Durante a exposição, o 
público visitante terá a opor-
tunidade de conhecer deta-
lhes do processo da Negra 
Gertrudes, com texto e ima-
gens que são expostos atra-
vés de painéis, inclusive, com 
ilustrações do artista plástico 
Flávio Tavares. Um folder com 
a história será distribuído aos 
visitantes.

A escrava Gertrudes, parai-
bana, alforriada, travou batalha 
judicial durante 14 anos para 
evitar que fosse vendida ilegal-
mente. A “Negra do Tabuleiro”, 
como era chamada, vendia fru-

tas, verduras e o que mais lhe 
permitiam. Com cerca de 30 
anos, Gertrudes Maria não quis 
ser vendida em praça pública e, 
para que isso não acontecesse, 
travou uma guerra judicial pela 
própria liberdade.

Em 1826, a escrava que 
era propriedade de Carlos José 
da Costa conseguiu comprar a 
própria liberdade pela metade 
do seu valor, sob a condição de 
prestar serviços ao patrão por 
tempo indeterminado para 
quitar o restante da dívida. 
Gertrudes, que já aproveitava 
a liberdade condicionada, só 
não contava que o seu senhor 
estivesse cheio de dívidas e 
que poderosos da capital, in-
clusive do clero, quisessem 
recebê-la como valor devido 
por Carlos José da Costa. A 
negra quitandeira teve que se 
opor a um embargo de penho-
ra contra seu senhor, iniciado 
em 1828, que colocou em ris-
co a sua liberdade parcial. Seu 
grande feito foi o de não ter se 
posicionado de forma passiva 

e de ter procurado de imedia-
to o auxílio de advogados em 
sua defesa. Naquela época, 
não era comum às mulheres 
ou aos homens escravizados 
contratarem advogados ou 
serem representados por eles.

Na luta jurídica, que du-
rou de1828 a 1842, Gertrudes 
teve que enfrentar poderosos 
como o carmelita Frei João da 
Encarnação e o Sr. José Fran-
cisco das Neves. Para isso, a 
escrava contou com a amizade 
de advogados bastante presti-
giados na capital paraibana.

Gertrudes chegou a ser 
presa. Para conseguir a liber-
dade de volta, Gertrudes so-
licitou um novo responsável, 
o tenente Modesto Honorato 
Victor. Quatro meses depois, 
em abril de 1841, o mesmo 
credor entrou com uma 
“Ação em Juízo” na tentativa 
de vender Gertrudes e os fi-
lhos em praça pública para 
receber a dívida, sendo estas 
as últimas informações re-
gistradas sobre o caso. Alunos observam ilustração do artista plástico Flávio Tavares

Escrava paraibana recorreu à 
Justiça para não ser vendida 
em praça pública em 1826

FOTO: Reprodução/Internet



Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028644
Responsavel.: JOSE ASSIS DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 398051744-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            133,91
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028645
Responsavel.: JOSE LUIZ ALEXANDRE
CPF/CNPJ....: 916958564-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            138,56
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028687
Responsavel.: JOSE INACIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 263374954-20
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            131,33
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028669
Responsavel.: LUDO SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 002322127/0001-52
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         33.663,33
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028201
Responsavel.: MANOEL BATISTA DE MELO
CPF/CNPJ....: 110603794-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         20.083,17
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028156
Responsavel.: MANAIRA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 005343755/0001-02
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            110,96
Apresentante: ANATEL AG NAC DE TELECOMUNI-
CACOES
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028329
Responsavel.: NOVO MILENIUM COMERCIO DE 
COMBUSTIV
CPF/CNPJ....: 003473780/0001-85
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          7.195,93
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028336
Responsavel.: NOVO MILENIUM COMERCIO DE 
COMBUSTIV
CPF/CNPJ....: 003473780/0001-85
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.873,57
Apresentante: IBAMA INST DO MEIO AMBIENTE REC
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028335
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COMERCIO E D
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.998,11
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029328
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,  15/05/2015
----------------------------------------

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.: ARUANA CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 013505660/0001-76
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         42.058,20
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028232
Responsavel.: ARUANA CONSTRUCAO E INCOR-
PORACAO LT
CPF/CNPJ....: 013505660/0001-76
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         20.517,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028184
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRIBUI AO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            854,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029172
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            779,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029169
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRIBUI AO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            451,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029154
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTR
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.385,15
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029232
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIST DE 
ELET EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.377,85
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029301
Responsavel.: GUSTAVO RANGEL SOARES COSTA 
FREIRE
CPF/CNPJ....: 040217634-06
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         39.664,15
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028242
Responsavel.: JUAREZ JOSE DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 930661554-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            158,53
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028691
Responsavel.: JOSE ASSIS DA ROCHA
CPF/CNPJ....: 398051744-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            138,56

Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.904,34
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 027866
Responsavel.: MRA ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 018274799/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.383,36
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029690
Responsavel.: RAQUEL ALVES DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 009434274-10
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            839,10
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027611
Responsavel.: R & C COM CALC E BRINQUEDOS LT
CPF/CNPJ....: 019854265/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.775,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027323
Responsavel.: R & C COM CALC E BRINQUEDOS LT
CPF/CNPJ....: 019854265/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.775,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027324
Responsavel.: RHENNAN KAURY DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 052047224-16
Titulo......: CHEQUE           R$            240,00
Apresentante: JAMANTA COM PECAS P/VEICULOS 
LTDA
Protocolo...: 2015 - 026945
Responsavel.: RICARDO LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 011836124-43
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029391
Responsavel.: SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TE-
OTONIO
CPF/CNPJ....: 008640151/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,75
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029481
Responsavel.: R M PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009242924/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            248,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028758
Responsavel.: SOLANGE ELIAS DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 928141664-68
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            660,00
Apresentante: MEURILUCY ELIAS DE SOUZA
Protocolo...: 2015 - 027496
Responsavel.: STUDIO MUSICAL COM.E DISTR.
DE MOVEI
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.626,55
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026832
Responsavel.: VINICIUS MENDONCA SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 011110381/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            532,61
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027664
Responsavel.: ZURIEL CADE MOREIRA
CPF/CNPJ....: 017653628/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            687,68
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026360
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,  15/05/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADJAIR GONCALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 215753204-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026716
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027923
Responsavel.: ALLINE FERNANDA MARTINS GRISE 
NOBRE
CPF/CNPJ....: 034324224-90
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            850,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027525
Responsavel.: CISA - CLINICA INTEGRADA DE SAUDE
CPF/CNPJ....: 002988520/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            277,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027225
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            961,14
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028099
Responsavel.: CONSTRUTORA DIA LTDA
CPF/CNPJ....: 016717802/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027633
Responsavel.: EMANUELLE SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 052086864-14
Titulo......: C. A. MERCANTIL  R$          2.824,73
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 027867
Responsavel.: GERALDO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 484689244-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             10,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029615
Responsavel.: JAIRO FIRMO SILVA THE
CPF/CNPJ....: 046558104-83
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            850,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029595
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 012422585/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            662,44
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027808
Responsavel.: JUSSANDRA ALVES PEIXOTO
CPF/CNPJ....: 009111694-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            125,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029371
Responsavel.: LIDER LIMPAZA URBANA LTDA
CPF/CNPJ....: 010317529/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028008
Responsavel.: LIDER LIMPAZA URBANA LTDA
CPF/CNPJ....: 010317529/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028009
Responsavel.: LINDEMBERG FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 834081504-00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

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

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

  
EDITAL 

Responsável: Valdileide Maria de Pontes & Cia Ltda
Cnpj: 03.357.953/0001-08
Título/Valor – CDA - R$ 2.138,08
Protestante: Fazenda Nacional DIV- ATIVA - CLT
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Protocolo: 101182
Responsável: Eliane de Oliveira Leite
CPF:570.107.904-00
Título/Valor – DM - R$ 297,00
Protestante: Mariza Gomes Bezerra
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 101276
Responsável: Ana Lucia Alves de Souza
CPF: 911.148.104-87
Título/Valor – DM - R$ 178,40
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 101275
Responsável: Maria Tavares Batista

CPF:061.996.034-51
Título/Valor – DMI - R$ 336,15
Protestante: Multiplo Comercio Atacadista de Artigos
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101001 
Responsável: Camila Damascena de Sousa
CPF: 099.818.934-04
Título/Valor – DM - R$ 178,40
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 101274
Responsável: Gerusa Rodrigues de Souza
CPF: 133.112.408-55 
Título/Valor – DMI - R$ 129,50
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101227
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 14 de maio de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 028/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE URNAS FUNE-
RÁRIAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS. Data de abertura: 27/05/2015 às 09h30min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 14 de Maio de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2015-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 029/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Data de abertura: 27/05/2015 às 10h30min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 14 de Maio de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 030/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. Data de abertura: 27/05/2015 às 12h30min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 14 de Maio de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 016/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO Torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial, sediada na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep: 58.350.000 – Caldas 
Brandão/PB, às 10:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, 
do tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
Com o objetivo de: Sistema de registro de preços para contratação de empresa do ramo, para 
eventual fornecimento de materiais  destinados as equipes de trabalho, quando das campanhas 
das Secretarias de educação, ação social e saúde e aos servidores municipais; Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e 
Lei 123/2006 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Caldas Brandão, 11 de Maio de 2015
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimentos de peças e acessórios au-
tomotivos, com serviços de mão de obra. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00062/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de des-
pesas 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00384/2015 – 14.05.15 
- MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SEVIÇOS LTDA - R$ 204.600,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00065/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Construção em geral para melhor atendimento das necessidades da Administração; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e o seu objeto a: ALEXANDRE ALVES 
DE ARAÚJO - R$ 44.853,00; CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 147.196,19; COMERCIAL DE 
FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA - R$ 183.897,85.

Guarabira - PB, 14 de Maio de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2015.

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 09h30min, do dia 02 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
tecidos  diversos para utilização nos festejos e eventos a serem realizados pela Administração até 
dezembro de 2015. 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, 13 de Maio de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção de quatro 
Unidades Básicas de Saúde - UBS Porte I -, neste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 12 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Capitão Silvino Xavier 1º a, 88 - Centro - Cacimba de Areia - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Maio 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha 
mecanizada para o município de Cacimba de Areia/PB, conforme o convênio. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: 
no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 13 de Maio de 2015
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:45 horas do dia 28 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para aquisição de fardamento para diversas secretarias do Município de Cajazeiras - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 14 de Maio de 2015

CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos, hospitalares e odontológicos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.00 - 10 302 0104 2021, 10 302 0104 2022, 10 302 0428 2024, 

10 303 0212 2025
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00041/2015 - 14.05.15 - MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA 

- R$ 76.719,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

 De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, HOMOLOGO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00032/2015, para aquisição de materiais e serviços de gráfica, destinados à diversas 
Secretarias, conforme edital  e ADJUDICO o seu objeto a empresa: FRANCISCA CINELANDIA LE-
MOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA, CNPJ Nº13.159.194/0001-14, vencedora com o valor global de 
R$ 212.862,02 (duzentos e doze mil oitocentos e sessenta e dois reais e dois centavos), conforme 
Resultado de Julgamento e carta proposta.  

Ibiara - PB, 14 de Maio de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00033/2015, para Locação de veículo destinado a secretaria de Ação Social, conforme edital 
e ADJUDICO o seu objeto o Sr.JOSE DE SOUSA NETO, portador do CPF nº 141.035.754-68, 
vencedor com o valor mensal de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) e valor de global de R$ 
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais),conforme Resultado de julgamento e proposta de preços.  

Ibiara - PB, 14 de maio de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00034/2015, para 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 
e ADJUDICO o seu objeto o Sr. JOÃO BEZERRA DE SOUSA – CPF nº 058.282.604-72, vencedor 
com o valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e valor de global de R$ 14.400,00 
(quatorze mil e quatrocentos reais), conforme resultado de julgamento de julgamento e carta proposta.  

Ibiara - PB, 14 de maio de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material Elétrico para atender 

as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho-PB . Local e Data: Na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 08:30 horas do 
dia 27 de Maio de 2015.

 Nazarezinho- PB, 14 de Maio de 2015
 LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de material de Construção para 

atender as necessidades de diversas secretarias do município de Nazarezinho – PB. Local e Data: 
Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 10:00 horas 
do dia 27 de Maio de 2015.

 Nazarezinho - PB, 14 de Maio de 2015 
 LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00002/2015
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação da empresa 
MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPP e CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP – RM 
CONSTRUCOES, por ter cumprido a todas as exigências do edital. Portanto decidiu ainda pela Ina-
bilitação/Desqualificação Técnica das empresas: DEL ENGENHARIA EIRELI ME; CONSTRUTORA 
FS EMPREENDIMENTOS LTDA – ME; GOPAN CONSTRUCOES EIRELI – EPP; CONSTRUTORA 
APODI LTDA – ME; CEDRO ENGENHARIA LTDA; e PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI - EPP. Portanto Fica a parti desta publicação informado aos licitantes que a 
documentação esta a disposição dos mesmos e que a parti desta publicação esta aberto o prazo 
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais havendo 
a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

São José do Bonfim/PB, 12 de maio de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

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 28 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de materiais diversos, confeccionados 
em: plástico, sisal, nylon e tecido para decorações. 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, 15 de Maio de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIZOPOLIS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO 

MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: 02.110 SECRETARIA DE SAUDE 10 301 0070 1064 CONTRUÇÃO DE UNIDADES 

BASICAS DE SAUDE 4490.51 99 001 Obras e Instalações CR 1013770/2013-CEF
VIGÊNCIA: 270 (duzentos e setenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Marizopolis e:
CT Nº 0001/2015 - 12.05.15 - CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLA-

NAGEM LTDA - R$ 1.038.888,88

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARIZOPOLIS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2015, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICIPIO DE 
MARIZOPOLIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - R$ 1.038.888,88.

Marizopolis - PB, 12 de Maio de 2015
MIGUEL LINS DE SOUSA - Secretario

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços médicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 
às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 14 de Maio de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015
OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de equipamentos e material de 

informática, conforme especificações anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 009/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande/
AMDE: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 04.010.23.694.1007.2146; 
04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 04.010.11.334.1008.2149; 
04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 44.90.52.00; VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Agência Municipal de Desenvolvimento 
e: CT/CPL Nº 003/2015 - 01.04.15 - ÁGILE COMPUTADORES LTDA - ME - R$ 42.633,20 - CT/
CPL Nº 004/2015 - 01.04.15 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA - ME - R$ 45.780,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, des-

tinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos oficiais e/ou à serviço via locação. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 011/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande/AMDE: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 04.010.23.694.1007.2146; 
04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 04.010.11.334.1008.2149; 
04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.30; VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Agência Municipal de Desenvolvimento e: CT/CPL 
Nº 005/2015 - 22.04.15 - NOBREGA COMBUSTÍVEIS LIMITADA - R$ 53.540,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de ferramentas e material de 

construção, conforme especificações anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 008/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande/
AMDE: 04.010.23.692.1006.2142; 04.010.23.694.1007.2145; 04.010.23.694.1007.2146; 
04.010.11.334.1008.2147; 04.010.11.334.1008.2148; 04.010.11.334.1008.2149; 
04.010.11.334.1008.2150; 04.010.04.122.2001.2151 - 33.90.30; VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Agência Municipal de Desenvolvimento e: 
CT/CPL Nº 006/2015 - 22.04.15 - PRISMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 105.536,05.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 009/2015, que objetiva: Contratação de Empresa 
para o fornecimento de equipamentos e material de informática, conforme especificações anexo 
I do Edital; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ÁGILE COMPUTADORES LTDA - ME - R$ 42.633,20 - MULTFORTE COMERCIO E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 45.780,00.

Campina Grande - PB, 01 de abril de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 011/2015, que objetiva: Contratação de empresa para 
o fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, destinados ao abastecimento e/ou utilização 
em veículos oficiais e/ou à serviço via locação; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: NOBREGA COMBUSTÍVEIS LIMITADA - R$ 53.540,00.

Campina Grande - PB, 22 de abril de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 012/2015, que objetiva: Contratação de Empresa 
para o fornecimento de ferramentas e material de construção, conforme especificações anexo I do 
Edital; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: PRISMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 105.536,05.

Campina Grande - PB, 22 de abril de 2015.
ALCINDOR VILLARIM FILHO

Presidente

COMPANHIA SISAL DO BRASIL – COSIBRA
CNPJ/MF Nº 09.092.610/0001-37 - NIRE 253 000723 1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015
(ATA POR SUMÁRIO DOS FATOS)

1.DATA, HORA e LOCAL: 30 de abril de 2015, às 11:00 (onze) horas, na sede social situada a R. 
Alto do Eucalipto s/nº, Tibiri – Santa Rita – PB.; 2.QUORUM: Presente a totalidade dos acionistas, 
de acordo com as assinaturas do Livro de Presença de Acionistas; 3.MESA: Sr. Armando Klabin, 
Presidente. Sr. Roberto Augusto Dutra, Secretário; 4.PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação 
de Editais de Convocação de acordo com o artigo 124 § 4º da Lei nº 6.404/76; Relatório da Admi-
nistração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, publicadas no Diário Oficial 
do Estado e no Jornal A União, edições de 29 de abril de 2015. 5.ORDEM DO DIA: I. Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2014; II. Eleição dos Membros da Diretoria e fixação dos 
seus honorários; e III. Outros assuntos de interesse geral. 6.DELIBERAÇÕES: Todas tomadas 
por unanimidade. 6.1. I. Aprovado o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 
II. Aprovada a constituição da Reserva Legal, nos termos dos Estatutos. III. Aprovada a ampliação 
da Reserva de Lucros em R$ 1.553.000,00 (Um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil reais). IV. 
Aprovada a não distribuição de dividendos. V – Reeleitos, com mandato de 1 (um) ano, os Diretores: 
ARMANDO KLABIN – Presidente, brasileiro, industrial, casado, residente e domiciliado à Rua Cosme 
Velho, 778, Rio de Janeiro – RJ, CPF 008.144.407-97, Carteira de Identidade 971.718-SSP/RJ; 
ROBERTO AUGUSTO DUTRA – Diretor Executivo, brasileiro, industrial, viúvo, residente e domiciliado 
à Av.Visconde de Albuquerque, 718, aptº 1001, Rio de Janeiro-RJ, CPF 007.477.347-04, Carteira 
de Identidade 947.029-SSP/RJ; ROBERTO DUTRA – Diretor, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, residente e domiciliado à Av. Niemeyer, 750, bloco 2, aptº 402, Rio de Janeiro-RJ, CPF 
748.031.907-04, Carteira de Identidade 4.402.607-8-SSP-RJ, e,  JOSÉ KLABIN – Diretor, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Mário Pederneiras, 54, Rio de Janeiro-RJ, CPF 
028.464.277-04, Carteira de Identidade 10.302.941-9-SSP/RJ. VI. Aprovado ser mantido vago o 
cargo de Diretor Administrativo. VII – Ratificados os honorários pagos a Diretoria no período de 
janeiro de 2014 à dezembro de 2014 e fixada a remuneração total da Diretoria em R$ 800.000,00 
(Oitocentos mil reais), para o exercício social em curso. ASSINATURAS: Presidente – Armando 
Klabin; Secretário – Roberto Augusto Dutra. Acionistas: Idapar – Administração e Participações Ltda., 
representada por Roberto Augusto Dutra. Armando Klabin. Roberto Augusto Dutra.

Confere com o original.
Registrada na JUCEP em 11/05/2015, sob o nº. 20150246307 por despacho de Maria de Fátima 

Ventura Venâncio – Secretária Geral

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR.FUNDAMENTO LEGAL: 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 De-
zembro de 2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça: 02050.12.361.2003.2012 - Natureza da Despesa: 3390.30.0000VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:CT Nº 
00029/2015 - 04.05.15 - Jaqueline Domingos - R$ 18.778,20CT Nº 00030/2015 - 04.05.15 - Valdeilton 
Tavares de Oliveira - R$ 19.539,80

CT Nº 00031/2015 - 04.05.15 - EdynoliaMoniquy Farias Alves - R$ 19.015,00CT Nº 00032/2015 
- 04.05.15 - Edivaldo Sabino da Costa - R$ 19.627,00Publique-se e cumpra-se. São Sebastião de 
Lagoa de Roça - PB, 04 de Maio de 2015.

 MARIA DO SOCORRO CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 10h00min no dia 04 de 
junho de 2015, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2015, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992.

Lagoa Seca, 14 de maio de 2015.
Amanda Soares Freire – Presidenta da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE CENCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO, através de sua Comissão Permanente 

de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licita-
ção divulgada através dos órgãos de comunicação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00016/2015, tendo como objeto a Aquisição de medicamentos da atenção básica injetáveis ou não, 
programa de hipertensão arterial, dislipidemias e outras desordens cardiovasculares, programa de 
diabetes mellitus, programa planejamento familiar e terapia de reposição hormonal, programa saúde 
mental, medicamentos psicotrópicos do programa saúde mental e outros para atender a Secretaria 
de Saúde do Município de Joca Claudino, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93, cuja 
sessão fora programada para o dia 20 de Maio de 2015, às 09:00h, por omissão de itens exigidos 
na Lei de Licitação 8.666/93, sendo nova data e horário oportunamente divulgados através dos 
meios de comunicação.

Joca Claudino - PB, 13 de Maio de 2015
JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficia

  
AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PUBLICA

Aviso ao Público em geral, comércio, repartições públicas, bancos, cartórios em geral, de PROCU-
RAÇÃO PÚBLICA, lavradas nas notas do Cartório Travassos – 4º Serviço de Notas da Comarca de 
João Pessoa-PB, no Livro nº 296 às fls. 008 datada de 27.09.2009. Como Outorgante o Sr. WAGNER 
CAVALCANTI DE ARRUDA FILHOportador do CPF nº 072.157.714-82, e como Outorgada a Sra. 
ANA MARIA DE MEDEIROSportadora do CPF nº 276.577.874-49, todos residentes nesta capital, 
que a mesma a partir desta data fica sem nenhum efeito, não me responsabilizando por qualquer 
ato que o mesmo venha a praticar tanto civilmente ou criminalmente. 

  
 AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PUBLICA

Aviso ao Público em geral, comércio, repartições públicas, bancos, cartórios em geral, de PROCU-
RAÇÃO PÚBLICA, lavradas nas notas do Cartório Travassos – 4º Serviço de Notas da Comarca de 
João Pessoa-PB, no Livro nº 296 às fls. 008 datada de 27.09.2009. Como Outorgante o Sr. WAGNER 
CAVALCANTI DE ARRUDA FILHOportador do CPF nº 072.157.714-82, e como Outorgada a Sra. 
ANA MARIA DE MEDEIROSportadora do CPF nº 276.577.874-49, todos residentes nesta capital, 
que a mesma a partir desta data fica sem nenhum efeito, não me responsabilizando por qualquer 
ato que o mesmo venha a praticar tanto civilmente ou criminalmente.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Contratação 
de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada conforme a necessidade e solicitação, de 
material de expediente e utensílios para todas as secretarias do Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça, durante todo exercício de 2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: E. ZALMA SOUZA - ME - ERY VARIEDADES - R$ 90.800,50; PAPELARIA 
ROCHA - R$ 69.504,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 12 de Maio de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE  DÁGUA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015

OBJETIVO: Aquisição parcelada de material gráfico destinado as atividades administrativas e 
demais programas do município, ante as condições estabelecidas no Anexo I e Edital os quais são 
partes integrantes dos mesmos.

DATA DA REÚNIÃO: 28 de Maio de 2015, às 08:30 hrs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro,  – Prédio da Prefeitura Municipal de  MÃE D´ÁGUA- Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 14 de Maio de 2015.
SILVANIA SOARES DA SILVA

 PREGOEIRA/PMMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015
OBJETIVO: Execução dos serviços de Construção da Unidade Básica de Saúde Sabino Viana 

e Conclusão das Unidades Básicas de Saúde Jardim Queiroz e Manoel Reinaldo, na Cidade de 
Patos/PB, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 03/06/2015, às 08:30hs. (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 14 de maio de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP016/2015. Objeto Prestar serviço na confecção de 
prótese dentária. Vencedor(es): Heinrich Hertz Bernardino de Farias, CNPJ Nº 15.555.612/0001-18 
(Total: R$ 89.000,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no prazo de até 05 dias uteis para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º 
da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP017/2015. Objetivo: Prestar serviço na confecção 
de fardamento para os alunos da rede municipal de ensino. Vencedor(es): Distribuidora Macbraz 
Ltda, CNPJ Nº 07.190.090/0001-70 (Total de R$ 34.400,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no 
prazo de até 05 dias uteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e 
aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP018/2015. Objeto: Aquisição parcelada de material 
de informática para suprir as necessidades das diversas Secretarias. Vencedor(es): Distribuidora Ma-
cbraz Ltda, CNPJ Nº 07.190.090/0001-70 (Total de R$ 99.278,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) 
no prazo de até 05 dias uteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata 
e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resulta-
dos do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP019/2015. Objeto: Prestar serviço parcelado 
no transporte de alunos da zona rural para zona urbana e para realização de diversas viagens. 
Vencedor(es): Bom Sucesso Const. e Serviços Ltda-ME, CNPJ: 16.826.093/0001-48 (Total de R$ 
551.400,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no prazo de até 05 dias uteis para assinatura do 
contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da 
Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP020/2015. Objeto: Prestar serviço parcelado na 
locação de veículos (mensal e por diaria) para realização de diversas viagens. Vencedor(es): Bom 
Sucesso Const. e Serviços Ltda-ME, CNPJ: 16.826.093/0001-48 (Total de R$ 493.200,00). Fica 
o(s) licitante(s) convocado(s) no prazo de até 05 dias uteis para assinatura do contrato, sob pena 
de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP021/2015. Objeto: Aquisição de equipamentos/ma-
terial permanentes para suprir as necessidades dos Posto de Saúde (PSF I, II e III), deste município 
(Proposta nº 08738.916000/1140-01 e Proposta nº 11188.530000/1130-01). Vencedor(es): GQS 
Eletros e Equip. Ltda, CNPJ Nº 11.427.407/0001-16 (Total de R$ 16.532,00), e a CB Cirúrgica do 
Brasil Ltda, CNPJ Nº 00.534.095/0001-23 (Total de R$ 123.768,69). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) 
no prazo de até 05 dias uteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata 
e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP023/2015. Objeto: Aquisição parcelada de moveis e 
eletro eletrônicos. Vencedor(es): GQS Eletros e Equipamentos Ltda, CNPJ Nº 11.427.407/0001-16 
(Total de R$ 45.120,00), e a Xand’s Comercial de Alimentos-ME, CNPJ Nº 04.949.494/0001-06 (Total 
de R$ 33.220,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no prazo de até 05 dias uteis para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º 
da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resul-
tados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP024/2015. Objeto: Aquisição parcelada de 
pneus, câmaras de ar e protetores. Vencedor(es): Pneumax Ltda CNPJ: 09.215.807/0001-16 (Total 
de R$ 98.032,00), e a Cayo Cesar Conserva Alves-ME, CNPJ Nº 10.714.416/0001-25 (Total de 
R$ 70.963,88). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no prazo de até 05 dias uteis para assinatura do 
contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da 
Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os re-
sultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP025/2015. Objeto: Aquisição parcelada 
de materiais de expedientes. Vencedor(es): Silvania Raquel Alves Noberto Teixeira-ME, CNPJ Nº 
00.828.906/0001-07 (Total de R$ 16.002,40), e a Xand’s Comercial de Alimentos-ME, CNPJ Nº 
04.949.494/0001-06 (Total de R$ 96.969,40). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no prazo de até 
05 dias uteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP026/2015. Objeto: Contratação de serviço de internet 
via radio. Vencedor(es): Anderson de Assis Rodrigues (Cine Informática), CNPJ nº 12.362.741/0001-
00 (Total de R$ 55.296,00), e a H. Q. V. Informatica Ltda-ME, CNPJ nº 08.935.366/0001-64 (Total 
de R$ 52.020,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no prazo de até 05 dias uteis para assinatura 
do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de penalidades prevista no Art. 7º 
da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP028/2015. Objeto: Aquisição parcelada de gênero 
alimentício, destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais. Vencedor(es): Maria Claudivera 
Silva CPNJ: 18.107.594/0001-08 (Total de R$ 584.091,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no 
prazo de até 05 dias uteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e 
aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita 

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP029/2015. Objeto: Aquisição parcelada de materiais 
de limpeza e utensílios, para manutenção da limpeza. Vencedor(es): Maria Claudivera Silva CPNJ: 
18.107.594/0001-08 (Total de R$ 172.982,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no prazo de até 
05 dias uteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e aplicação de 
penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP030/2015. Objeto: Aquisição parcelada de carnes e 
derivados, destinado a merenda escolar, creche, Programas Sociais. Vencedor(es): Maria Claudivera 
Silva CPNJ: 18.107.594/0001-08 (Total de R$ 111.780,00). Fica o(s) licitante(s) convocado(s) no 
prazo de até 05 dias uteis para assinatura do contrato, sob pena de perda do direito a contrata e 
aplicação de penalidades prevista no Art. 7º da Lei nº 10.520/02. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação de veículos 
leves, utilitários e pesados, destinados as diversas Secretarias do Município de Triunfo e ao Fundo 
Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 14 de Maio de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos da 
atenção básica injetáveis ou não, programa de hipertensão arterial, dislipidemias e outras desordens 
cardiovasculares, programa de diabetes mellitus, programa planejamento familiar e terapia de repo-
sição hormonal, programa saúde mental, medicamentos psicotrópicos do programa saúde mental 
e outros para atender a Secretaria de Saúde do Município de Joca Claudino. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 14 de Maio de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Junho de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para Construção de CRAS, no município de Água Branca/PB, conforme planilha 
orçamentária em anexo.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.

Água Branca - PB, 12 de Maio de 2015
JOSEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Junho de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta no Povoado de Lagoinha, 
no município de Água Branca/PB, conforme planilha orçamentária em anexo. 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.

Água Branca - PB, 12 de Maio de 2015
JOSEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 10h00min no dia 04 de 
junho de 2015, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2015, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992.

Lagoa Seca, 14 de maio de 2015.
Amanda Soares Freire – Presidenta da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE CENCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO, através de sua Comissão Permanente 

de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO da licita-
ção divulgada através dos órgãos de comunicação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00016/2015, tendo como objeto a Aquisição de medicamentos da atenção básica injetáveis ou não, 
programa de hipertensão arterial, dislipidemias e outras desordens cardiovasculares, programa de 
diabetes mellitus, programa planejamento familiar e terapia de reposição hormonal, programa saúde 
mental, medicamentos psicotrópicos do programa saúde mental e outros para atender a Secretaria 
de Saúde do Município de Joca Claudino, nos termos do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93, cuja 
sessão fora programada para o dia 20 de Maio de 2015, às 09:00h, por omissão de itens exigidos 
na Lei de Licitação 8.666/93, sendo nova data e horário oportunamente divulgados através dos 
meios de comunicação.

Joca Claudino - PB, 13 de Maio de 2015
JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficia 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA A ATENDER AS SECRETARIAS E DIVERSOS 
SETORES DA PREFEITURA MUNIC; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA LIMITADA - R$ 500.116,50.

Cajazeiras - PB, 14 de Maio de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA A ATEN-

DER AS SECRETARIAS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNIC.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2015.
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 PÚBLICA 
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 ENSINO 
FUNDAMENTAL 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 009 – RECEITA DE 
IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 – MANUT. DAS ATIV. DA EDU-
CAÇÃO 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 – RECEI-
TA 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 SALÁ-
RIO 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, ES-
PORTE E TURISMO 23.695.1029.2046 – PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 
44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
27.812.2007.2047 – MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA JUVENT., ESP. E TURISMO 44.90.52 – EQUI-
PAMENTOS 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 00069/2015 - 14.05.15 - REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLÇOGIA 

LIMITADA - R$ 500.116,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: 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.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02050.12.361.1006.2013 - 02110.10.301.2007.2024 
- 02110.10.301.2007.2028 - 3390.39.0000 000 30.000,00

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:CT Nº 00033/2015 - 04.05.15 - AdenirFernandes da 
Silva - R$ 22.000,00CT Nº 00034/2015 - 04.05.15 - Aldenir José Jerônimo Junior - R$ 12.000,00CT 
Nº 00035/2015 - 04.05.15 - Antonio Sampaio Gomes - R$ 11.200,00CT Nº 00036/2015 - 04.05.15 - 
DeniaMireli Soares dos Santos - R$ 11.200,00CT Nº 00037/2015 - 04.05.15 - GILLIARD AVELINO 
CARVALHO - R$ 22.000,00CT Nº 00038/2015 - 04.05.15 - ILDERLAN PAULINO DA SILVA - R$ 
9.600,00CT Nº 00039/2015 - 04.05.15 - Joao Antonio de Oliveira - R$ 8.000,00

CT Nº 00040/2015 - 04.05.15 - João Pereira de Melo - R$ 22.000,00CT Nº 00041/2015 - 04.05.15 
- JOSE ROBSON DA CRUZ BEZERRA - R$ 10.400,00CT Nº 00042/2015 - 04.05.15 - JOSENILDO 
ACIOLE VIEIRA - R$ 22.000,00CT Nº 00043/2015 - 04.05.15 - LEANDRO DA COSTA GONÇALVES 
- R$ 13.240,00CT Nº 00044/2015 - 04.05.15 - Maria Celia Alves - R$ 30.400,00CT Nº 00045/2015 
- 04.05.15 - Sebastião Alves - R$ 9.600,00CT Nº 00046/2015 - 04.05.15 - SEBASTIAO HERCULA-
NO XAVIER - R$ 11.200,00CT Nº 00047/2015 - 04.05.15 - Thayrone David de Almeida Alves - R$ 
12.000,00CT Nº 00048/2015 - 04.05.15 - Vanderlei Amancio da Silva - R$ 12.000,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015

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

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.810,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029268
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS VELEZ DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 251068304-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028781
Responsavel.: MARIA JOSE GONCALVES
CPF/CNPJ....: 190857704-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             98,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028247
Responsavel.: MMA COMERCIO DE PRODUTOS 
DESCARTAVE
CPF/CNPJ....: 007337101/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.649,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028419
Responsavel.: PRISCILA LIMA QUEIROZ DE AL-
MEIDA 01
CPF/CNPJ....: 014791790/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.241,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028876
Responsavel.: PAULO LAUDELINO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010822784-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027513
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.127,67
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028108
Responsavel.: STUDIO ELETR. COMER. E DISTR.
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.127,60
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027828
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM.DISTR. 
DE MOV
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            793,23
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027640
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM.DISTR. 
DE MOV
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            786,61
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027993
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM.DISTR. 
DE MOV
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.508,53
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027639
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,  15/05/2015
----------------------------------------

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.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            581,69
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029034
Responsavel.: ANA CELIA COSTA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 281770508-42
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            850,00
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo...: 2015 - 028744
Responsavel.: CABRAL ARTIGO RELIGIOSO
CPF/CNPJ....: 007515330/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            630,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028894
Responsavel.: DARLAN DAVI MELO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 131939704-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028733
Responsavel.: DARLAN DAVI MELO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 131939704-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028734
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.564,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028505
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.564,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028503
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.564,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028499
Responsavel.: DANIELE BRASILEIRO ROCHA
CPF/CNPJ....: 009024412/0002-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.564,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028501
Responsavel.: EDUARDO DA CONCEICAO 094205484
CPF/CNPJ....: 011950426/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            536,31
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029031
Responsavel.: EDUARDO DA CONCEICAO 094205484
CPF/CNPJ....: 011950426/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            486,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029026
Responsavel.: GUTEMBERG ALVES DINIZ
CPF/CNPJ....: 042716254-85
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            220,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028252
Responsavel.: JOSE ERALDO BARBOSA DA CUNHA
CPF/CNPJ....: 486622674-91

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal
AVISO DE PREGÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00020/2015
Objeto:Aquisição de Produtos de Informática, Periféricos de Escritório, e recarga de cartuchos, 

entre outros, para as diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde e Assistencia Social do 
Município de Igaracy/PB.

Tipo: Menor Preço 
Data da Abertura: 27/05/2015 – Horário: 10:00 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie.Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal de Igaracy/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, s/n, Centro, Igaracy/PB.

Igaracy-PB, 14 de maiob de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

MUNICÍPIO DE IGARACY
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

Rua Pedro Lopes Brasileiro, S/N Centro – Igaracy/PB
C.N.P.J. 08.885.139/0001-71

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00021/2015
Objeto: Contratação de empresas para realização de serviços de exames de ultrassonografias, 

Tomografias computadorizada, Densitometria Óssea, Biópsias, Radiologia geral, Mamografia, 
exames laboratoriais nas áreas de análises clinica e entre outros, mediante anexo do edital para o 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Igaracy/PB.

Tipo: Menor Preço por item
Data da Abertura: 27/05/2015 – Horário: 11:00 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal de Igaracy/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, s/n, Igaracy/PB.

Igaracy/PB, 14 de maio de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 21.677/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.030/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL I.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr Chrystiano 

Madruga Navarro, nomeado pela Portaria nº 172/2015, vem por meio deste, tornar público, o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 25/05/2015 às 09:00hs, para o dia 29/05/2015 às 
09:00hs, considerando pedidos de esclarecimentos interposto por empresa interessada no certame, 
bem como retificações nas especificações do objeto emitida pela Gerência de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica - GEMAF. O novo edital, com as devidas alterações, ficará a disposição 
na Comissão Setorial de Licitação na Av: Júlia Freire, S/N – Torre. Consultas com o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 12:00h., e das 14:00hs 
às 18:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 14 de Maio de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro 
Pregoeiro/Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 21.675/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.031/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL II.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr Chrystiano 

Madruga Navarro, nomeado pela Portaria nº 172/2015, vem por meio deste, tornar público, o adia-
mento da sessão que estava prevista para o dia 22/05/2015 às 09:00hs, para o dia 02/06/2015 às 
09:00hs, considerando pedidos de esclarecimentos interposto por empresa interessada no certame, 
bem como retificações nas especificações do objeto emitida pela Gerência de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica - GEMAF. O novo edital, com as devidas alterações, ficará a disposição 
na Comissão Setorial de Licitação na Av: Júlia Freire, S/N – Torre. Consultas com o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, no endereço acima, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h as 12:00h., e das 14:00hs 
às 18:00hs pelo Fone:(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 14 de Maio de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro 
Pregoeiro/Presidente da CSL

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2015
Objeto:aquisição de Combustíveis, destinados ao abastecimento dos veículos que viajam  para 

João Pessoa e cidades adjacentes, proprios, locados, ou a serviço da prefeitura municipal de Igaracy/
PB e e do Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB, no exercício de 2015.

MOTIVO: DESERTO
Tipo: Menor Preço por item.
Data da Abertura: 27/05/2015 – Horário: 08:00 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie.Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal de Igaracy/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, s/n, Centro, Igaracy/PB.

Igaracy-PB, 14 de maio de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de Igaracy 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00022/2015
Objeto: Contratação de veículos por viagem para diversas secretarias e o fundo municipal de 

Saúde , do Município de Igaracy/PB.
Tipo: Menor Preço por item
Data da Abertura: 27/05/2015 – Horário: 16:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93. O edital encontra-se á disposição 

na sala da comissão Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, o licitante que se 
interessar poderá comparecer ao endereço na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/nº - Centro - Igaracy/
PB, portando um PENDRIVE ou CD para adquirir o edital. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy/PB, através de sua Comissão de Licitação das 
08h00min às 12h00min horas.

Igaracy/PB, 14 de maio de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de leites especiais 
e suplementos nutricionais diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 13 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 92.520,45.

Cachoeira dos Indios - PB, 14 de Maio de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2015.
DOTAÇÃO: 07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. 
SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 
02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00063/2015 - 14.05.15 - ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 92.520,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 027/2015, cujo objeto é Contrato para Locação de EQUIPAMENTOS necessários a realização da 
MICARANHAS-2015, que realizar-se-á NESTA CIDADE NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2015.

VENCEDOR (ES):
M. F. AMORIM EMPREITERIA EIRELI ME.
R$ 95.800,00(Noventa e Cinco Mil, Oitocentos Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 14 de Maio de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

Estado da Paraíba
Município de Igaracy
Prefeitura Municipal

AVISO DE PREGÃO – 2 REPUBLICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00008/2015
Objeto: aquisição de materiais de construções e diversos, para as secretarias do Município de 

Igaracy/PB e para o Fundo Municipal de Saúde deste Município.
MOTIVO: DESERTO
Tipo: Menor Preço por item
Data da Abertura: 27/05/2015 – Horário: 16:00 Horas
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 

21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006 e Decreto Municipal. Informações e entrega do Edital no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy-PB, 14 de maio de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE BAYEUX

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015
O Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde, torna público que realizará o 

recebimento e abertura dos documentos para Credenciamento de Pessoa Jurídica da área da Saúde 
para prestação de serviços complementares: atendimento de consultas, exames e procedimentos 
cirurgicos eletivos em oftalmologia na rede municipal de saúde, de conformidade com condições 
do Edital. Período de recebimento dos documentos de 15 de maio a 01 de junho de 2015 das 13:00 
às 17:00. Abertura dos envelopes 01 de junho de 2015, às 14:00. A íntegra do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis na sala da CPL, localizada na Secretaria de Saúde, situada na Av. Liberdade, 
nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, telefone: (83) 3253-4080. 

Bayeux/PB, 14 de maio de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.009/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Cam-
pina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará 
às 08:00 horas do dia 05 de junho de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL MONSENHOR SALES, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no 
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 14 de maio de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.010/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
10:00 horas do dia 05 de junho de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
DR. JOSÉ TAVARES, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações 
e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 14 de maio de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.011/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 08 de junho de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
AGEU GENUÍNO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações 
e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 14 de maio de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que a licitação mo-

dalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015, cujo objeto é a execução de obras de construção de 
uma Ponte sobre o canal vertedouro da Lagoa do Paó, na cidade de Alagoa Grande - PB, aprazada 
para o dia 18/05/2015 às 8:00 horas, foi ADIADA para o dia 02/06/2015 às 15:00 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 28/05/2015.

Alagoa Grande(PB), 14 de maio de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2015 – 2ª CHAMADA
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00012/2015, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição recarga de botijões de Gás Liquefeito de 
Petróleo (gás de cozinha) e vasilhames dede 13 kg, para atender as necessidades da Prefeitura 
de Alagoa Grande, no dia 28/05/2015 às 15:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

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, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 27/05/2015.

Alagoa Grande(PB), 14 de maio de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.12.005/2015
A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 02 de junho de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 
2.12.005/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 
PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PRAÇA DO PAC II, 
LOCALIZADO NA RUA DAS JABUTICABEIRAS S/N, BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, conforme 
especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 14 de maio de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
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 
28 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Material de Construção do tipo manilhas, tampas em concreto simples e armado pré-moldada 
destinado as ativi. 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, 14 de Maio de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

 
  ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 40/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0012024-58.2015.815.2001, LINDJANE DOS SANTOS PEREI-
RA DE MEDEIROS , classificada em 102 lugar, para o cargo de  PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA II – DISCIPLINA PORTUGUES no Concurso Publico, Edital nº01 de 08 e novembro de 
2013, homologado através da portaria nº 229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) dias conta-
dos da publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do 
Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização 
da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames abaixo 
relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;

* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 
oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, tele-
fone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura no cargo público, 
munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência 

;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco do Brasil;
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual 

do Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há 
seis (6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o can-
didato houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado 
o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assi-
nadas no ato da posse;

q) Declaração , caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a 
natureza do vinculo e carga horária. 

João Pessoa, 8 de maio de 2015
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 41-2015 – SAÚDE

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0006791-17.2014.815.2001, DELMA LUCIA DE OLIVEIRA LUNA , 
classificada em 100 lugar, para o cargo de FARMACEUTICO,  no Concurso Publico para os cargos 
que integram o quadro de servidores da Secretaria da Saúde, Edital nº 01/2010, se apresentar  para 
posse do referido cargo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, (artigo 
36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  de acordo com o que segue: 

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 

horas,  dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do 
fone 3214-3710 ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional 
munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em 
serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) VDRL;
d)Grupo Sanguineo
e)Fator RH
f) Machado Guerreiro (Chagas);
g) Urina;
h) Fezes;
i) Avaliação cardiológica - ECG;
j) Avaliação audiométrica;
l) Exame oftalmológico;
m) Raio X de tórax.    
n)Sanidade Física e Mental 

2 -  De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profis-
sional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Muni-
cipal – CAM, telefone (83) 3218.9028, das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas,  para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Registro de Identidade – RG 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior); 
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
j) Registro no Conselho de Classe;
l) Certidão de Casamento;
m) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
n) Duas (02) foto 3x4 recente;
o) Conta bancária – Banco do Brasil.

João Pessoa, 13 de maio  de 2015
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 80021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80021/2015, que objetiva: Contratação de 
Empresa para atender a demanda de camisetas e fardamentos, para Secretaria de Desenvolvimento 
Social.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRLEY DE OLIVEIRA 
FERREIRA - R$ 44.600,00.

Cajazeiras - PB, 14 de Maio de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para atender a demanda de camisetas e fardamentos, para 

Secretaria de Desenvolvimento Social..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80021/2015.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 

- MANTER AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. 
DO CONSELHO TUTELAR 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA 
JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-FINAN. DOS SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
08.244.1039.2069 - MANUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 
- MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
RO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. DE 
PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA 
JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE 
ASSIST. SOCIAL - FMAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 
- IGDPBF/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - 
RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. DO 
SUAS-IGD/SUAS 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - 
RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 
08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 
33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 
02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO FUN-
DO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.244.1031.2085 - MANUT. DO 
CONSELHO MUN. DOS DIR DA CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.243.1037.2086 - MANUT. 
DAS AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 33.90.39.01 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. 
DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO 
SERV. DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNC. INCLUSIVA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80015/2015 - 14.05.15 - IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA - R$ 44.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
CONVOCAÇÃO – PREGOEIRO OFICIAL

PROCESSO: Pregão Presencial n°00006/2015. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa NUTRI-
NOR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS, 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, 15 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário 
das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3361 1388.
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 14 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.001/2015
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através da  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - PB, 
às 09:00 horas do dia 29 de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para  Aquisição de combustível (gasolina comum) para atender as necessidades do SISTEMA 
ÚNICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, conforme Convênio MTE/SPPE/CODEFAT/128/2012 
- Convênio no SICONV 776784/2012. Recursos: previstos no orçamento vigente: Municipal/Federal. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 3.057. Informações: no horário 
das 08h às 12h e das 14h ás 18hs dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3310-
6652. Email: licitação.semascg@gmail.com Campina Grande - PB, 13 Maio de 2015

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2015

Objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COMPUTADORES, AR CONDICIO-
NADOS, GERADOR, MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL 
E MATERNIDADE DE CUITÉ. O Pregoeiro da Prefeitura de Cuité comunica aos interessados que 
o Pregão Presencial nº 029/2015, está suspenso em virtude da impugnação ao edital apresentado 
pela GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-
-HOSPITALARES LTDA. O Edital terá o aviso de licitação republicado com uma nova data para 
abertura do certame. Informações:segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 13 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2015
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE CUITÉ.
DATA, HORA E LOCAL: 08/06/2015, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da 

Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB.
EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a CPL 

no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL, pelos 
telefones (83) 3372-2246/2447 ou por e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 14 de maio de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Convite nº 00001/2015.
OBJETO: Serviços de elaboração de projetos arquitetônico e urbanístico para construção de 

Ciclovia e Passeio Público.
ABERTURA: 06/04/2015 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 04/05/2015.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - CONVITE Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2015, que objetiva: Serviços de 
elaboração de projetos arquitetônico e urbanístico para construção de Ciclovia e Passeio Público; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Sapé - PB, 04 de Maio de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60036/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Implementação do programa 
de garantia de qualidade (PGQ) nos serviços de Mamógrafo e Raio-X; manutenção preventiva 
e pre. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 14 de Maio de 2015

ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU - Pregoeiro Oficial

MONTE ALEGRE TÊXTIL S.A - MATESA TÊXTIL
CNPJ Nº. 41.196.791/0001-54

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a 
realizar-se no dia 15 de junho de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua 
Y-2, nº 341, Distrito Industrial de João Pessoa, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, com 
vista a apreciar a seguinte ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos Administradores, discutir e 
votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e a destinação do resultado, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e (b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade.  

João Pessoa, PB, 14 de maio de 2015
Francisco José Cavalcanti Gonçalves

Presidente do Conselho de Administração

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO– A Secretaria Municipal de 

Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a Renovação de Licença de Instalação para o empreendimento da COMUNIDADE 
PORTO DO CAPIM, localizado no bairro do Varadouro – João Pessoa/PB.

JOSÉ MARIZ
Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – A 

Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, a Renovação de Licença de Instalação para o empreendimento 
da COMUNIDADE DO TIMBÓ, localizado no bairro dos Bancários– João Pessoa/PB.

JOSÉ MARIZ
Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO– A Secretaria Municipal de 

Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a Renovação de Licença de Instalação para o empreendimento da COMUNIDADE TAIPA, 
localizado no bairro Costa e Silva – João Pessoa/PB.

JOSÉ MARIZ
Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO– A Secretaria Municipal de 

Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a Renovação de Licença de Instalação para o empreendimento da COMUNIDADE 
RIACHINHO, localizado no Treze de Maio – João Pessoa/PB.

JOSÉ MARIZ
Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que a licitação acima 

para Aquisição de forma de parcelada  de material de informática, eletrônicos destinada as atividades 
do município de vista serrana conforme especificações constantes no Termo de Referência.  Ficou 
DESERTA. Informações na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, 
nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 07 de Maio de 2015
 Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que a licitação acima 

para Aquisição de moveis planejados em MDP para a Vigilância em Saúde e Farmácia básica a cargo 
da secretaria de Saúde do Município de vista serrana conforme especificações constantes no Termo 
de Referência.  Ficou DESERTA. Informações na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo 
Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 07 de Maio de 2015
 Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015 Reunião
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta lici-

tação para Aquisição de forma de parcelada  de material de informática, eletrônicos destinada as 
atividades do município de vista serrana. A reunião será no dia  22 de Maio de 2015 08: 30:00HS, na 
sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana 
/PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 07 de Maio de 2015.
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015 2º Reunião
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição de moveis planejados em MDP para a Vigilância em Saúde e Farmácia básica a 
cargo da secretaria de Saúde do Município de vista serrana. A reunião será no dia 22 de Maio de 
2015, ás 13:00:00, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, 
Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 07 de maio de 2015.
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025//2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação 

para Contratação de empresa especializada para realização de exames de radiológicos destinado as ati-
vidades da secretaria de saúde para atender o usuários do SUS no município de Vista Serrana, conforme 
especificações constantes no ANEXO I do Edital,   A reunião será no dia 22 de Maio de 2015, ás 11:00:00, 
na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /
PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 07 de Maio de 2015.
Eduilson Araujo Silva

Pregoeiro Oficial/PMVS
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 

Contratação de serviços mecânicos diversos de oficina  conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital,

A reunião será no dia 22 de maio de 2015, ás 15:00hs na sala da CPL,no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB

Vista Serrana - PB, 07 de maio de 2015.
EDUILSON ARAUJO SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Manoel 

de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:30 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 14 de Maio de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:30 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAL 
PARA EXAMES LABORATÓRIAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 14 de Maio de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 14 de Maio de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO, 
EQUIPADO COM TANQUE - PIPA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA - R$ 12.800,00; EVALDO DE SOUZA LIMA - R$ 25.600,00; 
EVERTON RIBEIRO GALDINO - R$ 42.240,00.

Remigio - PB, 14 de Maio de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO, EQUIPADO COM TANQUE - PIPA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050-SE-

CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 02.110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.170-FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02050.12.361.2003.2020 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 02050.12.361.2003.2019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL- 
FUNDEB 40% 02050.12.365.2004.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 
02050.12.365.2011.2080 - MANUTENCAO DE CRECHE - 40% 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENCAO 
DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 - IMPLANT. E MANUT. DE UNI-
DADE PRONTO ATENDIMENTO 02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 
02110.10.301.2008.2072 - MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE 02170.08.122.1009.2092 - 
MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2051 - MANUTENCAO 
DAS ATIVIDADES DO IGD 3390.39.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. 
DE IMPOS. EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOS. SAUDE 014 - TRANSF. 
DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 019 - TRANSF. DO FUNDEB 40% 029 - TRANSF. DE 
REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA - FNAS

VIGÊNCIA: 4 (quatro) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00107/2015 - 12.05.15 - ANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA - R$ 12.800,00
CT Nº 00108/2015 - 12.05.15 - EVALDO DE SOUZA LIMA - R$ 25.600,00
CT Nº 00109/2015 - 12.05.15 - EVERTON RIBEIRO GALDINO - R$ 42.240,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 80021/2015

Aos 14 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Ação Social 
de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel 
Juvencio Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos termos da 
Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 0009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto 
Municipal nº 049/2013, de 02 de Setembro 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 80021/2015 que objetiva o registro de preços para: 
Contratação de Empresa para atender a demanda de camisetas 
e fardamentos, para Secretaria de Desenvolvimento Social.; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS -
CNPJ nº 13.291.727/0001-17.

VENCEDOR: IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA
CNPJ: 15.665.345/0001-31
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCAUNID.QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1 CAMISETAS MALHA PV BRANCA 

PARA EVENTOS. TAMANHOS 
VARIADOS

UND 500 16,00 8.000,00

2 CAMISETAS MALHA PV COR PARA 
EVENTOS. TAMANHOS VARIADOS

UND 500 17,50 8.750,00

3 CAMISA GOLA POLO PIQUÊ COM 
BORDADO

UND 100 34,50 3.450,00

4 CAMISA GOLA POLO PV COM 
PINTURA

UND 100 24,00 2.400,00

5 CONJUNTO SHORT HELANCA /
REGATA PV

UND 200 25,00 5.000,00

6 CONJUNTO CAMISETA PV / CALÇA 
HELANCA

UND 200 49,00 9.800,00

7 SAIAS EM HELANCA UND 100 34,00 3.400,00
8 CAMISAS SUBLIMADAS UND 200 19,00 3.800,00

TOTAL 44.600,00

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 o Fundo 
Municipal de Ação Social de Cajazeiras 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 80021/2015, parte 
integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras, que 
também é o órgão gerenciador responsável pela administração 
e controle desta Ata, representada pela sua estrutura 
organizacional definida no respectivo orçamento programa.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 80021/2015
Aos 14 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Ação Social de Cajazeiras, Estado da Paraíba, localizada na Rua Coronel Juvencio 
Carneiro - Centro - Cajazeiras - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 0009/2006, de 05 de Julho de 2006, Decreto Municipal nº 049/2013, de 
02 de Setembro 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 80021/2015 que objetiva o registro 
de preços para: Contratação de Empresa para atender a demanda de camisetas e fardamentos, 
para Secretaria de Desenvolvimento Social.; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS - CNPJ nº 13.291.727/0001-17.

 

  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 o Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras 

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 80021/2015, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras, que também é o órgão gerenciador res-
ponsável 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 80021/2015, 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 80021/2015 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
Valor: R$ 44.600,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cajazeiras.
Cajazeiras - PB, 14 de Maio de 2015

BETANIA FEITOSA NOBREGA
Secretária

AGROMERCANTIL URTIGAS S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30

BALANÇOS PATRIMONIAIS / DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS – 2007 a 2014
Discriminação 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
AtivoPermanente. Terras . Obras e estruturas básicas. Construções rurais. Instalações agropecuárias. Formação de Pastos. Formação 
de culturas. (-) Depreciação Acumulada 84.750,0678.135,7916.552,8249.851,0477.731,6360.460,02(290.725,56)

84.750,0678.135,7916.552,8249.851,0477.731,6360.460,02(287.341,44)
84.750,0678.135,7916.552,8249.851,0477.731,6360.460,02(283.957,32)
84.750,0678.135,7916.552,8249.851,0477.731,6360.460,02(280.573,20)
84.750,0678.135,7916.552,8249.851,0477.731,6360.460,02(277.189,08)
84.750,0678.135,7916.552,8249.851,0477.731,6360.460,02(273.804,96)
84.750,0678.135,7916.552,8249.851,0477.731,6360.460,02(270.420,84)
84.750,0678.135,7916.552,8249.851,0477.731,6360.460,02(267.036,72)

Total do Ativo 76.755,80 80.139,92 83.524,04 86.908,16 90.292,28 93.676,40 97.060,52 100.444,64

PassivoCréditos. Diretores e Acionistas. Conselho de AdministraçãoPatrimônio Líquido. Capital social. Reserva de Capital. 
Lucros/Prejuízos Acumulados. Resultado do Exercício 8.819,1313.245,87555.400,452.503,59(499.829,12)(3.384,12)

8.819,1313.245,87555.400,452.503,59(496.445,00)(3.384,12)
8.819,1313.245,87555.400,452.503,59(493.060,88)(3.384,12)
8.819,1313.245,87555.400,452.503,59(489.676,76)(3.384,12)
8.819,1313.245,87555.400,452.503,59(486.292,64)(3.384,12)
8.819,1313.245,87555.400,452.503,59(482.908,52)(3.384,12)
8.819,1313.245,87555.400,452.503,59(479.524,40)(3.384,12)
8.819,1313.245,87555.400,452.503,59(476.140,28)(3.384,12)

Total do Passivo 76.755,80 80.139,92 83.524,04 86.908,16 90.292,28 93.676,40 97.060,52 100.444,64

Demonstração de ResultadosDespesas Não Operacionais. Depreciação Acumulada (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12)
(3.384,12) (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12)

Resultado do Exercício (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12) (3.384,12)

RELATÓRIO DA DIRETORIA (resumo): Apresentamos aos acionistas, os balanços e demonstrações Financeiras dos exercícios 
de 2007 a 2014. Nesse período a empresa esteve paralisada, não tendo
gerado receitas nem dividendos aos acionistas. Também não houve nenhuma desmobilização de ativos fixos.

PARECER DA AUDITORIA (resumo): As contas da empresa estão contabilizadas conforme procedimentos normais. A empresa 
encontra-se paralisada. Não foi possível emitir parecer detalhado por
Escassez de informações contábeis. Santa Terezinha,  12 de abril de 2015   José Afonso Gayoso Filho (Diretor Presidente)   
Silvana Almeida de Araújo (Contadora CRC-PB 004759/0-2)      Manoel
Nascimento da Costa (auditor – CRC –PB – 2510/0). 

 
 
 
 
 

AGROMERCANTIL URTIGAS S.A. – AMUSA – CNPJ N° 09.273.145/0001-30 
OFERTA PÚBLICA 

A diretoria da empresa AGROMERCANTIL URTIGAS S.A. e a acionista controladora da companhia, pessoa física: Arlete Wanderley da  
Nóbrega Gayoso, CPF n° 839.285.294-04 e RG n° 37.347 SSP/PB, vem de público informar que em cumprimento as determinações 
Aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 16/03/2015, que está aberta a OFERTA PUBLICA para compra das ações 
decorrentes de incentivos fiscais, ainda circulando no mercado, nas seguintes condições e VALOR R$10,83 (dez reais e oitenta e três 
centavos) por lote de mil ações, tomando-se por base o valor patrimonial de cada ação, apurado no balanço patrimonial da companhia 
patrimônio líquido apurado em 31/12/2014. PRAZO: A validade dessa oferta é de 180 dias (cento e oitenta dias), a partir da data  
de publicação do edital. FORMA DE PAGAMENTO: A vista em moeda corrente do país, logo após a efetivação da transferência das 
ações. Estado de direito das ações a serem negociadas Ações Preferenciais. O capital social é composto por 1.578.458 ações ordinárias 
1.582.678 ações preferenciais classe A, 1.887.959 ações preferências classe B. Os acionistas interessados em vender suas ações 
Deverão remeter carta informando sua pretensão para o ENDEREÇO comercial da companhia, situado à Av. Senador Rui Carneiro 
N° 904 – Bairro Miramar – CEP 58.032-100 – João Pessoa – PB.  INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS da empresa: 
Indicadores                                                              2014                             2013                             2012 
Receita Operacional Líquida                                         0,00                               0,00                                0,00 
Patrimônio Líquido                                              54.690,80                      58.074,92                       61.459,04 
Quantidade de ações                                           5.049.095                      5.049.095                       5.049.095 
Valor Patrimonial das ações (lote 1000)                  R$10,83                        R$11,50                           R$12,17 
Dividendos por ações                                                    0,00                              0,00                                 0,00 
 
DECLARAÇÕES: A direção da empresa e a acionista controladora informam desconhecer qualquer fato ou circunstância não revelada ao 
Público, que possa influenciar de modo relevante a situação econômica e financeira da empresa. Endereço: Av. Senador Rui Carneiro, 
n° 904 – Bairro Miramar – CEP 58.032-100 – João Pessoa – PB. Em 14 de maio de 2015. José Afonso Gayoso Filho – Diretor Presidente. 
Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso – Acionista. 

 

S I N S E R P M U R T
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio Tinto

CNPJ: 06.056.380/0001-62  Reg. Sindical: 46000.006628/02-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio Tinto-PB(SINSERPMURT) 

situado na Rua Formosa, s/n, centro Rio Tinto, Convoca todos os Associados desta entidade em 
geral para uma Assembleia Geral Extraordinaria, no dia  21 de maio de 2015, às 8:00 em primeira 
convocação com todos os filiados, e em 2º convocação às 9:00 horas, com qualquer números de 
filiados, ponto de pauta único – A) informes e prorrogação de mandato da Diretoria. De acordo com 
Estatuto da entidade. As decisões das Assembleias são soberanas. 

Rio Tinto, 15 de maio de 2015.
Jose Antonio Azevedo Melo
-Pres. do SINSERPMURT-

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba a 

se reunirem em ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINARIAS, em caráter permanente, a serem 
realizadas nos dias 26/05/2015 no SENAC em Campina Grande PB, à Avenida Manoel Tavares, 
nº 300, Alto Branco, às 19:30 horas e 27/05/2015, no Auditório do CRF/PB, à Rua Diogo Velho, 
06 – Centro, nesta Capital, as 19:00 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 
1- Discussão e deliberação das cláusulas que comporão a Pauta de Reivindicações da categoria 
para celebração da Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio Coletivo, a vigorar a partir de 
01/07/2015 a 30/06/2016 entre o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba, de um lado, 
e do outro, Os Sindicatos do Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa e o 
Sindicato do Comercio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Estado da Paraíba; 2- Autorização 
da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores 
ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros informes. João 
Pessoa, 15 de Maio de 2015. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP. 

 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO

O SINDICATO DE FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – (SIFEP-PB), CNPJ nº  
09.283.342/0001-30 – EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO 
2015. – O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias e atendendo ao que 
dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, COMUNICA às empresas e entes 
prestadores de serviços de saúde, públicos e privados, estabelecidas na sua base territorial, com-
preendida por todos municípios do Estado da Paraíba que deverão descontar na folha de pagamento 
de seus empregados e servidores farmacêuticos e farmacêuticos bioquímicos,  a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL RELATIVA A 2015 E prevista no art. 582 da CLT, com a observância da Portaria n° 488 
de 23/11/2005 e da Instrução Normativa n° 1, de 30.09.2008 do MTE – Ministério do Trabalho e 
Emprego, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um dos empregados/
servidores, sindicalizados ou não, percebidos no mês de março de cada exercício (art. 580, inciso 
I), devendo ser recolhidas até 30.06.2015, sob penas das sanções legais, nos estabelecimentos 
financeiros credenciados em nome deste Sindicato, com a posterior remessa dos seguintes docu-
mentos: 1) relação nominal dos empregados/servidores contribuintes indicando a função e salário 
percebido no mês do desconto, com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento 
da Contribuição Sindical Urbana devidamente quitada, correspondente. João Pessoa, 15 de maio 
de 2015. Ass. SÉRGIO LUIS GOMES DA SILVA – Presidente do SIFEP.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.009/2015
A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, atra-

vés do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
10:00 horas do dia 02 de junho de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.12.009/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP,  tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO 
DE SONORIZAÇÃO) PARA O PALCO MAMBEMBE (PALCO MÓVEL) DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE CULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme 
especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos 
interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 14 de maio de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.010/2015
A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do 

Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 horas 
do dia 03 de junho de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.12.010/2015, 
tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP,  
tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE ILUMINA-
ÇÃO) PARA O PALCO MAMBEMBE (PALCO MÓVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em 
planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 14 de maio de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - R$ 39.210,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 14 de Maio de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, 

DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2015.
DOTAÇÃO: 07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO 

DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. 
SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 
02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00066/2015 - 14.05.15 - ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - R$ 39.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
Concorrência Pública n.º: 004/2015

Ref.: Impugnação ao Edital
Recorrente: M & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Publicação Decisão
Tendo em vista o tudo o que consta do processo administrativo, INFORMO QUE FOI ANALISADO 

E RESPONDIDO OS QUESTIONAMENTOS  interpostos pela empresa M & M CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME.

Patos (PB), 11 de maio de 2015.
KLEBER CABRAL BRANDÃO

Presidente da CPL

Concorrência Pública n.º: 004/2015
Ref.:Questionamento ao Edital
Notificado: M & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Notificação
Fica a Empresa M & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME notificada da decisão que ANALISOU E 

RESPONDEU os questionamentos interpostos.
Patos (PB), 11 de maio de 2015.

KLEBER CABRAL BRANDÃO
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa locação e manutenção de software de tributos para atender 

as necesidades da secretaria de finanças da Prefeitura Municipal de Queimadas PB.
ABERTURA: 27/Maio/2015 às 09h00min. (Horário de Brasília).
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Urnas Funerárias (adulto e 

infantil) com ou sem translado e de Serviço de Translado Fúnebre o município de Queimadas Paraíba.
ABERTURA: 27/Maio/2015 às 11h00min. (Horário de Brasília).
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição de peças de ferro tipo (tampão de esgoto, 

grelhas “boca de lobo”, bancos de praça, andaime) dentre outros, para atender as necessidades 
da prefeitura Municipal de Queimadas PB.

ABERTURA: 27/Maio/2015 às 13h00min. (Horário de Brasília).
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015
OBJETIVO: Contratação de profissional para prestação de serviço de manutenção preventiva e 

corretiva nos gabinetes odontológicos da secretaria municipal de saúde / fundo municipal de saúde 
do município de Queimadas-PB.

ABERTURA: 27/Maio/2015 às 15h00min. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

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

Queimadas - PB, 14 de Maio de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 073/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083) 3218-4588, no dia 27/05/2015, às 09:00 horas para:

Contratação  de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia 
da Informação, destinado à SEPLAG - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão, conforme 
Anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº 15-00483-9
João Pessoa, 14 de maio de 2015

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Aviso de Audiência Pública Nº 001/2015
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, com 
o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço público 
de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir de 01 de junho de 2015.

Local: Sede da PBGÁS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 20 de maio de 2015 às 09h

A DIRETORIA

EMEPA-PB            

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 004/2015
REGISTRO CGE N°15- 00470-6, De, 13.05.2015

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 004/2015 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: Aquisição de Material de Consumo (recarga de Nitrogênio líquido) destinados 
à EMEPA-PB.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 02 de junho de 2015, às 10:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: A aquisição desses materiais de consumo se dará com recursos do Teo-
suro Estadual e Receitas Próprias.  Classificação Programática: 35.202.20.573.5103.4294/ 
35.202.20.573.5103.4745/ 35.202.20.601.5183.4285 – Natureza da Despesa: 3390.30 – Fonte 
100 e 270 – Localização Geográfica: 0272/0273/0274/0287 -  Reservas Orçamentárias nº 
00094/00095/00096/00097 e 00098, de 06/05/2015.

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

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N114/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico hospitalar e laboratório, destinado a 
Secretaria de Estado da Saúde - SES/HEMOCENTRO, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00456-6
João Pessoa, 14 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N132/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 28/05/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de coturno militar padrão, destinado ao Corpo de Bombeiro 
Militar da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00477-3
João Pessoa, 14 de maio de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA – CNPJ/CPF Nº 17.215.170/0001-96, Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 787/2015 em João Pessoa, 4 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Pata a atividade 
de: Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral – (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL 
E GLP). Na(o) – RUA DR. ROMERO ABDON QUEIROZ DA NOBREGA, Nº 2840 – MORADA DO 
SOL  Município:  PATOS – UF: PB. Processo: 2015-001865/TEC/LO-9627.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS JOÃO PAULO II LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.343.285/0001-02, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 614/2015 em João Pessoa, 13 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificante e ser-
viço de troca de óleo e lavagem de veículo. Na(o) AVENIDADE DESEMBARGADOR BOTO DE 
MENEZES – Nº 520 Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-003448/TEC/LO-7757.

DEVILLE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ/CPF Nº 05.302.544/0001-21, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 616/2015 em João Pessoa, 13 de abril de 2015 – Prazo: 611 dias. Para a atividade 
de: Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes em geral – (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL), 
serviços de troca de óleo, loja de conveniência e lavagem de veículo. Na(o) -  RUA RANIERE SO-
ARES GUIMARÃES, Nº 220 – JOSÉ AMÉRICO Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-000551/TEC/LO-9336.

M S MONTEIRO TRANSPORTES EIRELI-EPP – CNPJ Nº 21.317.928/0001-74, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL = TRANSPORTE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, 03 CARROS PLACAS: 
OEZ-8195/PB, OGF-1900/PB, NQC-2952/PB E NPX-3186/PB = IT: 72.400MIL = AC: 50M² = NE: 
03 = PERCURSO ATÉ 150KM DAS SEDE DA SUDEMA. Processo: 2015-002457/TEC/AA-3443.

CONSTRUTORA OCEANIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.229.689/0001-07, Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
618/2015 em João Pessoa, 15 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com 30 unidades habitacionais Na(o) -  RUA PROMOTOR WALDEMAR FARIAS 
S/N – AEROCLUBE  Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-001399/TEC/LO-9531.

MACIEL LOCAÇÕES CONST. INCOR. LTDA – CNPJ Nº 13.519.825/0001-69, torna público que 
requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para a Construção de 
uma residencial Multifamiliar incluindo fossa, situado na Rua Clodoaldo Rodrigues de Sousa, QD. 
190, LT. 213, Lot. Nova Mangabeira, Paratibe - João Pessoa - PB.

MACIEL LOCAÇÕES CONST. INCOR. LTDA – CNPJ Nº 13.519.825/0001-69, torna público que 
requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, para a Construção de um 
Residencial Multifamiliar incluindo fossa, situado na Rua Clodoaldo Rodrigues de Sousa, QD. 190, 
LT. 213, Lot. Nova Mangabeira, Paratibe - João Pessoa - PB.

EDVALDO DA COSTA PEREIRA – CNPJ Nº 40.941.973/0001-40, torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para EDVALDO DA COSTA 
PEREIRA - EPP, situado na Rua Maria José Miranda do Amaral – 306 – Jardim Veneza – 58.084-
160 – João Pessoa – PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0048-24 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
N.º 774/2015 em João Pessoa, 04 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: SW 
UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE Na(o) BR – 057 – VIA 
LATERAL – Nº 22, Município: MAMANGUAPE – UF: PB. Processo: 2015-000720/TEC/LO-9394.

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 Adminis-
tração 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. 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA – CNPJ/CPF Nº 
08.778.250/0001-69 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 623/2015 em João Pessoa, 15 de abril de 2015 – Pra-
zo: 1460 dias. Para a atividade de: Edificação Educacional destinada a Escola Técnica Estadual 
de Bayeux. Na(o) – AV LIBERDADE – CENTRO Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 2015-
001772/TEC/LO-9609
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