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30o Máx.
22o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,017  (compra) R$ 3,018  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,980  (compra) R$ 3,100  (venda)
EURO   R$ 3,402  (compra) R$ 3,406  (venda)

l Feira da Casa Própria começa amanhã em João Pessoa. Página 3

l Mais 27 municípios da PB entram em estado de emergência. Página 13

l Combate ao abuso sexual infantil é tema de atividades. Página 14

l Presos seis suspeitos de ações contra bancos no NE. Página 15

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Ações alertam contra 
o abuso sexual infantil

 

Cabedelo assiste
hoje a “Tainá 3” 

O Governo do Estado, através da Cehap, vai construir casas populares com energia solar. O primeiro conjunto habita-
cional com a inovação foi anunciado ontem pelo governador Ricardo Coutinho e será no município de Sousa.  PÁGInA 4

Palestras, panfletagens e caminhadas serão rea-
lizadas ao longo do mês para conscientizar a popu-
lação e divulgar os canais de denúncia.  PÁGInA 14

Projeto de cinema da 
Petrobras faz a primeira 
sessão no Nordeste hoje, 
na Paraíba.  PÁGInA 5

FOTO: Divulgação

FOTO: Secom-JP

FOTO: Ascom/Botafogo

FOTO: Cláudio Goes
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PB inova com energia solar

MAIO AMARELO
Órgãos se unem
por trânsito mais
seguro no Estado

O Detran realiza hoje na cidade de Mari ativida-
des da campanha Maio Amarelo: Atenção pela Vida, 
de prevenção aos acidentes de trânsito.  PÁGInA 13

205 aves apreendidas 
em “rinha de canários”

Corte no Orçamento
pode chegar a R$ 80 bi

ESPORTES

PROTEÇÃO

PARAÍBA POLÍTICA

Uma denúncia anônima levou 
a polícia a deter 36 pessoas em 
um sítio no município de Mari. 
Todas elas foram autuadas por 
maus-tratos aos animais.  PÁGInA 13

o ministro Joaquim Levy disse 
ontem que o valor do corte que 
o país precisa fazer para atingir 
a meta deve ficar entre R$ 70 bi-
lhões e R$ 80 bilhões.  PÁGInA 18

Belo tenta esquecer 
derrota e concentrar 
esforços no Paraibano

  PÁGInA 21
Botafogo perdeu para o Salgueiro
na estreia da Série C do Brasileiro

PRIsÕEs EM CAMPInA GRAnDE A polícia anunciou ontem em CG a prisão 
de pessoas que estariam envolvidas em incêndios de ônibus.  PÁGInA 15

CIênCIA A Estação Ciência, em João Pessoa, integra mais uma vez o guia 
dos espaços de divulgação científica mais importantes do país.  PÁGInA 25

FOTO: Divulgação

Wiranu Tembé integra o elenco
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Para além das obras de cimento e cal, 
que vem executando literalmente em to-
das as regiões do Estado, o governo Ricar-
do Coutinho haverá de ficar marcado na 
história administrativa da Paraíba como 
aquele que mais tempo, recursos e energia 
dispendeu em favor da luta das minorias 
e do incessante combate ao preconceito, 
seja ele de que natureza for. Embora não 
o faça por questão de estilo, o atual gover-
no da Paraíba pode, sim, se orgulhar de 
perseguir tenazmente a inclusão social de 
agrupamentos humanos, que, até então, vi-
nham sendo esquecidos e, de certa forma, 
entregues à própria sorte. 

Coerente com a sua história de com-
batente militante político, o governador 
Ricardo Coutinho elegeu, entre as suas 
prioridades, a adoção de políticas públicas 
de combate ao preconceito. E o faz, já neste 
segundo mandato de forma inédita em re-
lação ao que, historicamente, se praticava 
no Estado. Mulheres, negros, gays e idosos 
– alvos da discriminação de gênero, etnia, 
orientação sexual e idade – sempre foram 
tratados como cidadãos de segunda classe. 
Quando muito, entravam na retórica dos 
discursos oficiais. Na prática, eram esque-
cidos. Foi a partir de 2011, que esta situa-
ção começou efetivamente a mudar. 

As ações administrativas voltadas 
para estes segmentos da população se 
revelam hoje nas mais diferentes áreas, 
como saúde, educação, segurança e apoio 
institucional. Comunidades quilombolas 
já não são deixadas ao abandono; os ido-
sos até já dispõem como projeto piloto de 
uma cidade madura, que é apontada como 

modelo para outros Estados. Em relação às 
mulheres, qualquer pesquisa comprovará 
que em nenhuma outra administração elas 
mereceram tanta atenção, a começar pelo 
preenchimento de cargos importantes no 
corpo de auxiliares do governo. 

A comunidade LgBT foi inserida no 
rol das políticas públicas prioritárias com 
atenção redobrada. Desde 2009, a Paraí-
ba conta com delegacia especializada para 
atender às denúncias de crimes contra as 
vítimas da homofobia. Mas foi a partir de 
2011, já na atual gestão, que o seu funcio-
namento ganhou força e pôde cumprir sua 
missão. Domingo passado, dia 17, come-
morou-se o Dia Internacional de Combate 
à Homofobia, há 25 anos instituído pela 
ONU, que retirou a homossexualidade do 
Código Internacional de Doenças. A Paraí-
ba, tantas vezes apontada como foco de 
machismo e preconceito, saiu na frente de 
vários outros Estados da Federação. 

A Secretaria da Mulher e do Desenvol-
vimento Humano acompanha os casos de-
nunciados na delegacia (em especial, os de 
morte) para enquadrá-los como sendo de 
natureza homofóbica ou transfóbica. Des-
de 2011, também se trabalha com o Espaço 
LgBT, cuja principal missão é prestar auxí-
lio para este segmento da população. Entre 
os serviços oferecidos estão: assistência 
jurídica, psicológica e social. É princípio 
basilar da democracia que todos sejam 
tratados igualmente perante a lei. E que a 
todos sejam garantidas iguais condições 
para bem viver. Sem pompa ou alarde, é 
justamente isto o que vem sendo feito pelo 
atual governo.

Editorial

 Em defesa das minorias
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6511/3218-6509
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Crônica

Saudade antecipada

Vai chegar um dia em que ele será des-
truído. Mas, enquanto isso não ocorre, de-
leitemo-nos com esse oásis que a Natureza 
nos deu: um quintal à antiga, com galinhas, 
papagaio, cajazeira, mangueiras e coquei-
ros, pombos, passarinhos e até um pau-bra-
sil. E que dizer dos canteiros e das hortas? 
E que dizer do seu silêncio ecológico? E que 
dizer dessa paz, longe das máquinas, longe 
das TVs e telefones, dos iPads e iPods, longe 
de tudo que o homem inventou. Aqui, tudo o 
que existe é obra de Deus. 

O homem, que foi à Lua, que inven-
tou tanta tecnologia, jamais fará este pau
-brasil, cujas folhas o vento agita neste 
momento. Jamais fará este bem-te-vi que 
canta, chamando o outro. Jamais construi-
rá essas enormes mangueiras, a frondosa 
castanhola, os coqueiros e muito menos os 
seus frutos. 

O homem fabrica o cimento. O cimento 
dos enormes edifícios que cercam o quintal, 
e que, ao invés de cimento tem terra. Terra 
para plantar árvores. 

Fico olhando o meu oásis com uma sau-
dade antecipada. Sim, chegará o dia em que 
ele será soterrado, afundado, destruído. Em 
seu lugar se erguerá uma enorme constru-
ção com centenas de apartamentos, verda-
deiras gaiolas humanas, lá no alto, longe da 
terra. Apartamentos, cujos moradores fi-
cam contentes quando deles saem para pas-
sear. E aí se explica porque os restaurantes 
estão cada vez mais cheios. É que quase 
todo mundo está faminto de espaço. Todo 
habitante de apartamento é um prisionei-
ro. Acabou-se o tempo em que se dizia: “vou 

para minha casa”. A casa está se acabando, 
está se tornando uma intrusa. E como toda 
prisão, os apartamentos são protegidos pela 
segurança. Ninguém entra nele sem o con-
sentimento do vigilante, do porteiro, que 
olha para você meio desconfiado, pedindo 
identificação e imediatamente tentando se 
comunicar com a pessoa procurada pelo in-
truso. Só depois, permite a sua entrada.

Casa com quintal virou coisa fora de 
moda. Casa com cachorro, com a placa “cui-
dado com o cão com árvore no jardim, está 
se acabando. Os apartamentos são o que 
está na moda. Tão na moda como a calça 
jeans, o bermudão no meio das pernas, o Fa-
cebook, os celulares, que hoje são chamados 
de smartphones...

Voltando ao quintal, como está ele cer-
cado de imensos edifícios! Cercado ou im-
prensado? Diria melhor cercado. Sim, está 
havendo um verdadeiro cerco em torno 
desse oásis. Um cerco asfixiante. A cidade 
precisa crescer. Os construtores precisam 
ganhar dinheiro. 

A população está crescendo. Portan-
to, destruamos essas mangueiras, esses 
coqueiros, esse enorme e ornamental pau
-brasil. Isso não se usa mais. 

Ao invés de galos saudando as madruga-
das, liguemos as TVs, acessemos os tablets, 
com as últimas notícias sobre a corrupção 
nacional. galo cantando é hoje uma obsoles-
cência. Assim se diz, assim se comenta.

E para onde irão os passarinhos, os 
bem-te-vis e pardais? Não sei. Só sei que 
sinto, neste momento, uma saudade ante-
cipada.

E para onde irão os passarinhos, os bem-te-vis e pardais? 
Não sei. Só sei que sinto, neste momento, uma saudade antecipada”.

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

O apelo para que os parlamentares en-
dossem a proposta foi feito pelo presi-
dente da Cagepa, Marcos Vinicius Neves, 
que se reuniu ontem com o presidente da 
frente, deputado Jeová Campos. Por mês, 
a Cagepa, destina R$ 1,2 milhão para 
pagamento de PIS e COFINS.  Conforme 
explicou Marcos Vinicius, não se trata de 
pedir a isenção, mas o redirecionamento 
dos recursos.

Os parlamentares que integram a Frente 
Parlamentar da Água vão sugerir, em seu 
relatório final, a apresentação de um pro-
jeto de lei propondo que o pagamento dos 
impostos federais PIS e COFINS, feito pelas 
empresas estaduais de saneamento, seja 
destinado para ações de melhoria da efi-
ciência do sistema de abastecimento e re-
dução do desperdício de água.

FreNTe dA águA 1

uNInforme

TRANSpARêNCIATRANSfERêNCIA

SEguRANÇA SERá TEmA DE REuNIÃO COm gOvERNADORES

O líder da bancada governista 
na Câmara de João Pessoa, 
vereador Marco Antônio (PPS), 
vai se reunir hoje com o seu 
companheiro de partido, Bru-
no Farias para convencê-lo a 
permanecer na base aliada do 
prefeito Luciano Cartaxo (PT). 
Bruno deixou a Secretaria de 
Turismo na última sexta-fei-
ra, após criticar a redução do 
orçamento de sua pasta, que 
passou de R$ 2,1 milhões para 
R$ 59 mil.

Estranha a declaração do 
secretário municipal de Ar-
ticulação Política de João 
Pessoa, Adalberto Fulgên-
cio, quanto à saída de Bruno 
Farias (PPS) da Secretaria 
de Turismo. Fulgêncio disse 
ontem que Bruno não pode-
ria ter externado o corte no 
orçamento, porque “essas 
questões não podem ser 
publicizadas”. Cabe aqui a 
pergunta: mas não é para 
se ter transparência?

A antiga Faculdade de Direito, 
na Praça João Pessoa, Centro 
de João Pessoa, vai abrigar, 
brevemente, o Fórum da In-
fância e Juventude da Capital. 
A proposta de transferência, 
idealizada pela presidente do 
TJ, desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, 
foi aprovada pelo Conselho da 
Magistratura. O protocolo que 
oficializa a transferência será 
assinado no dia 2 de junho 
pelo TJ e a UFPB. 

A segurança pú-
blica será um dos 
temas principais 
da reunião que a 
Mesa Diretora do 
Senado fará com 
governadores, ama-
nhã, em Brasília. 
Os parlamentares 
querem definir uma 
agenda junto com 
os gestores esta-
duais para que seja 
possível destravar 
investimentos em 
áreas essenciais 
como a segurança, 
dentro das discussões do reexame do atual pacto federativo. Na reunião, será discutida a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC)33/2014, de autoria do senador Ricardo Ferraço (foto) que inclui a 
segurança pública entre as obrigações comuns da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios. 
A PEC 33/2014. O repasse regular dos recursos  Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para os 
Estados deverá ser um assunto a ser discutido com os governadores. Há queixas de que o Tesouro 
Nacional vem retendo os recursos que servem para ações de modernização das instituições de se-
gurança pública dos Estados e do Distrito Federal.

SupERINTENDENTE
A Superintendência do Banco do Nordeste na Paraíba tem novo titular. É o funcionário de carreira 
Wesley Mácio Gonçalves Maciel. Ele substitui José Maria Vilar, que se aposentou ao final de 2014. 
A função estava sendo exercida, interinamente, pela gerente executiva Fátima Pimentel. Wesley 
Maciel tem formação em Administração e possui MBA em Administração Financeira. 

fRENTE DA águA 2
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Aberta na Frei Damião a 3a Semana 
Estadual de Doação de Leite Materno

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de maio de 2015 3
Geral

O Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
iniciou ontem, na Maternidade 
Frei Damião, as atividades alu-
sivas à III Semana Estadual de 
Doação de Leite Materno. Re-
cebendo equipes de saúde da 
unidade, doadoras e mães dos 
bebês internos receptores de 
leite, o evento teve como princi-
pal objetivo estimular e salien-
tar a importância da doação, 
além de homenagear as doado-
ras pelo ato de solidariedade. 

“Esta semana, para nós, 
está sendo muito importante, 
porque foi uma conquista do 
nosso governo. Há três anos 
nós celebramos com esta mobi-
lização e, assim, a sociedade se 
sensibiliza, consequentemente, 
mais doadoras se cadastram no 
nosso programa. Além disso, 
os homens e as mulheres que 
ainda não doam leite podem 
conhecer como funciona nosso 
serviço”, comentou a diretora 
do Anita Cabral, Thaíse Ribeiro.

Ela explicou, ainda, que a 
escolha da Maternidade Frei 
Damião como sede para a aber-
tura das atividades da semana é 
por ser uma unidade referência 

para o Estado. “Nosso Banco de 
Leite está alocado do complexo 
onde fica a Frei Damião. Nossa 
intenção é abastecer a mater-
nidade – que tem sete leitos de 
UTI, cuidados intermediários e 
o projeto bebê canguru – com 
100% de leite humano. Para 
isso, nós precisamos de suporte 
e quantidade de leite suficiente 
para a maternidade que conso-
me, em média, 50 litros de leite 
por mês”, comentou. Além de 
mostrar aos presentes a impor-
tância da doação do leite ma-
terno – com palestras e vídeos 
explicativos –, homenagear as 
mães doadoras também esteve 
em pauta. “É de suma relevân-
cia agradecer àquelas que já 
doam, além de dar um suporte 
emocional para as mães que 
estão com seus bebezinhos 
na UTI e esperam a alta deles 
ansiosamente”, disse Thaíse. 
O evento contou, ainda, com a 
distribuição de lembrancinhas 
para mães e bebês e um café da 
manhã em comemoração. A di-
retora da Maternidade Frei Da-
mião, Ana Márcia Fernandes, 
salientou que ações como esta 
são importantes para mostrar 
as mães que, além de dar o leite 
para seus próprios filhos, elas 
podem ajudar outras famílias 
e até salvar vidas. “Precisamos 
sensibilizar as mães sobre a im-
portância de doar leite. Se cada 

Durante a atividade, mães e bebês receberam homenagens, ganharam lembrancinhas e participaram de um café da manhã

FOTO: Secom-PB

Começa, amanhã 
e vai até domingo, em 
João Pessoa, a 11ª Fei-
ra da Casa Própria. No 
evento, serão ofereci-
dos mais de 2.200 imó-
veis. A Feira é Patroci-
nada pela Caixa.

Nesta edição, o 
evento vai oferecer imó-
veis do Programa Minha 
Casa Minha Vida, e ope-
rações com recursos do 
FGTS, cujo teto máximo 
é de R$170 mil.

Sonho
Segundo o superin-

tendente regional da 
Caixa, Celizo Bezerra 
Filho, a feira será uma 
oportunidade para as 
famílias buscarem a 
realização do sonho da 
casa própria. “Na feira, 
os visitantes têm aces-
so aos imóveis e ainda 
podem contar com as 
condições facilitadas 
que a Caixa oferece”, 
comenta.

Este ano, o evento 
contará com correspon-
dentes, construtoras e 
imobiliárias.

A estimativa é que 
durante toda feira mais 

de 10 mil pessoas visi-
tem os estandes e mo-
vimente mais de R$ 50 
milhões, em financia-
mentos

Como funciona
O evento reúne, 

num único espaço, di-
versos representantes 
do segmento da habi-
tação responsáveis por 
analisar e autorizar 
os financiamentos. O 
cliente pode conhecer o 
imóvel, dar entrada na 
documentação neces-
sária ao financiamento 
e até fechar negócio.

Atendimento
Para requerer o cré-

dito para casa própria, 
na feira, basta levar do-
cumento de identida-
de, CPF e comprovante 
de renda. Os interes-
sados também podem 
obter informações em 
todas as agências da 
Caixa e pelo Serviço de 
Atendimento ao Clien-
te do banco, 0800 726 
0101, disponível 24 ho-
ras por dia, inclusive 
nos finais de semana.

11a Feira da Casa 
Própria será amanhã

em joão pessoA

Festival de Artes 
Visuais tem 
filme e exposição 
na FCJA, hoje

A programação da 
12ª edição do Festival de 
Artes Visuais da Paraíba 
prossegue hoje, na Fun-
dação Casa de José Amé-
rico. Às15h30, no “Cine O 
Homem de Areia” (FCJA), 
será exibido o  documen-
tário “A vida iluminada de 
Hermano José”, seguido de 
uma conversação, com a 
escritora e pintora Irismar 
Fernandes de Andrade. 
A seguir, às 16h30, have-
rá apresentação do filme 
“Duas vezes não se faz”, 
de Marcos Vilar. O festival 
é uma realização da Asso-
ciação de Artistas Plásti-
cos da Paraíba (Associart), 
com o apoio da Fundação 
Casa de José Américo.

Exposições
Prossegue até a pró-

xima sexta-feira (22), na 
Sala de Exposições da 
FCJA, a exposição fotográ-
fica “José Américo e o Cabo 
Branco” e “Cabo Branco: 
olhar do artista”. Este  foi 
o tema escolhido para re-
presentar o Festival deste 
ano para registrar a preo-
cupação dos pessoenses 
com a “erosão da barrei-
ra”, situada no Ponto mais 
Oriental das Américas. O 
festival também homena-
geia o artista José Carlos 
Lyra (in memoriam).

Os artistas participan-
tes são Ana Garcia, Ana Lú-
cia Pinto, Ana Viana, Célia 
Gondim, Célia Romeiro, 
Evanice Santos, Fernanda 
Rolim, Maurílio Estrela, 
Marizete Lacerda, Marletti 
Assis, Nadja Anjos, Per-
cy Fragoso, Zélia Pessoa e 
artistas convidados: Dadá 
Venceslau, Molina e Ilson 
Moraes.

A Campanha de Vacina-
ção contra Gripe termina nes-
ta sexta-feira (22). Balanço do 
Ministério da Saúde mostra 
que até o dia 15 deste mês fo-
ram vacinados 14,5 milhões de 
brasileiros. O número repre-
senta 29,24% do público-alvo, 
formado por 49,7 milhões de 
pessoas mais vulneráveis para 
complicações da gripe. A meta 
é vacinar 80% do público.

Mais de 54 milhões de 
doses da vacina estão sendo 
disponibilizadas aos Estados 
e Municípios para garantir a 
proteção de cerca de 49,7 mi-
lhões de pessoas. A vacina, dis-
ponibilizada pelo Ministério da 
Saúde, protege contra os três 
subtipos do vírus da gripe de-
terminados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para 

este ano (A/H1N1; A/H3N2 
e influenza B). O período de 
maior circulação da gripe vai 
de final deste mês a agosto.

O ministro da Saúde, Ar-
thur Chioro, reforça a impor-
tância de se vacinar no período 
de realização da campanha. 
“Agora é a hora de se vacinar 
e se proteger no inverno. Após 
a vacinação, o corpo leva duas 
a três semanas para gerar os 
anticorpos necessários para a 
proteção”, alerta. A vacina é se-
gura e uma das medidas mais 
eficazes de prevenção a com-
plicações e casos graves de gri-
pe. Estudos demonstram que a 
vacinação pode reduzir entre 
32% e 45% o número de hos-
pitalizações por pneumonias e 
de 39% a 75% a mortalidade 
por complicações da influenza.

Dentre os grupos prioritá-
rios à vacinação, as puérperas 
apresentam, até o momento, a 
maior cobertura, com 143.169 
doses aplicadas, o que repre-
senta 40% das mulheres com 
45 dias após o parto. Em se-
guida estão os idosos, com 6,7 
milhões de vacinados (32,1%); 
3,78 milhões de crianças de 
seis meses a menores de cinco 
anos foram vacinadas (29,8%); 
nas gestantes foram aplicadas 
599,9 mil doses (27,56%); e 
os trabalhadores da saúde, 
com 935,4 mil doses aplicadas 
(22,9%). Com 91,8 mil doses 
aplicadas, 15,8% dos indíge-
nas já foram vacinados. Como 
a vacinação deste grupo é reali-
zada em áreas remotas, a atua-
lização dos dados segue outra 
dinâmica.

Vacinação contra a gripe 
termina nesta sexta-feira

pReVeNÇão

A presidente da Funda-
ção Espaço Cultural da Paraí-
ba (Funesc), Marcia Lucena, 
e o secretário de Cultura, Lau 
Siqueira, se reuniram, ontem, 
com representantes da Edito-
ra Universitária (EDUEPB), da 
Associação Brasileira das Edi-
toras Universitárias (ABEU) 
e do Sistema Estadual de Bi-
bliotecas Públicas da Paraíba 
(SEBP-PB). O diálogo serviu 
para o fechamento de parce-
rias de apoio ao Plano Estadual 
do Livro, Leitura, Literatura e 
Bibliotecas.

A primeira ação que re-
sulta da parceria é a doação de 
títulos por parte da Editora Uni-

versitária da UEPB ao SEBP-PB. 
O material recebido irá reforçar 
o acervo da Biblioteca Pública 
Juarez da Gama Batista (loca-
lizada no Espaço Cultural José 
Lins do Rego) com obras de es-
critores paraibanos. 

A coordenadora do 
SEBP-PB, Cybelle Macêdo, in-
formou que, durante a reunião, 
foi discutida a possibilidade de 
a Editora Universitária dispo-
nibilizar transporte de livros 
para as bibliotecas públicas 
para as cidades do interior do 
Estado. “Essa ação é importan-
te para fortalecer o acesso ao 
livro, atualizando e enrique-
cendo os acervos nas bibliote-

cas públicas, fazendo com que 
o leitor paraibano possa co-
nhecer um pouco mais do que 
é produzido na Paraíba pelos 
nossos escritores contemporâ-
neos”, disse Cybelle Macêdo. 

A Juarez da Gama Batista 
exerce hoje um papel de des-
taque em toda a Paraíba por 
assumir a coordenação do Sis-
tema Estadual de Bibliotecas 
Públicas, vinculado ao Minis-
tério da Cultura e Fundação 
Biblioteca Nacional. Através 
do sistema, dá assistência aos 
municípios estaduais no que 
diz respeito à implantação de 
bibliotecas, treinamento e todo 
apoio técnico. 

Funesc e Secult fecham parceria 
com as editoras universitárias

plANo estAduAl do liVRo

Doadoras foram 
homenageadas pelo
ato de solidariedade

uma doar um pouquinho, po-
demos suprir a necessidade da-
queles que tanto precisam. Nosso 
objetivo é estimular e captar cada 
vez mais doadoras”, explicou.

Suênia Danielle tem duas 
filhas, uma de seis anos e uma 
de cinco meses. Na primeira 
gestação, teve alguns contra-
tempos no parto e não pôde 

amamentar a filha. Na segunda, 
o excedente lático a tornou doa-
dora. “Doo leite desde fevereiro 
deste ano. É muito gratificante 
poder amamentar minha filha 

e poder dar para ela o leite que, 
infelizmente, a outra não pôde 
receber. Ter a chance de ajudar 
outros bebês que precisam me 
deixa ainda mais feliz”, disse.

FOTO: Reprodução/Internet
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Paraíba terá primeiro conjunto
habitacional com energia solar
“Manual Construção 
Consciente” foi lançado 
ontem em João Pessoa

O governador Ricardo 
Coutinho lançou, ontem, o 
“Manual Construção Cons-
ciente”, colocando a Paraíba 
como o primeiro Estado do 
Brasil a ter habitação popu-
lar com um novo conceito de 
economia, através de práti-
cas construtivas sustentá-
veis, como a energia solar fo-
tovoltaica. Na oportunidade, 
ele autorizou a abertura de 
licitação para construção do 
primeiro conjunto habitação 
consciente, com 140 mora-
dias, no município de Sousa, 
no valor de R$ 12,6 milhões.

De acordo com o projeto 
a ser executado pela Compa-
nhia Estadual de Habitação 
Popular (Cehap), cada mora-
dor vai economizar 60% em 
energia elétrica, em razão da 
instalação de energia solar 
nas residências. Para Ricardo 
Coutinho, a Paraíba está tes-
tando a casa do futuro, uma 
residência sustentável. Ele 
disse que não dá mais para 
se fazer uma casa padroni-
zada, ou de modelo único em 
todo o país.

“Nós batalhamos mui-
to para que houvesse fle-
xibilidade nas construções 
do Minha Casa, Minha Vida. 
Não tem sentido numa cida-

de como Patos você ter um 
aquecedor de água. Na ver-
dade deveria ter uma placa 
de energia solar fotovoltaica 
para transformar a energia 
do sol em energia elétrica e 
ao mesmo tempo diminuir a 
conta de energia”, comentou o 
governador, informando que 
os próximos conjuntos habi-
tacionais a serem construí-
dos pela Cehap terão ciclovia, 

casas compatíveis com pa-
drão que proporcione maior 
ventilação, claridade e acú-
mulo de água nos períodos 
chuvosos. Ele acredita que 
esse modelo será copiado por 
vários Estados, a exemplo do 
Cidade Madura, cujo projeto 
foi colocado à disposição do 
Governo Federal.

Segundo a presidente da 
Cehap, Emília Correia Lima, 

a Paraíba já tinha financia-
mentos para empreende-
dores que queriam colocar 
energia solar em suas cons-
truções. “Agora, com o lan-
çamento do Manual Cons-
trução Consciente, quem vai 
utilizar energia solar são as 
pessoas de baixa renda, as 
pessoas que precisam gas-
tar menos”, disse Emília, ob-
servando que o Construção 

Consciente vai proporcionar 
economia para o cidadão e 
para coletividade.

Ela disse, ainda, que a 
intenção do Governo do Es-
tado é fazer com que a partir 
de agora todos os conjuntos 
habitacionais a serem cons-
truídos pela Cehap sejam 
levantados de acordo com as 
normas do Manual Constru-
ção Consciente.

O governador autorizou a abertura de licitação para construção do primeiro conjunto habitação consciente, com 140 moradias, em Sousa

FOTO: Secom-PB

A Escola Sesc de En-
sino Médio, no Rio de 
Janeiro, abriu inscrições 
para o processo seletivo 
de ingresso para o ano 
letivo de 2016. No total 
são ofertadas 159 vagas, 
entre elas, quatro para 
o Estado da Paraíba. A 
pré-inscrição para o pro-
cesso de admissão está 
aberta e vai até as 18h 
desta sexta-feira.

A pré-inscrição é 
realizada exclusivamen-
te pela internet através 
do preenchimento da 
ficha. Podem participar 
da seleção os estudantes 
que concluíram o Ensino 
Fundamental nos termos 
da legislação em vigor 
e nasceram entre 1° de 
janeiro de 2000 e 31 de 
dezembro de 2002.

A inscrição será rea-
lizada no período de 25 
de maio a 3 de junho 
de 2015. O candidato e 
seus responsáveis legais 
devem dirigir-se, após 
confirmação de inscri-
ção, à unidade do Sesc 
informada na página da 
escola. O resultado final 
dos aprovados será di-
vulgado às 10h do dia 
9 de novembro de 2015 
na página eletrônica da 
escola.

O processo de sele-
ção consiste em quatro 
etapas. A primeira eta-
pa é uma prova objetiva 
(de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências 
da Natureza, História e 
Geografia) e uma reda-

ção, realizadas em con-
junto no dia 2 de agosto 
de 2015. A segunda fase 
consiste na análise dos 
critérios preferenciais 
definidos em edital. A 
terceira fase será a análi-
se da redação e por fim 
a quarta e última fase, a 
entrevista, realizada en-
tre 14 de setembro e 9 
de outubro.

A Escola Sesc de En-
sino Médio é um proje-
to do Serviço Social do 
Comércio iniciado em 
2008 e tem como obje-
tivo proporcionar aos es-
tudantes um programa 
acadêmico individualiza-
do e em condições dife-
renciadas de apreensão 
dos conteúdos. A institui-
ção dispõe de turmas de 
15 alunos, com aulas em 
tempo integral, ofere-
cendo moradia e alimen-
tação numa comunidade 
residencial de alunos, 
professores e gestores, 
todos os benefícios são 
oferecidos gratuitamen-
te.

A escola oferece 
formação em línguas es-
trangeiras e tecnologia; 
apoio acadêmico per-
manente; programas de 
intercâmbio com insti-
tuições de outros países, 
laboratórios e oficinas 
de aprendizagem, além 
de várias outras ativida-
des. A Escola Sesc ficou 
em 18º lugar do Rio de 
Janeiro no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio em 
2013.

Escola abre inscrição 
em todo o Brasil

SeSc de enSino Médio

O edital com as regras 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2015 está na 
edição de ontem do Diário Ofi-
cial da União. A partir das 10h 
de segunda-feira (25) até o dia 
5 de junho, os estudantes po-
derão se inscrever pela inter-
net. As provas serão nos dias 
24 e 25 de outubro. O MEC es-
pera mais de 9 milhões de es-
tudantes no exame deste ano.

A taxa de inscrição teve 
reajuste e será de R$ 63. Desde 
2004, o valor pago era R$ 35. 
Ficam isentos da taxa os estu-
dantes que encerraram o Ensi-

no Médio na rede pública e os 
que apresentarem declaração 
de carência socioeconômica. 
Quem não for isento deverá pa-
gar a taxa até o dia 10 de junho.

Para esta edição do Enem, 
o MEC anunciou que será rigo-
roso com os estudantes isentos 
que não comparecerem para 
fazer o exame. Quem não apre-
sentar uma justificativa para a 
ausência terá de pagar pela ins-
crição no exame seguinte. O mi-
nistério vai definir ainda quais 
serão as justificativas aceitas. O 
edital do Enem detalha como 
deve ser feita a solicitação de 
atendimento especializado às 
pessoas com deficiências e de 
atendimento específico como o 

destinado a lactantes, sabatis-
tas, idosos e pessoas em clas-
se hospitalar. Neste ano, serão 
mantidos os critérios de corre-
ção da redação. As provas com 
inserções inadequadas serão 
zeradas.

Os travestis e transexuais 
poderão usar o nome social 
durante a prova. A solicitação 
de uso do nome social deverá 
ser feita pela internet, após a 
inscrição. Antes, era preciso 
fazer a solicitação por telefone. 
Os participantes que deseja-
rem esse atendimento deverão 
enviar cópia do documento 
comprobatório, pelo sistema 
de inscrição, entre 15 e 26 de 
junho.

Inscrições estarão abertas 
a partir do próximo dia 25

eneM 2015

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou a inclu-
são de 16 novos medicamentos 
contra o câncer na Lista Mode-
lo de Medicamentos Essen-
ciais. A organização considera 
como prioritários para o trata-
mento oncológico 46 fármacos, 
que devem ser oferecidos no 
sistema público dos países. Os 
novos medicamentos foram su-
geridos à OMS por estudo feito 
por 90 médicos no mundo.

Um dos colíderes da força-
tarefa do estudo, Gilberto Lo-
pes, do Centro Paulista de On-

cologia do Grupo Oncoclínicas 
do Brasil, ressaltou que essa 
foi a maior inclusão de medica-
mentos desde 1977. “Ficamos 
muito contentes porque a OMS 
aprovou 16 das 22 drogas que 
sugerimos. Elas têm impacto 
significativo na sobrevida e, na 
qualidade de vida dos pacien-
tes”, informou. “Ela inclui al-
guns medicamentos que já são 
genéricos, mas também alguns 
de alto custo, como o trastuzu-
mab, o imatinib e o rituximab, 
usados para tratamento de cân-
cer de mama, mieloide crônica e 
linfoma.”

O oncologista lembrou 
que o SUS oferece vários dos 

medicamentos recém-incluí-
dos na lista, alguns são restri-
tos a tratamentos específicos. 
Ele citou o trastuzumab, aprova-
do no SUS somente para o trata-
mento adjuvante, que é posterior 
à cirurgia, para prevenir que a 
doença volte.

“A lista da OMS agora in-
clui a droga para o tratamen-
to de pacientes com a doença 
mais avançada, metastática, 
para que as vítimas vivam me-
lhor e mais tempo. Essa é uma 
das novidades da lista deste 
ano, incluímos não só os remé-
dios, mas também as indica-
ções para as quais eles são con-
siderados essenciais”, declarou.

OMS anuncia a inclusão 
de 16 remédios para câncer

noS SiSteMaS pÚblicoS de SaÚde

Flávia Villela
Da Agência Brasil

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Jogos escolares 
e paraescolares

Tem sequência hoje, os Jogos 
Escolares e Paraescolares, Regio-
nal João Pessoa/2015 (masculino 
e feminino). Serão disputadas 24 
partidas nas modalidades de fut-
sal (15), nos Ginásios do Ronaldão 
(Cristo Redentor) e Vila Olímpica Pa-
rahyba (Bairro dos Estados), cinco 
de basquete (M), na Ansef (Bessa), 
além de quatro no handebol (M), 
no Ronaldão. As modalidades que 
estão sendo disputadas são: vo-
leibol, handebol, basquete, futsal, 
futebol, natação, atletismo, judô, 
tênis de mesa, xadrez, ciclismo, 
badminton e luta olímpica.

Os eventos esportivos são 
promovidos pelo Governo do Esta-
do, através da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer (Se-
jel-PB) em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação. O Regional 
João Pessoa envolve atletas da ca-
pital e das cidades de Bayeux, Ca-
bedelo, Santa Rita, Conde, Alhandra 
e Cruz do Espírito Santo. No total 
são 2.500 atletas na faixa etária 
12/14 anos, representando 88 es-
colas públicas e privadas.

internet de graça 
em 84 mil escolas

O Programa Banda Larga nas 
Escolas, assumido pelas presta-
doras do serviço, em metas con-
tratuais de universalização dos 
serviços de telecomunicações, con-
tabiliza 84 mil escolas públicas com 
internet gratuita, informou ontem a 
Associação Brasileira de Telecomu-
nicações.

De acordo com a entidade, do 
total, 66 mil são escolas públicas de 
Ensino Fundamental e Médio locali-
zadas em áreas urbanas e 18 mil, 
nas áreas rurais dos municípios. 
Entre as instituições, há escolas 
municipais, estaduais e federais.

A infraestrutura de banda 
larga fixa foi fornecida pelas con-
cessionárias de telefonia, conforme 
previam os editais de licitação do 
serviço. O programa começou a ser 
implantado em 2008, quando a 
meta era conectar 55 mil institui-
ções de ensino – número ampliado 
para alcançar as novas escolas pú-
blicas de ensino identificadas pelo 
censo escolar.

porto de cabedelo 
terá sinalização

O Governo do Estado garantiu 
junto ao Governo Federal recursos 
da ordem de R$ 3 milhões para que 
navios possam atracar no Porto de 
Cabedelo também à noite, com o 
funcionamento do cais 24 horas. O 
dinheiro está empenhado e o Governo 
da Paraíba aguarda a assinatura do 
convênio com a Secretaria de Portos 
da Presidência da República. “Esta 
será uma sinalização importante, 
vamos aumentar o número de boias, 
fazer com que o nosso canal seja 
todo sinalizado e os navios cheguem 
com segurança nos períodos diurno e 
noturno”, comemora o presidente da 
Companhia Docas da Paraíba, Lucélio 
Cartaxo, que destacou o empenho 
pessoal do governador Ricardo Cou-
tinho nas conversações em Brasília. 
Segundo Lucélio Cartaxo, o projeto 
tem uma simbologia, um valor muito 
mais elevado do que o próprio valor 
financeiro. “É a questão de segurança, 
acima de tudo, aqui em nosso porto”, 
pontuou. A licitação será feita atra-
vés da Secretaria de Planejamento 
e Gestão e no segundo semestre 
desse ano, a sinalização e iluminação 
deverão estar implantadas e navios 
atracando também a noite.
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Lourdinha Luna escreve 
sobre as residências 
destinadas aos idosos 
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Inscrições abertas para 
o Festival Internacional 
Pequenos Cineastas

Márcia Lucena é a 
convidada do Sarau 
Terças da Palavra
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O longa Tainá 3 - A Origem será exibido hoje, na cidade de Cabedelo, 
abrindo o Projeto Cinema Petrobras em Movimento na região Nordeste
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Novas plateias

n Evento: Projeto Cinema Petrobras em Movimento

n Abertura: Hoje

n Sessões: Às 8h, 10h e 13h30

n Local: Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcanti, em 

Cabedelo

n Endereço: Rua Aderbal Piragibe, s/nº, centro

n Entrada: Gratuita  

Serviço

Cenas das produções 
brasileiras ‘Tainá 3  
-A Origem’ (acima) e 
a comédia romântica 
‘Mato Sem Cachorro’, 
ambas lançadas em 
2013

Maior circuito de exi-
bição não comercial 
da América Latina, o 
Projeto Cinema Petro-
bras em Movimento 
- que, em 2015, chega 
na 16ª edição - realiza 
na Paraíba a primeira 

sessão no Nordeste. O evento acontece 
hoje às 8h, 10h e 13h30, na Escola Mu-
nicipal Maria Pessoa Cavalcanti, situada 
em Cabedelo, com o longa-metragem 
de aventura infantil nacional intitulado 
Tainá 3 - A Origem, dirigido por Ro-
sane Svartman e lançado em 2013. O 
filme será reapresentado amanhã, nos 
mesmos local e horários, bem como na 
próxima sexta, às 8h e 14h, na Escola 
Municipal Antônio Viana, também na 
cidade. No Brasil, a estreia ocorreu no 
Rio de Janeiro, no dia sete deste mês.   

“Escolhi, mais uma vez, começar no 
Nordeste pelo Estado porque sou parai-
bano. O que acho legal é que está todo 
o Nordeste sob responsabilidade de 
uma equipe paraibana e acho que isso é 
um reconhecimento do trabalho dessa 
equipe”, disse para A União o jornalista 
Orlando Junior, coordenador do Projeto 
na região. Ele já antecipou que o encer-
ramento do evento também será em Ca-
bedelo, no dia 18 de setembro, às 14h, 
com a exibição de Mato Sem Cachorro 
no Teatro Santa Catarina. A estimativa 
é de que, na Paraíba, as sessões - cujas 
entradas são gratuitas - atraiam um 
público de 580 pessoas. O outro filme 
em cartaz é Rio 2.    

Primeiro filme que abre o evento 
na Paraíba, o filme Tainá 3 - A Origem 
tem 80 minutos de duração e é protago-
nizado por Nuno Leal Maia, Guilherme 
Berenger, Laila Zaid, Gracindo Jr., Igor 
Ozzy e a indiazinha Wiranu Tembé. Na 
trama, piratas da biodiversidade inva-
dem a área da floresta amazônica onde 
vive Maya, jovem índia que é vítima do 
ataque predatório, deixando orfã a bebê 
Tainá. Abrigada entre as raízes da Gran-
de Árvore (sapopema), a criança é salva 
e criada pelo velho e solitário pagé Tigê. 
Cinco anos depois, ele a leva à aldeia do 
seu povo, onde está para ser escolhido 
o novo líder defensor da natureza. Por 
ser menina, Tainá é impedida de se 
apresentar ao combate, mas, pela he-
rança de Maya, a última das amazonas 
guerreiras - e com o apoio de Laurinha, 
esperta menina da cidade, e do índio 
nerd Gobí - a pequena índia parte para 
derrotar os malfeitores, desvendando 
os mistérios de sua própria origem.

O outro filme - também um longa 
nacional - incluído, por escolha das 
escolas, na programação do Projeto na 
Paraíba é Mato Sem Cachorro, lançado 
em 2013 e dirigido por Pedro Amorim. 
Com 1h53min de duração, o enredo é 
uma comédia romântica na qual Deco 
(Bruno Gagliasso), apesar do talento 
para a música, prefere ficar jogado no 
sofá de sua casa. Até que, certo dia, ele 

encontra, de uma só vez, a radialista Zoé 
(Leandra Leal) e o cachorro Guto, que se 
transformam nos dois grandes amores 
de sua vida. 

Mas o animal tem uma particulari-
dade no comportamento: Guto desmaia 
toda vez que fica muito animado. Mas 
isso não impede que os três passem a 
viver como se fosse uma família. Dois 
anos depois, Zoé termina o namoro, fica 
com a guarda do cachorro e, como se 
não bastasse, arranja um novo namo-
rado (Enrique Diaz), o que leva Deco 
à revolta, ao ponto de planejar uma 
vingança: sequestrar Guto. Para realizar 
a empreitada, ele conta com a ajuda de 
seu primo Leléo (Danilo Gentili).

Orlando Junior lembrou que assu-
miu a coordenação do Cinema Petrobras 
em Movimento somente na Paraíba 
quando o Projeto começou em âmbito 
nacional no ano 2000, se mantendo no 
cargo até 2006. Ao longo desse período, 
disse que foram realizadas entre 250 
a 300 sessões em mais de 50 cidades. 
A partir de 2007, passou a coordenar 
o evento em âmbito de Nordeste, man-
tendo-se até hoje cumprindo a mesma 
função. Nesse período, promoveu mais 
de 800 sessões em pelo menos 70 cida-
des e atraindo público superior a 4.500 
pessoas. “Passei a valorizar a minha 
terra”, comentou ele, quando resolveu 
abrir o evento na região com a primeira 
sessão na Paraíba. “Quando as sessões 
são realizadas em escolas, os temas 
propostos pelo filme são usados, depois, 
como suporte para discussão em sala 
de aula, o que se reforça a importância 
desse projeto”, destacou ele. 

Sobre o Projeto
Patrocinado pela empresa estatal, 

o Cinema Petrobras em Movimento é 
realizado com o objetivo permanente de 
promover a democratização do acesso à 
produção de filmes nacionais, formando 
plateias para os produtos audiovisuais 
brasileiros, além de revigorar a carreira 
dos filmes por meio de sessões gratui-
tas. A ação é desenvolvida porque seus 
idealizadores reconhecem a cultura e o 
audiovisual nacional como ferramentas 
para a educação e a transformação social, 
estimulando o fortalecimento de imaginá-
rios e identidades do Brasil e fomentando 
debates em torno de temáticas de interes-
se nacional abordadas nos filmes. Ao lon-
go de 16 anos de atividade, a iniciativa já 
capacitou mais de 580 agentes culturais, 
realizou mais de 16.104 sessões gratuitas 
em 1.317 municípios e 478 universidades, 
atingindo mais de dois milhões de espec-
tadores em todo o território nacional.



O erro passou por uma dezena 
de revisores e de leitores que têm o 
salutar costume de apontar os deslizes 
gramaticais ocorridos no meu texto. A 
primeira falha foi minha, que escrevi 
errado; em pós foi o corretor ortográ-
fico do computador, que não sublinhou 
de vermelho nem de verde a palavra 
em questão. Eu 
tive dúvida quanto 
a grafia do termo, 
mas o computador 
não teve, e, assim, 
pensei que a pala-
vra estivesse cor-
reta. Fui em frente 
com a continuidade 
do texto que tem 
dia e hora de ser 
entregue. 

Depois que o 
artigo seguiu para 
o jornal, depois que 
a hora indicava que 
a página já estaria 
pronta, sem oportu-
nidade de correção, 
é que fui conferir a 
exatidão da pala-
vra. Não tinha um erro, tinha dois. E 
ninguém viu. Ninguém deu retorno 
dizendo que o termo estava errado 
aqui e ali. O corretor ortográfico deixou 
passar uma palavra conduzindo dois 
escorregões no vernáculo. No que foi 
seguido pelos leitores-revisores do dia, 
fiéis plantonistas da gramática.

O escritor Waldemar Solha, leitor 
e colaborador assíduo da coluna, só se 
manifestou para elogiar; com certeza 
não viu a aberração, pois sempre dá no-
tícia do certo e do errado no texto deste 
escriba. Outra pessoa que permaneceu 

silente foi a psiquiatra Fátima Graúna, 
sempre atenta aos meus atos falhos. Há 
coisas que só doutora Fátima percebe, 
nas letras e números. Até o fechamento 
desta edição, doutora Fátima não disse 
nada. Nem Damião da APL, nem Simão 
do PCdoB.

Outro que não deu conta do 
duplo erro foi o cône-
go Ernando Teixeira, 
membro do Instituto. 
Latinista, poliglota, 
escritor, historiador, 
psicólogo, não sei como 
ele deixou passar o 
tropeço. Outro que não 
deu notícia foi o poeta e 
professor de literatura 
Sérgio de Castro Pinto.
Calado estava e calado 
ficou. Com certeza não 
viu o duplo erro de seu 
parente, pois teria me 
corrigido. O mesmo se 
deu com minha ex-mu-
lher, ex-professora de 
português e sempre 
amiga Anísia Arcover-
de; não deu um pio 

(foi ela quem revisou meu livro “Dom 
Sertão, Dona Seca”; está nos crédi-
tos).

Tampouco os jornalistas Agnaldo 
Almeida e Rubens Nóbrega, conhecedo-
res dos caprichos da língua portuguesa, 
fizeram menção à minha falha. Como 
não viram? Foi gritante. A professo-
ra, poeta e colunista Vitória Lima (de 
“Fúcsia) parece que não viu. Vou cobrar 
mais atenção de meus qualificados lei-
tores. Você viu Cláudio de Inês Caminha 
por aí? Ele não deu uma nota. Guilher-
me D’Ávila Lins também passou em 

branco. Não é possível que essa gente 
pense que eu estivesse certo.

Martinho Moreira Franco, que está 
adaptando o texto de “Dom Sertão” para 
as regras do atual Acordo Ortográfico, 
e que revisou meu livro “Sessão das 
Bruxas”, foi outro que nada disse. A 
contista e compositora Glória Gadelha, 
que remete meus artigos e crônicas para 
gente das altas rodas (bote alta nisso), 
não fez nenhum comentário. 

Essas pessoas são revisores 
voluntários. Mas há os da casa, quero 
dizer, do jornal, que têm obrigação de 
fazer. O editor e diretor Walter Galvão 
não viu os erros acumulados no mesmo 
termo; o também diretor Gilson Renato 
deixou passar; o editor de opinião, José 
Napoleão Ângelo, não viu nada; nem o 
editor do caderno, Alexandre Macedo. 
Por fim, a equipe de revisão propriamen-
te dita, que às vezes revisa uma palavra 
certa, dessa vez não viu a palavra errada, 
como na embolada “cuidado cantor, pra 
não dizer palavra errada / o cantor apa-
nha se disser palavra errada...”

Torci para que a revisão tivesse re-
visado, mas que nada. Os erros estavam 
lá, com todas as letras. O texto em árabe 
estava certo, o erro foi no português. To-
mara que você também não tenha visto, 
Douto Leitor. Quando você vir um mal 
feito, mande um e-meio para o endereço 
acima, a pagar. É um favor que faz. Prin-
cipalmente se for mais de um erro numa 
palavra só, encangados feito caranguejos 
pendurados no galão. Por mais saborosos 
que sejam, não os como. Sou vegetariano, 
e um bicho não tem direito de comer 
outro.

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)
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Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Concubinato
quarentão

Diolinda, hoje com mais de 70 anos de idade, 
dependia financeiramente do seu companheiro 
Evaldo porque, quando jovem, ela desistiu da car-
reira profissional para se dedicar ao parceiro – que 
admitiu tê-la sustentado espontaneamente du-
rante décadas, ao longo de todo o relacionamento 
amoroso. Só que agora, no ocaso da vida, não quer 
pagar a pensão de sua amada. Diolinda procurou o 
Judiciário e na semana passada saiu a decisão.

A 3ª Turma do STJ decidiu a favor do pa-
gamento de pensão alimentícia para ela que, ao 
longo de 40 anos, manteve relação de concubinato 
com um homem casado. Os votos ressaltaram que 
“a decisão foi tomada com base nas peculiarida-
des do caso, visando a preservar os princípios da 
dignidade e solidariedade humanas. Os julgado-
res ressaltaram que “foi ele quem deu ensejo a 
essa situação e não pode, agora, beneficiar-se dos 
próprios atos”. Com o fim da relação amorosa, Dio-
linda pediu o reconhecimento e a dissolução da 
união concubinária para requerer partilha de bens 
e alimentos, além de indenização pelos serviços 
prestados ao ex-parceiro.

A ação foi julgada parcialmente procedente, e 
a sentença da Justiça de Primeiro Grau condenou 
o réu a custear alimentos mensais no valor de dois 
salários mínimos e meio. Ambas as partes apela-
ram e o tribunal negou o recurso do réu. Da mes-
ma forma, quanto aos pedidos da autora, a corte 
estadual entendeu que a partilha de bens não pro-
cedia, pois a concubina não apresentou prova de 
esforço comum para aquisição do patrimônio. A 
indenização também não foi concedida porque os 
desembargadores entenderam que “troca de afeto, 
amor, dedicação e companheirismo não podem 
ser mensurados monetariamente”.

Livros do grupo GEN
Outra obra do jurista Flávio Tartuce acaba de 

ser lançada pela Editora Método, do Grupo GEN. 
Trata-se de Direito Civil - Vol. 2 – Obrigações e 
Responsabilidade Civil (Edição: 10|2015 - Páginas: 
680 – Preço: R$ 90,30). Para os escritores jurídicos 
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, “o 
autor não é um noviço nas letras jurídicas, já tendo 
publicado diversos trabalhos doutrinários, dentre 
os quais destacamos a sua belíssima dissertação 
de Mestrado, defendida e aprovada com louvor na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, A 
função social dos contratos: do Código de Defesa 
do Consumidor ao novo Código Civil, obra já de 
referência obrigatória na doutrina nacional.

Este seu novo trabalho, dedicado ao estudo 
do Direito das Obrigações e Responsabilidade 
Civil, por certo alcançará o mesmo sucesso do 
volume anterior, constituindo-se em um campeão 
de vendas na disputadíssima área dos concur-
sos públicos, em que a união de profundidade, 
abrangência e praticidade é o ideal que todos 
perseguem para lograr êxito na sua preparação.” 
O autor, que é doutor e mestre, atua como coor-
denador e professor dos cursos de Pós-Gradua-
ção Lato Sensu em Direito Civil e Processual Civil, 
Direito Civil e Direito do Consumidor, Direito 
Contratual e Direito de Família e das Sucessões 
da EDP. 

Avestruz furiosa
Uma avestruz furiosa foi personagem de 

um caso policial-judicial em Warwick, na Ingla-
terra. Ela fugiu de uma fazenda nos arredores 
da cidade e pôs-se a atacar transeuntes e bichos 
de estimação. Policiais tiveram dificuldades, 
até conseguir trancafiar a ave no camburão. E 
logo enfrentaram um impasse: onde recolhê-la 
definitivamente? Descoberto quem era o dono 
do bicho, o juiz da cidadezinha inglesa de 25 
mil habitantes mandou chamá-lo, advertindo-o 
de prisão - independentemente de sanções 
financeiras - se o caso se repetisse. O fazendeiro 
escusou-se explicando que mantinha a ave como 
“eficiente cão de guarda” para manter raposas 
longe de suas galinhas.

Aqui no Brasil, pelo Código Civil, os donos de 
animais respondem.

Quando você 
vir um erro, 
mande um 
e-meio para 
o endereço 
acima. É um 
favor que faz

 

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

Aumenta o direito das domésticas, porém o que é justo, 
como contrapartida ao empregador, não se registra, nos deve-
res dascontratadas. Vale a palavra da empregada, na hora do 
acerto, se for correta. Na regulamentação relativa aos acordos 
de trabalho, está expressa a obrigação do contratante de pagar 
as mensalidades em dia e oferecer as comodidades prevista em 
lei, para os admitidos na condição de serviçais.  Os patrões são 
atentos ao compromisso firmado com a parte que oferta seu 
ofício. Saldá-lo é questão de honra para quem opta por presen-
ça estranha em sua casa. 

No passado havia entre os superiores e subalternos caseiros 
uma ilação de amizade tão forte, que os tornava agregados para o 
resto da vida!... As crianças tinham nas babás, uma segunda mãe.  
Com o apoio dos pais, ajudavam a criá-los, com amor e energia. 
Quando um filho deixava a casa paterna, por casamento ou em-
prego, as serviçais sentiam tanto a separação, quanto os parentes 
próximos. Era comum o compadrio e na pia batismal muitas 
assumiam a condição de madrinhas de apresentação.

Minha avó conhecia uma senhora descendente de escravos 
que, ao morrer os progenitores, o juiz deu a tutela dos órfãos, 
a “Dinda”, missão que a protetora continuou a cumprir com os 
“netos” que  eles lhe doaram.

No presente, esse laço de afeto desapareceu. Sumiu o 
acumpliciamento que reinava nos lares, entre maiores e meno-
res. Quando, por vontade de Deus, a vida conjugal se desfalcava 
de um membro, a doméstica com mais dedicação, se associava à 
nova situação, como se tivesse recebido, procuração divina para 
desempenhar o seu recente papel. 

Hoje, a serviçal é apenas uma funcionária, no cumprimento 
do seu mister.  Haja vista o projeto recém-aprovado no Senado. 
Tem 120 dias para entrar em execução e o patrão (a) terá de 
recolher 8% do FGTS, relativo à remuneração do assalariado. A 
cobrança do INSS, do Imposto de Renda e do Fundo de Garantia, 
estão unificadas numboleto único, a cargo do contratante.

São tantas as vantagens, mas observa-se a retração para 
os pactos nessa área.  A preferência é por diaristas. As senho-
ras que moram só e de pequenas posses,   fogem de encargos 
financeiros. Outras, por decisão própria, não querem o conví-
vio de muitas horas e apelam para as diaristas. Há uma nova 
classe: Os“Cuidadores” (ambos os sexos), que dependendo do 
combinado passam o dia ou dormem na residência do assisti-
do. Outras se oferecem, apenas, para dormir. O preço, contudo, 
afasta os pretendentes. 

Em qualquer circunstância rareia uma prestadora 
de serviços, que pernoite onde serve. Em breve a perma-
nência delas, só será lembrada na literatura, quando se 

abordar a coexistência familiar, de antigamente. 
Há mais de uma década escrevo sobre o problema, não 

resolvido até o momento, quanto ao trato diário e seguro parai-
dosos abonados, em renda. Existem os detentores (as) de apo-
sentadorias e pensões compensadoras. No entanto, a situação 
desses ricos se complica, à falta de acompanhamento, em tempo 
integral. Em maioria, casadas ou com descendentes pequenos, 
não aceitam emprego com a obrigação do repouso noturno, por 
mais atrativa que seja a remuneração.  A perspectiva é de que a 
ausência de profissionais que executem sua ocupação nas casas 
particulares se acentue cada vez mais.  

É corrente que pessoas de idade provecta rejeitam o dia 
a dia, com filhos e netos, preferindo manter a intimidade nos 
fins de semana, para assegurar-se da despreocupação, com o 
cotidiano dasgerações, em geral,  abertas, além da conta,  ao 
progresso do século XXI.

Ao escrever a penúltima crônica sobre o assunto, meu 
e-mail se encheu de  mensagens indagativas se a criação de um 
condomínio anunciado por Ricardo Coutinho,  era em atendi-
mento às minhas constantes solicitações. Avisei que não.  As 
unidades anunciadas pelo governador já foram inauguradas, 
em João Pessoa e Campina Grande,  como Cidade Madura, para 
os carentes.  Há promessa de extensão às municipalidades, se 
houver interesse por parte delas. 

Meu plano é endereçado a clientes da classe alta, com 
excelentes aposentadorias e pensões, que  poderão adquirir seu 
espaço, em condomínios horizontais, com o conforto indispen-
sável. 

No caso que venho advogando enderecei pedidos às 
empresas de construção urbanas, que levantam vistosos e 
modernos condomínios, com apartamentos ou casas, com todas 
as comodidades exigidas por condôminos abastados financeira-
mente. Renovo meu apelo, no intento de comover uma Cons-
trutora, a  realizar o sonho, que não é meu,  mas de uma casta 
da sociedade paraibana, altamente aquinhoada, mas carente de 
acompanhamento constante. 

Em Pernambuco e no Ceará, já existem esses albergues, 
com um acervo que realiza o interesse material e espiritual a 
quem busca hospedarias, com excelente qualificação. O serviço 
é caro, com boa alimentação para todos os regimes. Oferece 
supervisão médica, assistência social, biblioteca e divertimentos 
que carecemos que procuram refúgios com boa serventia.

Creio que se houver empenho mutuo, nenhuma Empresa 
Imobiliária se furtará a tornar realidade à aspiração de um gru-
po financeiramente forte, que carece de condições para viver 
bem.

Farolito Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Caos nas redes sociais

Na semana passada, Campina Grande viveu mo-
mentos de pânico causados por ocorrências policiais 
atípicas no que diz respeito à rotina de insegurança da 
cidade. 

Tudo começou a partir da decapitação de um pre-
so do Presídio do Serrotão na terça-feira (12/5), o que 
foi seguido por assaltos e incêndios a dois ônibus na 
quarta-feira (13/5), sendo que em um dos casos o mo-
torista do veículo conseguiu apagar o fogo antes que as 
chamas de alastrassem.

Na quarta, a cidade entrou em um clima de caos e 
medo, devido, principalmente, à repercussão que as re-
des sociais deram aos acontecimentos e mais ainda aos 
boatos que circularam dando conta de que o município 
estava sob ataque do crime organizado.

Foi bem interessante. Quem acessou o WhatsApp, 
especificamente, nos grupos deste aplicativo, encon-
trou uma Campina caótica, com assaltos, homicídios e 
incêndios em vários bairros, numa corrente de infor-
mações inverídicas (composta por textos, fotos e vídeos) 
que potencializaram o medo causado pelos ataques 
originais.

Resultado: as pessoas deixaram de sair de casa, 
nas faculdades particulares não houve aulas, nas uni-
versidades públicas poucos alunos compareceram e 
a frota do transporte público foi recolhida mais cedo, 
deixando milhares desassistidos. 

Não estou dizendo que a violência é irreal. Pelo 
contrário, os casos de incêndio a ônibus registrados 
(houve um terceiro na sexta – 15/5) apenas são cerejas 
nesse bolo de gosto amargo que é a insegurança na 
Rainha da Borborema. 

A situação ganhou um contorno mais trágico, pois 
as autoridades policiais se apoiaram nos boatos para 
tentar amenizar os problemas e, do outro lado, os opo-
sitores aproveitaram para pegar carona e dar eco às 
reclamações contra a falta de segurança. 

O que aconteceu nos faz pensar sobre como as 
pessoas utilizam instrumentos potencialmente positi-
vos, como as redes sociais e toda a sua suposta liberda-
de de expressão, para fins contrários. 

O exemplo citado neste texto tem como base uma 
breve e superficial análise feita sobre o WhatsApp, mas 
nas outras redes sociais mais populares, a exemplo 
do Facebook e Twitter, a situação é a mesma. As ferra-
mentas são usadas corriqueiramente para disseminar 
boatos, mentiras, ódio e coisas do tipo. Lembremo-nos 
do horror que foi o período eleitoral. 

Sinceramente, o que fica deste fato é que as pes-
soas tem uma espécie de necessidade perversa de ver 
o “circo pegar fogo”. E, do outro lado, quem tem medo 
tende a propagar esse sentimento criando um círculo 
vicioso no qual quem sai perdendo é a sanidade de 
uma sociedade cada vez mais combalida no que diz 
respeito à segurança pública.   

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque
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Entre abelhas
Bruno (Fábio Porchat), um editor de imagens recém-sepa-

rado da mulher (Giovanna Lancellotti), 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.

Cristovam Tadeu

Foto de workshop cinema em sala de aula, com a venezuelana Elena Ávila

Estão abertas até 30 de junho as 
inscrições para o 5º Festival Interna-
cional Pequeno Cineasta . O evento, 
que teve a primeira edição em 2010 e 
reúne mais de 14 países, é aberto para 
crianças e jovens de 8 a 17 anos de 
idade do Brasil e do mundo.

O festival gratuito será realizado 
no período de 2 a 6 de setembro, no 
Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio 
de Janeiro. Os filmes que entrarão nas 
mostras serão selecionados por uma 
curadoria eleita. Já as melhores pro-
duções serão escolhidas por um júri 
composto de dez pequenos cineastas 
de diferentes regiões do Estado, que 
já tenham alguma experiência na área 
audiovisual. Os trabalhos selecionados 
ganharão troféus e prêmios.

“A gente faz uma cabine fechada 
para mostrar para eles os filmes e 
convida sempre alguém do mercado de 
cinema para mediar o debate no júri, 
para depois eles votarem os melhores”, 
disse Daniela Gracindo, idealizadora do 
evento. O público também poderá ele-
ger suas produções cinematográficas 
preferidas nas mostras competitivas 
nacional e estrangeira, que são dividi-
das, cada uma, nas categorias de 8 a 13 
anos e de 14 a 17 anos, acrescentou.

A partir desta quinta edição, a 
ideia de Daniela é expandir as mos-
tras do festival para outros Estados 
brasileiros, por meio de parcerias com 
produções locais. Desde a primeira 

Drama brasileiro conta história de um editor de imagens

edição, já foram exibidos mais de 400 
filmes. Considerando que cada equipe é 
integrada, em média, por dez crianças e 
adolescentes por filme, o total de parti-
cipantes do festival, até agora, alcançou 
cerca de 5 mil pequenos cineastas.

Quem quiser se inscrever no 
festival deve ter menos de 17 anos e 
produzir um curta-metragem com no 
mínimo um minuto e no máximo dez 
minutos de duração, de qualquer gêne-
ro, seja ficção, animação, documentário 
ou cinema experimental.

Atriz e professora de oficinas de 
cinema, Daniela Gracindo disse ter des-
coberto no cinema uma ferramenta po-
tente para a educação e comunicação 
com o universo infantojuvenil. “Eles 
amam muito. Todos os meus alunos 
são apaixonados por cinema. A lingua-
gem hoje é a do audiovisual”, avaliou. 
Para ela, a educação brasileira ainda 
está atrasada nessa área. “Os profes-
sores não estão preparados, as escolas 
ainda não se atualizaram para o ensino 
da linguagem audiovisual”, disse.

Inscrições para Festival Internacional 
Pequeno Cineasta abertas até junho
Alana Gandral 
Agência Brasil

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 es-
posa Ruth (Oona Chaplin), que faleceu 
há nove anos. A poucos quilômetros de 
distância, a bela Sophia Danko (Britt Ro-
bertson) conhece o jovem cowboy Luke 
(Scott Eastwood), que a apresenta a um 
mundo de aventuras e riscos. De forma 
inesperada, os dois casais vão ter suas 
vidas cruzadas.Manaíra 3: 17h e 22h20

MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA(EUA 2015). 
Gênero:Ação , Ficção científica. Duração: 
120min. Classificação: 14 anos. Direção: 
George Miller. Com Tom Hardy, Charlize 
Theron, Zoë Kravitz.Um guerreiro das 
estradas (Tom Hardy) deve resgatar um 
grupo de garotas envolvidas em uma 
guerra mortal, iniciada pela Imperatriz 
Furiosa (Charlize Theron). Manaíra7: 
12h30, 15h15, 18h e 20h45  Manaíra 
9/3D: 13h50, 16h45, 19h30 e 22h15 
Manaíra 11: 13h15, 16h, 18h45 e 21h30 
CinEspaço 3/3D DUB: 14h e 19h CinEspaço 
3/3D LEG: 16h30 e 21h30  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 Bru-
no (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. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: Joss Whedon 
Com: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark 
Ruffalo.Sequência do sucesso “Os Vingado-
res”, 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 Johnson. 
Com Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin. 
O planeta Terra foi invadido por seres 
extra-terrestres, os Boov, que estão em 
busca de um novo planeta para chamar 
de lar. Eles convivem com os humanos 
pacificamente, que não sabem de sua 
existência. Entretanto, um dia a jovem 
adolescente Tip (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 bas-
tante sobre as relações intergalácticas. 
Manaíra1: 13h55 CinEspaço2: 14h 
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Diversidade

FOTOS: Divulgação

Coreografia aborda a 
condição humana e suas 
fragilidades, levando os 

expectadores a uma 
   reflexão sobre o 

respeito ao próximo

A próxima edição do Sarau ‘Terças da Palavra’ realizado no Cearte 
tem como convidada a arte educadora e gestora Márcia Lucena
Lucas Duarte   
Especial para A União

O Centro Estadual da Arte 
(Cearte) apresenta hoje, 
a partir das 16h o ‘Sa-
rau Terças da Palavra’. O 
evento faz parte das ativi-
dades do Naep (Núcleo 
de Atenção e Estudo da 
Palavra), responsável 

pelo trabalho da valorização do uso 
interdisciplinar da palavra no Centro 
Estadual de Arte, implantada pela atual 
gestão de Laura Moreno, diretora da 
Escola e Celly de Freitas coordenadora 
do Naep. A entrada é gratuita ao público 
interessado.

Realizado todas as terceiras terças-
feiras de cada mês o Sarau ‘Terças da 
Palavra’ tem como objetivo estimular 
o uso da palavra através da leitura e a 
partir desta exercitar a sua interpre-
tação dentro das linguagens artísticas 
da escola. No mês de maio, o Sarau tem 
como convidada a professora Márcia 
Lucena, arte educadora e presidente da 
Fundação Espaço Cultural (Funesc).

O Sarau ‘Terças da Palavra’ iniciou 
suas atividades em março de 2014, 
quando alunos e professores da escola 
trouxeram para leitura, poemas que 
referenciavam a mulher e/ou estritos 
por mulheres. Um sarau envolve dança, 
poesia, leitura de livros, música acústica 
e também outras formas de arte como 
pintura, teatro e comidas típicas. Evento 
bastante comum no século XIX que vem 
sendo redescoberto por seu caráter de 
inovação, descontração e satisfação.

Na sua 2ª edição, no mês de abril, 
foi homenageado o mês da dança. Na 3ª 
edição o evento contou com a presença 
do estudante de letras Ramon Benicio, 
que ganhou o prêmio de melhor poema 
no Poesia Encenada do Sesc Centro em 
João Pessoa. Desde a 4ª edição já tive-
ram participações de poetas já conheci-

de Oliveira, Antonio de Souza, Joaquim 
Gonçalves...’ Quando percebo uma pausa 
de dois minutos, falo: ‘Sou eu’. Meu nome 
é Ilicz. Costumo dizer que houve só três 
Ilicz no mundo: Ilytch Tchaikovsky, Vladimir 
Ilyich Lênin e Ilicz Gleizer”, disse, também 
ao Memória Globo.  

O ator paraibano Beto Quirino, que 
atualmente mora no Rio de Janeiro e já 
atuou em novelas e em minisséries da 

Aos 81 anos de idade e 56 deles 
dedicados às artes cênicas faleceu na 
manhã do último sábado, no Hospital 
Copa D’Or, no Rio de Janeiro, o ator 
Elias Gleizer. Ele estava internado desde 
o dia 6 de maio, depois de uma queda 
de escada rolante. A causa da morte, 
comunicada pelo hospital, foi por conta 
de complicações que levaram à falência 
circulatória após uma broncopneumonia. 

Apesar da condição delicada do 
ator, o óbito pegou a todos de sur-
presa. Entre 2011 e 2013, o ator havia 
sido internado por três vezes, devido 
a complicações de um problema renal 
crônico. 

Seu talento sempre lhe rendeu 
muitos personagens do mesmo es-
tilo, incluindo 10 padres, e por isso o 
carinho da classe, como Bruno Ga-
gliasso em lhe chamar eternamente 
de ‘avô’. “Eu fiz mais de cinco novelas 
com crianças. Eu tenho cara de vovô. 
Mas fiz mais novela de padre. Foram 
dez padres. Também fiz frei, só não 
consegui ser bispo”, brincou ele, em 
depoimento ao Programa Memória 
Globo, em 2011. Ele adorava brincar 
com seu nome. “Quando estou numa 
repartição pública, na hora da entrega 
do documento, eles começam: ‘Pedro 

Luto: Teledramaturgia perde o ator Elias Gleizer

Sorriso era a marca do vovô das novelas 

Expressões artísticas

FOTO: Divulgação

Registro de uma das edições do evento, que teve como convidado o professor e escritor paraibano Hildeberto Barbosa Filho

dos no meio literário, como: Hildeberto 
Barbosa Filho que é integrante da Aca-
demia Paraibana de Letras (APL) e da 
Academia Paraibana de Imprensa (API), 
além de professor do curso de Comuni-
cação Social da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Lau Siqueira secretário 
de Cultura do Estado da Paraíba, Vitória 
Lima crítica literária e Angélica Lúcio 
jornalista.  

Estas ações de difusão da literatura 
realizada no Estado da Paraíba fazem 
parte do calendário cultural do Cearte 
e vem ganhando destaque em nossa 
cidade, oferecendo aos paraibanos a 
oportunidade de interagir com as ativi-
dades artísticas desenvolvidas na Escola. 
Mais informações são obtidas no Centro 

Estadual de Arte está localizada a Rua 
General Osório, nº 36 no Centro de João 
Pessoa, ao lado da Igreja de São Bento.

Para Celly de Freitas coordenadora 
do Naep e especialista em teatro, disse 
que o Sarau com o objetivo de estimu-
lar a palavra e a interpretação. “O Sarau 
acontece mais uma vez e como das ou-
tras vezes com um convidado, desta vez 
Márcia Lucena é quem estará conosco, o 
envolvimento dos alunos é muito impor-
tante, junto à convidada”, disse A União.

O sarau
É um evento cultural ou musical 

realizado onde as pessoas se encon-
tram para se expressarem ou se ma-
nifestarem artisticamente. O sarau é 

uma reunião festiva que ocorre à tarde 
ou no início da noite, apresentando 
concertos musicais, serestas, cantos 
e apresentações solo, demonstrações, 
interpretações ou performances artísti-
cas e literárias. Danças como formas de 
interação entre os convidados também 
eram muito comuns na época, exemplos 
disso era a valsa. Atualmente, algumas 
escolas e faculdades promovem saraus 
para estimular o desenvolvimento cultu-
ral de seus alunos. Bem como grupos e 
associações artísticas e culturais. Hoje 
em dia, o termo virou uma denomina-
ção geral de encontros lítera-artísti-
cos, que podem acontecer em lugares 
fechados ou abertos com diversas 
manifestações culturais.

Rede Globo, a exemplo de Parabólico, 
Duas Caras, Desejo Proibido, Malhação, 
Três Irmãs e Além do Horizonte comentou 
ao jornal A União a perda do ator. “Seu 
trabalho era uma das coisas mais claras 
sem precisar de retoques, tinha o dom de 
fazer com que seus personagens se con-
fundissem com a vida real. Parecia que não  
existia câmera ou cenário quando estava 
em cena, sua atuação era de uma leveza 
que poucos atores mostram hoje em dia. 
Seu Elias, sempre com um sorriso de crian-
ça que quem o conheceu de perto sabe que 
ele sorria com todo o rosto.” revelou.

Obra e legado
Iniciou na TV Tupi, em 1959, Gleizer 

participou de mais de 50 novelas, séries 
e minisséries, sendo seu último trabalho 
na novela Boogie Oogie, em 2014. Na TV 
Globo, Gleizer iniciou em 1984, a convite de 
Walther Negrão, para atuar em Livre para 
Voar, e se destacou em várias novelas e 
minisséries de sucesso, como Direito de 
Amar (1987), Fera Radical (1988), Tieta 
(1989), Explode Coração (1995) e Chiqui-
nha Gonzaga (1999). Seus mais recentes 
trabalhos, além da participação em Boogie 
Oogie, foram Flor do Caribe (2013), Terra 
Nostra (1999), Sinhá Moça (2006) e Pas-
sione (2010). Ele ainda participou de Ma-

lhação, Zorra Total, e do filme Didi Quer 
Ser Criança (2004). Dessas 25 novelas, 
fez Se o Mar Contasse, O Mestiço, Olho 
Que Amei, A Outra, A Inimiga, A Ré Mis-
teriosa, Os Irmãos Corsos, Presídio de 
Mulheres, Os Rebeldes, Antônio Maria, 
Nino, o Italianinho, Simplesmente Maria, 
A Fábrica, Signo da Esperança, Rosa dos 
Ventos, Salário Mínimo, Xeque-Mate e O 
Machão. Quando a TV Tupi foi fechada, 
Elias Gleizer foi para a TV Bandeirantes, 
onde trabalhou em Dona Santa e Sabor 
de Mel. No SBT fez Acorrentada e Uma 
Esperança no Ar. Foi quando ingressou 
na Rede Globo. E mais uma vez, engati-
lhou uma série de 25 participações em 
teledramaturgia.

Perfil
Filho de imigrantes judeus polo-

neses - um sapateiro e uma dona de 
casa - que fugiram para o Brasil na 
época da perseguição na Europa, Elias 
Gleizer nasceu em 1934, em São Paulo, 
sendo batizado como Ilicz Glejzer. Seu 
tipo físico e seu jeito de atuar, parece 
abrirem-lhe os caminhos. Jamais se 
casou nem teve filhos. Seu tipo bo-
nachão, um corpo grande, aliados ao 
olhar doce, encaixaram-se sempre em 
variados papéis.
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Nomes mundiais estarão 
presentes em Fórum de 
Educação e Tecnologia

Pílula anticoncepcional 
Método faz 55 anos com avanços e menos riscos

Priscila Capovilla cursa-
va a faculdade e tinha 20 anos 
quando ficou grávida da filha. 
A gestação não foi planejada. 
Por isso, pouco tempo depois 
do parto, a jovem decidiu que 
não passaria por uma situa-
ção como aquela novamente e 
começou a tomar a pílula an-
ticoncepcional. Após 20 anos, 
a analista de tecnologia da 

informação é uma entusiasta 
do método contraceptivo e 
garante que manterá o uso até 
que o desejo de ter um outro 
filho apareça. “Acho ótima a 
possibilidade de planejar. A 
gente fica mais segura. Uma 
gravidez indesejada pode 
complicar muito a vida de 
uma pessoa”, acrescentou.

 A professora Carla Simo-
ne Castro, 41 anos, também 
fez uso da pílula anticoncep-
cional, mas tem uma história 

bem diferente para contar. 
Após seis meses utilizando a 
medicação, recomendada por 
uma ginecologista, ela sentiu 
fortes dores de cabeça segui-
das de três acidentes vascula-
res cerebrais. 

Como sequela, Carla fi-
cou 60 dias cega, 45 dias sem 
o movimento dos braços e 
pernas e com a fala compro-
metida.  “Nunca tinha usado 
anticoncepcional. A médica 
me indicou para diminuir as 

cólicas. Conversei muito sobre 
o risco de trombose que conti-
nha na bula, mas ela garantiu 
que, em 20 anos, não teve co-
nhecimento de nenhum caso”, 
explicou. Carla enfrentou 67 
dias de internação, sendo sete 
em uma unidade de terapia 
intensiva. Hoje, menos de um 
ano depois, ela precisa tomar 
remédio anticoagulante e tem 
fístulas no cérebro que podem 
se romper a qualquer momen-
to. Casos como o da professo-

ra, com mutação genética e um 
risco aumentado para trom-
bose, são raros, segundo a pre-
sidente da Comissão Nacional 
de Anticoncepção da Federa-
ção Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia, 
Marta Finotti. Ao comentar 
os 55 anos do surgimento 
da pílula anticoncepcional, 
completados esta semana, ela 
lembrou que o medicamento 
evoluiu muito e que os riscos 
para as pacientes já foram 

bem maiores. “Tivemos gran-
des mudanças, com redução 
significativa das doses dos 
componentes, principalmen-
te do estrogêneo. Temos uma 
grande variedade de pílulas, 
desde as hormonais com-
binadas, com estrogêneo e 
progesterona, às pílulas só 
com progesterona e com es-
trogêneo natural no lugar do 
sintético. São avanços muito 
significativos na redução dos 
efeitos adversos.”

Para a ginecologista e 
integrante da Associação de 
Ginecologia e Obstetrícia de 
São Paulo, Cristina Benetti, 
a entrada da pílula anticon-
cepcional no mercado pos-
sibilitou às mulheres maior 
dedicação à vida profissio-
nal, liberdade de escolha e 
mudanças nos hábitos sexu-
ais. Ela ressaltou, entretanto, 
a importância da orientação 
médica especializada e de 
se fazer um histórico clínico 
cuidadoso de cada paciente 
antes de prescrever o medi-
camento.

“Olhamos o histórico fa-
miliar, hábitos como tabagis-
mo, características de obe-
sidade, doenças associadas 
como hipertensão, diabetes 
e síndrome metabólica. Com 
esse histórico clínico, temos 
condição de avaliar se a pa-
ciente tem alguma contrain-
dicação para a pílula. Não é 
necessário exames comple-

mentares para rastrear pre-
disposição à trombofilia. Não 
é custo efetivo e não é clini-
camente viável.”

A gerente-geral de Mo-
nitoramento de Produtos 
Sujeitos à Vigilância Sanitá-
ria da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
Maria Eugênia Cury, esclare-
ceu que, como a pílula anti-
concepcional tem como base 
hormônios com certo tipo 
de risco, o medicamento é 
do tipo tarja vermelha e não 
tem venda livre no Brasil.

“Para que a mulher pos-
sa ter acesso aos anticon-
cepcionais, é preciso passar 
por avaliação do médico”, 
disse. “O papel da Anvisa é 
registrar o produto e fazer a 
análise. E a gente monitora. 
Temos um sistema para rece-
ber notificações de eventos 
adversos e informartivos e 
alertas com informações so-
bre anticoncepcionais.”

Socióloga e assessora do 
Centro Feminista de Estudos 
e Assessoria (Cfemea), Jolú-
zia Batista também avaliou 
a pílula como uma espécie 
de revolução no comporta-
mento feminino, sobretudo 
ao propor a alternativa de 
relações sexuais livres, sem a 
imposição de um relaciona-
mento ou de um casamento.

“Mesmo assim, 55 anos 
depois, ainda existe uma 
parcela de mulheres, a maio-
ria da periferia e com baixa 
escolaridade, que não tem 
acesso à informação nem ao 
anticoncepcional. Conhece-
mos mulheres que acham 
que o uso da pílula não deve 
ser continuado e que só to-
mam, por exemplo, no dia em 
que vão ter relação sexual. 
Há um longo caminho a per-
correr para que a pílula con-
siga cumprir o papel a que 
se propôs de contraceptivo”, 
destacou.

Farmácias disponibilizam 
grande variedade de pílulas, 
desde as hormonais 
combinadas com estrogêneo 
e progesterona

Paula Laboissière 
Repórter da Agência Brasil 

Camila Boehm 
Repórter da Agência Brasil

Lei da homofobia emperra e 
2014 registrou 326 mortes 

Mais liberdade e mudanças sexuais

Depois de oito anos, o de-
bate sobre a criação de uma lei 
de criminalização da homofo-
bia avança com dificuldade no 
Congresso. Em janeiro des-
te ano, o Projeto de Lei 122, 
chamado PL da Homofobia, 
acabou arquivado no Senado. 
Para os defensores da cria-
ção da lei, a esperança reside 
no novo projeto de autoria da 
deputada Maria do Rosário 
(PT-RS). O projeto 7582/2014 
está em tramitação na Comis-
são de Constituição e Justi-
ça (CCJ) da Câmara e tipifica 

crimes de ódio, preconceito 
e intolerância contra diferen-
tes grupos. Os números da 
violência contra a população 
LGBT apontam, de fato, para 
a urgência de uma ampla dis-
cussão sobre o assunto pela 
sociedade civil. 

Número crescente
De acordo com o Relató-

rio Anual de Assassinatos de 
Homossexuais no Brasil, ela-
borado pela organização Gru-
po Gay Bahia (GGB), em 2014, 
foram registradas 326 mortes 
de gays, travestis e lésbicas, 
incluindo nove suicídios. O 
número é 4,1% maior do que 

o registrado no ano anterior, 
quando foram contabilizadas 
313 mortes. Uma média de um 
assassinato a cada 27 horas. 
“O Brasil é um dos campeões 
dos crimes de ódio, da lesão 
corporal motivada pela ho-
mofobia”, afirma o deputado 
federal Jean Wyllis (PSOL-RJ). 
De acordo com Wyllys, não há 
dúvida sobre o fato de que a 
homofobia no Brasil é um fe-
nômeno social e carrega “uma 
expressão letal” para a popu-
lação LGBT. O parlamentar 
observa que a homofobia deve 
ser enfrentada não apenas 
com a aplicação e ampliação 
de penas para os criminosos. 

Foto: Reprodução/Internet
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Fórum terá especialistas renomados
Educação ProfissioNal E TEcNológica

Debates ocorrerão entre 
os dias 26 e 29 no Centro 
de Convenções de Recife

Nomes de referência nas 
áreas de educação, inovação 
tecnológica, empreendedo-
rismo, políticas públicas e 
movimentos sociais estarão 
reunidos na terceira edição 
do Fórum Mundial de Educa-
ção Profissional e Tecnológica 
(FMEPT) que será realizado no 
Centro de Convenções, entre os 
dias 26 e 29 deste mês, em Re-
cife. Promovido pelo Instituto 
Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco 
(IFPE) e pelo Ministério da 
Educação (MEC), o evento é 
gratuito e  mobilizará 15 mil 
pessoas (número de inscritos 
até o momento) do Brasil e 
do mundo, entre estudantes, 
pesquisadores, professores e 
personalidades políticas para 

acompanhar os quatro dias de 
programação. A grade de con-
ferencistas, palestrantes e de-
batedores do FMEPT 2015  foi 
divulgada no último dia 8, em 
entrevista coletiva concedida 
pela reitora do IFPE e coorde-
nadora-geral do fórum, Cláu-
dia Sansil, no Hotel Nobbille 
Inn, no Recife. 

Entre os nomes anun-
ciados, consta o de Mariela 
Castro, filha do presidente de 
Cuba Raul Castro, militante do 
movimento LGBT e diretora 
do Centro Nacional Cubano de 
Educação Sexual, além de Frei 
Betto, conhecido por sua atua-
ção na área social e na defesa 
dos direitos humanos, e Sílvio 
Meira, professor titular apo-
sentado do Centro de Infor-
mática da Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE) e 
um dos fundadores do Centro 
de Estudos e Sistemas Avança-
dos do Recife (C.E.S.A.R).

Minc capacita gestor
de cultura no ceará

Estão abertas até dia 7 de 
junho, as inscrições para o curso de 
Formação para Gestores e Conselhei-
ros Municipais de Cultura das regiões 
do Cariri e Centro-Sul do Ceará. A ini-
ciativa é resultado de uma parceria 
do Ministério da Cultura (MinC) com a 
Pró-Reitoria de Cultura da Universida-
de Federal do Cariri (Procult-UFCA). O 
curso será semipresencial e de cará-
ter obrigatório.  O objetivo do curso é 
formar gestores e conselheiros muni-
cipais para implementar e consolidar 
os Sistemas Municipais de Cultura, 
conforme as normas e princípios do 
Sistema Nacional de Cultura (SNC).

filme e exposição 
no festival da fcJa

A programação da 12ª edição 
do Festival de Artes Visuais da Paraíba 
prossegue hoje, na Fundação Casa de 
José Américo. Às 15h30, será exibido 
o documentário “A vida iluminada de 
Hermano José”, seguido de uma con-
versação, com a escritora e pintora 
Irismar Fernandes de Andrade. Às 
16h30, haverá apresentação do filme 
“Duas vezes não se faz”, de Marcos Vi-
lar. O festival é uma realização da As-
sociart, com o apoio da Fundação Casa 
de José Américo.  Segue até a próxima 
sexta-feira, na Sala de Exposições da 
FCJA, a exposição fotográfica “José 
Américo e o Cabo Branco”.

Moda inverno será 
lançada hoje em JP

Inspirações para o processo 
criativo e tendências para moda inver-
no 2016 serão apresentadas a empre-
sários e profissionais do setor, hoje, às 
19h, no Centro de Educação Empreen-
dedora do Sebrae, em João Pessoa. 
Além da apresentação do material e 
entrega do kit do Caderno de Inspi-
rações, será apresentada a palestra 
“Caminhos – Inverno 2016”, com o ins-
trutor técnico do Senai, Rafael Lemos. 
O material faz parte do projeto Inova 
Moda, parceria entre Sebrae e Senai, 
que incentiva empresários a inovarem 
e criarem novos produtos sem perder 
identidade regional. 

rio tem ato para 
transtorno mental

Ato no vão livre do Museu de 
Arte de São Paulo (Masp), na região 
central da capital, marcou o Dia Na-
cional Antimanicomial. Fantasiados, 
embalados pelo samba, os manifestan-
tes trouxeram faixas e cartazes para 
defender tratamento humanizado para 
os portadores de doenças mentais. A 
presidente da Federação Nacional dos 
Psicólogos, Fernanda Magano, disse 
que um dos pontos mais preocupantes 
atualmente em relação ao tema são as 
comunidades terapêuticas. Os centros, 
em grande parte mantidos por entida-
des religiosas, oferecem atendimento a 
dependentes químicos.

incra assenta família 
em santarém (Pa)

Cerca de 40 famílias assenta-
das da reforma agrária foram trans-
feridas do projeto de assentamento 
Fátima de Urucurituba para o assen-
tamento Eixo Forte, no município de 
Santarém, no Pará. O reassentamento 
se deu por causa do fenômeno cha-
mado de “terras caídas”, que provoca 
o desmoronamento de porções de ter-
ras nas áreas das várzeas que sofrem 
o impacto de maresia do Rio Amazo-
nas. Com tamanho aproximado de 15 
hectares, a área destinada às famílias 
de Fátima de Urucurituba está loca-
lizada na comunidade Santa Maria, 
dentro do projeto de assentamento 
Eixo Forte. A transferência começou 
na última quinta-feira (14).

A dengue, febre chikungunya e a 
recém chegada Zika vírus são doenças 
causadas pelo mesmo mosquito, o Ae-
des aegypti. Sendo assim, é comum que 
os sintomas sejam parecidos e em mui-
tos casos confundidos. A infectologista, 
Adriana Cavalcanti, diz que e intensi-
dade dos sintomas ajuda a diferenciar 
cada uma, mas o que irá constatar de 
fato a dengue é o exame chamado so-
rologia.

Com o filho de três meses no colo, 
Robério Freire é pintor de parede e hoje 
não teve escolha a não ser faltar ao tra-
balho. As pintinhas começaram a apare-
cer ontem e ao amanhecer ele percebeu 
que havia piorado. Não pensou duas ve-
zes e resolveu levar o garotinho para o 
hospital acompanhado da sua esposa.

À medida em que o menino fica-
va inquieto, a angústia do pai aumen-
tava. “Pelo menos ele está esperto. 
Tenho medo de expor ele a outras 
doenças aqui no hospital, mas a minha 
condição não me permite pagar con-
sulta, apenas comprar os remédios. 
Espero que não seja grave. Daremos 
toda a assistência para ele”, relatou. 
Qualquer doença causada por vírus, 

pode ser caracterizada como virose. 
Em escala de intensidade dos sinto-
mas, para diferenciar essas três doen-
ças, de menor para o maior está o Zika 
vírus, chikungunya e dengue. No he-
mograma (exame que avalia células 
sanguíneas, e é um dos primeiros a se-
rem feitos), as viroses tendem a dimi-
nuir os leucócitos e as plaquetas. Mas 
no Zika vírus, Adriana fala que eles 
quase não se alteram.

A presença do Zika vírus no Brasil 
foi confirmado pelo Ministério da Saú-
de na última quinta-feira (14). O Insti-
tuto Evandro Chagas atestou positivo 
para o exame de 16 pessoas que apre-
sentaram resultados preliminares para 
o vírus. Foram oito amostras da Bahia e 
oito do Rio Grande do Norte.

O ministério acompanha a situação 
e participa da investigação de outros 
casos suspeitos de doenças exantemáti-
cas para definir os agentes causadores e 
adotar as ações de vigilância, prevenção 
e controle complementares no país. 

O Ministério da Saúde analisa, con-
tinuamente, as diversas pesquisas, no 
Brasil e no mundo, que buscam desen-
volver vacinas contra a dengue, com 
o objetivo de conhecer seu estágio de 
desenvolvimento e as possibilidades de 
uma futura incorporação no país.

Sintomas são a chave 
para diferenciar doenças

dENguE, cHiKuNguNYa E ZiKa
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Infectologista Adriana Cavalcanti afirma que o exame sorológico constata de fato a dengue

Janielle Ventura
Especial para A União

A Zika é caracterizada por febre 
baixa, hiperemia conjuntival (olhos 
vermelhos) sem secreção e sem co-
ceira, baixa incidência de artralgia 
(dores em articulação) e manchas 
no corpo com pontos brancos ou 
vermelhos, dores musculares, dor 
de cabeça e dor nas costas. A doen-
ça tem um período de incubação de 
aproximadamente quatro dias e os 
sinais e sintomas podem durar até 
sete dias.  

O tratamento é sintomático e 
baseado no uso de acetaminofe-
no (paracetamol) para febre e dor, 
conforme orientação médica. Muita 
hidratação. Não está indicado o uso 
de ácido acetilsalicílico e drogas an-
ti-inflamatórias devido ao risco au-
mentado de complicações hemorrá-
gicas, como ocorre com a dengue. 
Orienta-se procurar o serviço de 
unidade básica de saúde para con-
dução adequada.  

febre chikungunya - Causa febre 
alta, de início súbito, artralgia (dor 
articular principalmente nas mãos, 
pés, cotovelos e joelhos, podendo 
causar deformação) ou artrite in-
tensa com início aguda, manchas 
vermelhas na pele. Para dor e febre, 

tomar paracetamol ou dipirona. Hi-
dratação contínua. No caso de sin-
tomas suspeitos de chikungunya, a 
pessoa também deve procurar aten-
dimento na Unidade Básica de Saú-
de. Caso seja necessário, o local de 
referência para o atendimento é o 
Hospital Clementino Fraga, no bair-
ro Jaguaribe em João Pessoa. Tele-
fone para contato é o 3218-5416.

dengue - Origina febre alta com 
início súbito, fortes dores de cabeça, 
dor atrás dos olhos, que piora com 
o movimento dos mesmos. Perda do 
paladar e apetite, manchas e erup-
ções na pele semelhantes ao saram-
po, principalmente no tórax e mem-
bros superiores. Náuseas e vômitos, 
tonturas, extremo cansaço. moleza 
e dor no corpo, além de muitas do-
res nos ossos e articulações.

Caso a pessoa comece a perce-
ber os sintomas, a primeira provi-
dência é procurar a Unidade Básica 
de Saúde. Caso seja constatada a 
doença, de forma branda, a reco-
mendação é que o paciente seja di-
recionado aos Hospitais Regionais. 
Se o caso for mais grave, às unida-
des de saúde, que são referência 
para o tratamento da dengue. 

Características e tratamento

O Fórum da Infância e Ju-
ventude da Capital passará a 
funcionar no prédio da antiga 
Faculdade de Direito, localiza-
da na Praça João Pessoa. Atual-
menta, a entidade funciona no 
Bairro dos Estados. 

O projeto, que trata da 
transferência, de autoria do 
presidente do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, desembarga-
dor Marcos Cavalcanti de Al-

buquerque, foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho 
da Magistratura, em sessão 
realizada na última sexta-feira 
passada. A proposta do pre-
sidente converge para a par-
ceria que está sendo firmada 
entre o TJPB e a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
que visa a revitalização do 
prédio histórico da antiga 
Faculdade de Direito.

Mudança de endereço
 iNfÂNcia E JuVENTudE

Personalidades com lar-
go histórico no âmbito aca-
dêmico na área de educação 
como Moacir Gadotti, educa-
dor, discípulo de Paulo Freire 
e professor titular aposentado 
da Universidade de São Pau-
lo, e Silvia Manfredi, italiana, 
professora titular aposentada 
da Universidade Estadual de 
Campinas e uma das maiores 
pesquisadoras do país na área 
de Educação Profissional  tam-
bém marcarão presença, além 
de nomes internacionais, como 
Marti Ford (School of Indige-
nous Education of Red River 
College – Canadá), Elísio Estan-
que (Universidade de Coim-
bra – Portugal), Oriol Homns 
(Universidade de Barcelona) 
Beatriz Soto (ONG “Viva la Ciu-
dadanía”, Colômbia), Oscar Va-
liente (University of Glasgow), 
Wilson Netto (Conselho Cen-
tral da Administração Nacional 
de Educação Pública do Uru-
guai), entre outros.

“No momento em que a 
Educação Profissional e Tec-
nológica ganha cada vez mais 
espaço na agenda pública no 
Brasil e no mundo, fomentar 
discussões na perspectiva da 
diversidade, da cidadania e da 
inovação com figuras tão rele-
vantes  é de fundamental im-
portância e o fórum vem para 
cumprir esse papel”, afirmou a 
reitora Cláudia Sansil.

Além das conferências, 
palestras e debates, o fórum 
contará com 384 atividades 
autogestionadas, ministradas 
pelas 150 instituições inte-
grantes do Comitê Organiza-
dor do evento em diversas 
áreas. São 102 oficinas, 24 lan-
çamentos de livros, 25 pales-
tras, 52 mesas-redondas, além 
de 100 atividades culturais, 
entre apresentações musicais, 
encenações teatrais, exibição 
de filmes e exposições.

“Durante o evento, o pú-

blico poderá participar de 
inúmeras atividades. Há desde 
oficinas de games e aplicativos, 
passando por produção de pra-
tos até fabricação de móveis 
sustentáveis”, explica.  O fórum 
ainda inclui feiras do Livro, de 
Gastronomia e de Economia 
Solidária.

O evento terá também 
uma Mostra de Inovação Tec-
nológica com a exposição de 
52 projetos desenvolvidos por 
pesquisadores de todo o país. 
Com curadoria da Secretaria 
de Educação Profissional e Tec-
nológica do MEC, o “Auditório 
da Inovação” receberá uma sé-
rie de atividades relacionadas 
à tecnologia, como a palestra  
“A internet das coisas aplicada 
à educação e o seu impacto nas 
novas profissões até 2025, mi-
nistrada pelo CEO da empresa 
Cisco, Ricardo Santos, e um 
workshop sobre “Educação 
empreendedora”, conduzido 
pelo professor de Inovação da 
ESPM, Marcelo Pimenta.

Outras atrações são o Giro 
de Ideias, promovido pelo Mi-
nistério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 
e a palestra da Rede Nacional 
de Artes e de Cultura, idealiza-
da pelo Ministério da Cultura 
para incentivar estratégias na 
promoção da diversidade, ci-
dadania e inovação – temas do 
evento.

“Assim como nas edições 
anteriores, o Fórum 2015 será 
multidisciplinar. Será uma 
oportunidade para incentivar-
mos a inovação e o empreende-
dorismo entre pesquisadores e 
estudantes de todo o país, sem 
deixar de trabalhar dimensões 
sociais, como a diversidade e a 
cidadania no contexto do ensi-
no profissional e tecnológico”, 
explicou Maria José Melo, pró
-reitora de Extensão do IFPE e 
presidente da Secretaria Exe-
cutiva do FMEPT 2015.

Evento oferecerá mostra
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Recursos chegarão a mais de 6,6 mil agricultores do NE

Garantia-Safra 
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de maio de 2015

Mais de 6,6 mil agriculto-
res familiares receberão o be-
nefício do Garantia-Safra, nes-
te mês de maio. O Ministério 
do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) autorizou o pagamen-
to para auxiliar agricultores 
familiares de 12 municípios 
do Nordeste e do Semiárido 
que tiveram perdas de safra 
devido a seca.

Os novos beneficiários fo-
ram incluídos para receber a 
primeira parcela do benefício, 
referentes à safra 2013/2014. 
Eles são de Alagoas, Bahia, Pa-
raíba e Rio Grande do Norte. 
A medida está na Portaria n° 
16 publicada no Diário Oficial 
da União.

O benefício é pago em 
cinco parcelas de R$ 170 
cada, totalizando R$ 850 por 
agricultor. Os pagamentos 
seguem as mesmas datas de-
finidas pelo calendário de be-
nefícios sociais da Caixa Eco-
nômica Federal. A cada mês 
uma nova portaria é publica-
da incluindo novos beneficiá-
rios. No total, em maio, foram 
mais de R$ 29 milhões para o 

pagamento do Garantia-Safra 
a 172.248 agricultores fami-
liares de 196 municípios dos 
Estados de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Paraíba, Piauí, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte e 
Sergipe.

Como aderir
O agricultor deve veri-

ficar se sua cidade participa 
do Garantia-Safra. Para isso, o 
município deve assinar o Ter-
mo de Adesão com o Governo 
Estadual e definir a quanti-
dade de agricultores que vão 
participar.

Para se inscrever, o agri-
cultor deve procurar o es-
critório local de assistência 
técnica ou o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do 
Município para fazer a ins-
crição. É preciso ter a Decla-
ração de Aptidão ao Pronaf 
– DAP. Depois, deve procurar 
a prefeitura para receber um 
boleto e fazer a adesão ao 
Garantia-Safra.

O pagamento do boleto 
deve ser feito em uma agência 
da Caixa Econômica Federal 

900 têm contratos 
suspensos na GM

Mais 900 empregados da 
fábrica da General Motors (GM), em 
São Caetano do Sul, no ABC Paulista, 
entraram ontem em regime de lay-off, 
elevando para mais de 1.719 o total 
de trabalhadores afastados.  Por meio 
desse sistema, os empregados têm 
os contratos de trabalho suspensos, 
temporariamente, mas continuam 
recebendo os salários sendo que me-
tade é custeada pela empresa e outra 
parte, pelo Governo Federal por meio  
do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). Em assembleia, na sexta-feira 
(15), os trabalhadores da GM aprova-
ram a medida que durará cinco meses.

FGV registra leve 
queda na inflação

O Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) teve aumento de 
0,65%, na segunda prévia de maio: 
o índice foi 0,05 ponto percentual 
menor do que o registrado na última 
apuração (0,7%). O cálculo da segun-
da prévia, com fechamento do dia 15, 
considera as duas últimas semanas 
do mês anterior e as duas primeiras 
do mês atual. O levantamento foi fei-
to pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). Dos oito grupos pesquisados, 
quatro apresentaram decréscimos 
com destaque para alimentação.

Demanda por crédito
por consumidor cai

O número de pessoas que re-
correram ao crédito caiu 12,2% em 
abril de 2015 na comparação com o 
mês anterior. Em relação a abril de 
2014, também houve retração, de 
0,5%, segundo a Serasa Experian. No 
acumulado do ano, a demanda regis-
trou aumento de 4,3% ante o mesmo 
período de 2014. A escalada  de juros 
dos empréstimos e financiamentos e 
a queda da renda real por causa da in-
flação mais elevada e o baixo grau de 
confiança tiveram impacto negativo 
na disposição do brasileiro em assu-
mir novas dívidas.

Vendas de atacarejo
têm crescimento

Comprar em volumes maiores e 
improvisar espaços em casa para es-
tocar mantimentos. A alta da inflação 
e a facilidade de acesso estão ajudan-
do o consumidor a aderir às redes de 
atacarejo, que misturam o atacado 
com o varejo. Atraídos pelo custo uni-
tário mais baixo das mercadorias, os 
compradores estão migrando para 
uma modalidade que tinha a prefe-
rência de pequenos comerciantes. A 
Associação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores de Produtos Indus-
trializados (Abad), diz que o setor 
cresceu 7,3% no ano passado.

País quer exportar  
carne para a China

O primeiro-ministro da China, 
Li Keqiang, acompanhado de 150 
empresários, visitará o Brasil nesta 
semana. A expectativa do governo 
brasileiro é assinar um protocolo sa-
nitário que deve agilizar a liberação 
das exportações de carne bovina 
do Brasil para o país asiático. O do-
cumento oficializará o anúncio de 
fim do embargo chinês à carne bra-
sileira, anunciado em julho do ano 
passado pelo presidente Xi Jinping. 
Para retomar as vendas, o Brasil 
precisa ir além do aval formal e fazer 
um trabalho de reposicionamento no 
mercado chinês.

Termina no dia 31 deste 
mês o prazo para envio da 
Declaração Anual do Sim-
ples Nacional (DASN-Simei), 
ano-base 2014, à Receita Fe-
deral. O envio do documento 
mantém os Microempreen-
dedores Individuais (MEIs) 
de todo o país em dia com as 
obrigações fiscais e garante 
benefícios previdenciários 
como aposentadoria, auxílio-
doença e licença-maternida-
de, entre outros.

Balanço da Receita Fede-
ral divulgado na semana pas-
sada indicou que 2,78 milhões 
de MEIs ainda não enviaram o 
documento. O número repre-
senta 59,72% do total.

Na declaração, o MEI 
deve apresentar faturamento, 
contratação de funcionário 
e descrever suas despesas. 
As informações devem ser 

feitas pelo site www.portal-
doempreendedor.gov.br. O 
microempreendedor que não 
cumprir o prazo estará sujeito 
à multa, terá seus benefícios 
suspensos e poderá até ser ex-
cluído do Simples Nacional. A 
multa é estipulada pelo Fisco, 
conforme cada caso.

O MEI está enquadrado 
no Simples Nacional e fica 
isento de tributos federais 
(Imposto de Renda, PIS, Co-
fins, IPI e CSLL), tendo como 
despesas o pagamento men-
sal de R$ 39,40 (INSS), acres-
cido de R$ 5 (prestadores de 
serviço) ou R$ 1 (comércio e 
indústria).

O Estado com o maior 
número de declarações en-
tregues é Santa Catarina, com 
53,48%. Na segunda e tercei-
ra posições estão Paraná e 
Piauí, com 52,74% e 50,66%. 

O Estado que aparece com o 
menor percentual de decla-
rações entregues é o Rio de 
Janeiro, com 27,98% do to-
tal, seguido por Amazonas e 
Amapá, com apenas 28,42% 
e 31,03%.

É considerado microem-
preendedor individual a pes-
soa que trabalha por conta 
própria, legalizada como pe-
queno empresário, fatura no 
máximo R$ 60 mil por ano e 
não tem participação em ou-
tra empresa como sócio ou 
titular. O MEI pode ter até 
um empregado contratado 
que receba o salário mínimo 
ou piso da categoria. Para 
fazer a declaração, acesse 
o link: http://www.portal-
doempreendedor.gov.br/
mei-microempreendedor-in-
dividual/declaracao-anual-
dasn-simei-1

Declaração anual deve 
ser enviada até o dia 31

Desde ontem, começou o pa-
gamento do Bolsa Família para 
os beneficiários do programa em 
todos os estados. Mais de 13,7 mi-
lhões de famílias terão suas ren-
das complementadas com R$ 2,3 
bilhões em recursos do Progra-
ma do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome 
(MDS). O pagamento segue até o 
dia 31 deste mês e o valor médio 
do beneficio é de R$ 167,95.

De forma escalonada, o be-
nefício é pago nos últimos 10 dias 
úteis de cada mês. Para saber em 
que dia sacar o dinheiro, a famí-
lia deve observar o último dígito 
do Número de Identificação So-

cial (NIS) impresso no cartão. Para 
cada final do NIS, há uma data 
correspondente por mês que indi-
ca o primeiro dia em que a família 
pode fazer o saque. Os recursos 
ficam disponíveis para saque du-
rante 90 dias.

O Bolsa Família contribui 
para a superação da pobreza de 
duas formas: transfere a cada mês 
uma quantia em dinheiro direta-
mente às famílias e acompanha, 
nas áreas de saúde e educação, 
as crianças, os adolescentes e as 
mulheres grávidas que recebem 
o benefício. O valor repassado 
depende do número de membros 
da família, da idade de cada um 

e da renda declarada no Cadastro 
Único para Programas Sociais do 
Governo Federal.

O Bolsa Família é um progra-
ma que contribui para o comba-
te à pobreza. ele faz isso de duas 
formas: transferindo a cada mês 
uma quantia em dinheiro direta-
mente às famílias e acompanhan-
do, nas áreas de saúde e educa-
ção, as crianças, os adolescentes 
e as mulheres grávidas que fazem 
parte do programa.

Todo mês, o Governo Federal 
deposita um valor para as famílias 
que fazem parte do programa. O 
saque é feito com cartão emitido 
em nome do responsável familiar, 

que é preferencialmente mulher. 
O valor depositado também é cal-
culado por um sistema e depende 
do tamanho da família, da idade 
das pessoas e da renda que todas 
as pessoas da família recebem. 
Por isso, as famílias podem rece-
ber valores diferentes.

Para entrar no programa, a 
família precisa ter seus dados re-
gistrados no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Fe-
deral. O cadastramento é feito so-
mente pelas prefeituras, que tam-
bém devem orientar as famílias. A 
inscrição da família no Cadastro 
Único não garante a entrada au-
tomática no Bolsa Família. 

Pagamento começou ontem para 13,7 milhões
BOLSA FAMÍLIA

FOTO: Reprodução/Internet

Pagamento foi autorizado para famílias de 12 municípios do Nordeste e do Semiárido que tiveram perdas

ou correspondente bancário, 
dentro do prazo definido para 
o município. A adesão deve 
ser realizada antes do plantio.

Quem tem direito
Podem participar do Ga-

rantia-Safra, agricultores fa-
miliares, com renda familiar 

mensal de, até, um salário mí-
nimo e meio, com área total a 
ser plantada de no mínimo, 
0,6 hectare e, no máximo, 5 
hectares.

Tem direito a receber 
o pagamento agricultores 
aderidos de municípios com 
perda comprovada de, pelo 

menos, 50% do conjunto da 
produção de feijão, milho, 
arroz, mandioca e algodão. 
O benefício do Garantia-Sa-
fra é pago com recursos do 
Fundo Garantia-Safra, com-
posto por contribuições do 
agricultor, do município, do 
Estado e da União.

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

 Empresas autorizadas 
a entrar na tabela 6 lideram 
as novas adesões ao Simples, 
com mais de 68% de partici-
pação entre as novas ativida-
des. A inclusão de 143 novas 
categorias no Simples Nacio-
nal, aprovada pela Lei 147/14, 
surtiu efeito imediato nas ade-
sões registradas em janeiro de 
2015. Após o pedido de inclu-
são de 502 mil empresas ao 
modelo tributário, a Receita 
Federal divulgou que 319.882 
pedidos foram deferidos, re-
presentando um aumento de 
156% em relação a 2014. Dos 
pedidos, 182.808 foram inde-
feridos, sendo 144.453 por ir-
regularidades fiscais.

 Após a inclusão das novas 
empresas, é possível observar 
que o desempenho da arreca-
dação do Simples é maior do 
que o desempenho arrecada-
tório da Receita Federal nos 

três primeiros meses de 2015.  
Em fevereiro a diferença se re-
pete, 6.16% maior na arreca-
dação  do Simples, contra uma 
arrecadação 3.07% menor do 
que no mesmo mês do ano 
passado. Em março de 2015, 
o Simples apresentou cresci-
mento de 5.92% contra a que-
da de 2.03% na arrecadação 
da Receita em relação a 2014.

 Dentre as atividades au-
torizadas a aderir ao modelo 
em 2015, os advogados enca-
beçam o número de pedidos 
deferidos de inclusão com 
20.995 solicitações. Correto-
res de seguros estão logo atrás, 
com 20.544 pedidos. Profissio-
nais de atividade odontológica, 
com 9.898 pedidos aparecem 
em terceiro, os fisioterapeutas 
aparecem em quarto lugar com 
8.870 e corretores de imóveis 
em quinto lugar com 8.665 in-
clusões deferidas.

Inclusão no Simples 
gera impacto positivo

ARRECADAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS



Sras. Beriso-
mar Nóbrega, Maria 
da Conceição Melo e 
Magaly Agnes Almeida, 
radialista Marcos Brito, 
advogado Abílio de Sá 
neto, deputado federal 
Wellington Roberto, 
médica Cláudia Teixeira 
de Carvalho, empresário 
Renato Ribeiro Coutin-
ho Cruz, fotógrafo José 
Sampaio e fisioterapeu-
ta Rosineide Fernandes.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O canal GNT e O Boticário 
prepara mais uma edição do 
reality “Desafio da Beleza” com 
estreia para agosto.
  A novidade da temporada 
é a presença da modelo Mariana 
We i c ke r  n a  fo r m a ç ã o  d o s 
avaliadores ao lado de Betty 
Lago e Daniel Hernandez.

Zum Zum Zum
   Comemora-se hoje o Dia Nacional do Defensor Público e por conta disso 
não haverá expediente nas unidades da Defensoria Pública da Paraíba. A Assembleia 
Legislativa da Paraíba promove hoje sessão às 15h para marcar a data.

FOTO: Goretti Zenaide

Vinhos
OS ESTIMADOS 

Joel Falcone e Gizêlda 
promovem hoje mais 
um jantar do Clube do 
Vinho da Paraíba. 

Será no Sonho 
Doce onde vinhos de 
bodegas diferentes 
serão degustados 
pelos associados, a 
saber Cremaschi Fur-
loti Sauvignon branco, 
Cremaschi Carmenére, 
Callia Alta Shiraz com 
Bonarda e Para Ne-
gra Tempranillo-Oro 
e ainda o espumante 
Conde de Foucauld na 
versão rosé.

   Já está em circulação mais uma edição da Revista de Turismo, publicação 
pioneira no Estado do jornalista Fernando Duarte. Destaque para o comentário sobre 
o desenvolvimento do turismo na Paraíba feito pelo jornalista Ivan Y Plá Trevas.

Boa nova
OS SERVIDORES 

do Tribunal de Justiça 
da Paraíba receberam 
a boa nova neste mês 
de maio. Em cem dias 
de gestão do presi-
dente, desembargador 
Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque, eles 
foram contemplados 
com um aumento no 
auxílio saúde.

FOTO: Divulgação

Os recém-casados Ana Dolores Suassuna e Leonard Japiassu em lua 
de mel em Buenos Aires

Batizado

FOI NA Igreja 
Auxílio dos Cristãos, no 
Bessa, sob as bênçãos 
do diácono Eduardo 
Henrique que o pe-
queno Lucas Carvalho 
foi batizado no último 
domingo.

Filho de Murilo 
Carvalho e Patrícia, ele 
teve como padrinhos 
Yedda Ribeiro Coutinho 
Lima e Giovanni von 
Söhsten Lima.

Batizado do pequeno Lucas com seus pais Murilo e Patrícia Carvalho na Igreja Auxílio dos Cristãos

FOTO: Goretti Zenaide

A aniversariante de hoje, médica Cláudia Carneiro Teixeira e sua mãe 
Zélia Carneiro

FOTO: Goretti Zenaide

O pequeno Lucas com seus padrinhos Yeddinha e Giovanni Lima

FOTO: OAB/PB

Advogados Wilson Sales Belchior, José Mário Porto Junior, Esdras Dantas de Sousa, Odon Bezerra, 
Walter Agra e Carlos Frederico Farias

NO AUDITÓRIO da Fundação Casa de José Américo, 
no Cabo Branco, acontece hoje às 15h30 a exibição do 
documentário “A vida iluminada de Hermano José” e 
conversação com a escritora e pintora Irismar Fernandes 
de Andrade. Em seguida, será apresentado o filme “Duas 
Vezes não Se Faz”, de Marcos Vilar.

A atividade faz parte da programação do Festival 
de Artes da Paraíba promovido pela Associart Paraíba e 
terá participação do Grupo Amigos da Barreira.

Festival de artes visuais

ESTÃO abertas até esta sexta-feira as inscrições 
para a seleção de novos integrantes para a Orquestra de 
Violões da Paraíba.

Os interessados deverão se inscrever no Departa-
mento de Educação Musical da UFPB e as audições para a 
seleção serão realizadas neste sábado, das 9h às 12h na 
sala 205 do CCTA. 

Orquestra de Violões

O PROFESSOR e escritor paraibano Itapuan Bôtto 
Targino tomou posse como diretor de Ensino e Pesquisa 
do Comitê Nacional de Cerimonial Público. 

A posse do novo colegiado do Conselho foi na última 
sexta-feira no auditório do TCU,  em Brasília, tendo como 
presidente Yvone de Souza Almeida. Acompanhando Itapuan 
na solenidade estava sua esposa, a escritora Regina Bôtto.

Cerimonial Público

   No almoço da última sexta-feira no restaurante Appetito Tratoria mesa boa 
era formada por Tereza Suassuna, Aninha Suassuna, Roberta Aquino e esta colunista.

   A professora Tânia Casteliano anunciando mais um curso de Mestrado 
Inernacional em Ciência da Educação. Informações pelo telefone (83) 31851656.

“Dizem que o amor é 
brega, que saiu de moda e 
que só faz sofrer. 
Então prefiro ser chique, 
casual e feliz!”

“Antes ser perua 
assumida... Do que 
ser baranga, brega, 
sem estilo e mal 
vestida!!!”

FRED TEIXEIRA AMANDA OLIVEIRA

COMEÇA a tramitar na Assembleia Legislativa da 
Paraíba o projeto de lei 189/156, de autoria do deputa-
do João Gonçalves, que dispõe sobre a criação de um 
hospital público veterinário estadual.

Segundo o projeto, que ainda será discutido naquela 
casa legislativa, a ideia é atender gratuitamente animais 
que pertençam a pessoas de baixa renda com consultas 
veterinárias, vacinas, internações, cirurgias, tratamento 
intensivo, identificação e castração, além de contar com 
uma farmácia popular.

Hospital veterinário

Em Brasília

OS ADVOGADOS 
Esdras Dantas de Sou-
sa, do Distrito Federal 
e Walter Agra Júnior, da 
Paraíba foram reeleitos 
para o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

O campinense Walter 
Agra foi reeleito para o 
biênio 2015/2017 e ago-
ra será sabatinado pelo 
Senado Federal.

O presidente da 
OAB/PB Odon Bezerra e 
os conselheiros federais 
da entidade, José Mário 
Porto Júnior, Carlos 
Frederico Farias e Wilson 
Sales Belchior participaram 
da votação em Brasília.
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Presos três acusados 
de ataques a ônibus 
em Campina Grande
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Campanha será lançada 
hoje, em Mari, com 
atividades educativas

Ações alertam para trânsito seguro
MAIO AMARELO

Diversos órgãos e en-
tidades envolvidas com o 
trânsito da Paraíba vão atuar 
em conjunto para reduzir os 
índices de acidentes e de in-
frações na Campanha Mun-
dial Maio Amarelo: Atenção 
Pela Vida. A programação 
realizada pelo Departamen-
to Estadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB) terá 
início na manhã de hoje com 
um dia de ações educativas 
no município de Mari, que 
fica localizado a 60 km da 
capital.

Durante todo o dia, as 
atividades na cidade devem 
chamar a atenção de moto-
ristas, pedestres e ciclistas 
para a segurança no trânsi-
to e a redução de acidentes, 
com apresentações culturais 
sobre educação no trânsito 
e no meio ambiente, simula-
ções de atendimento às víti-
mas de acidentes no trânsito, 
além de ações da Secretaria 
de Estado da Saúde, com 
atendimento de aferição de 
pressão arterial, teste glicé-
rico, entre outras ações.

Segundo a chefe de Di-
visão de Educação do De-
tran, Abimadabe Vieira, o 
objetivo das ações é sensibi-
lizar sobre o papel de todos 
na promoção de um trânsito 
mais seguro e humano. Ela 
explica que o amarelo é um 
simbolismo da cor do semá-
foro, que pede atenção ou 
cuidado. É um sinal de alerta 
para a sociedade em relação 
à problemática do trânsito.

Para o superintenden-
te do Detran, Aristeu Cha-
ves, a campanha reforça o 
trabalho de prevenção de 
acidentes que o Detran já 
desenvolve. “A meta do Go-
verno do Estado é reduzir  o 
número de acidentes e esta-
mos trabalhando para isso. 
O Maio Amarelo chegou e 
esse é mais um convite à re-
flexão do nosso comporta-
mento no trânsito”, explicou 
o superintendente.

O Maio Amarelo é ins-
pirado em movimentos 
internacionais como o Ou-
tubro Rosa e o Novembro 
Azul, que abordam, res-
pectivamente, as temáticas 
câncer de mama e câncer de 
próstata. 

A campanha deste mês 
tem por objetivo contribuir 
para a diminuição dos índi-
ces de mortes e feridos no 
trânsito. O símbolo do movi-
mento é um laço na cor ama-
rela, que ressalta a seguran-
ça no trânsito como questão 
de saúde.

Amanhã, será realizada 
uma blitz nas faculdades 
facene e famene para cha-
mar atenção sobre a impor-
tância do trânsito seguro 
com entrega de fitas amare-
las. Além disso, o Detran re-
aliza uma campanha digital 
através das redes sociais e 
do site oficial do órgão.

O trabalho da campanha 
Maio Amarelo conta com a 
parceria da Polícia Militar 
da Paraíba, Corpo de Bom-
beiros, Samu, DER, Batalhão 
de Policiamento do Trânsito 
(BPTran), Policia Rodoviá-
ria federal (PRf), Prefeitura 
Municipal de Mari, Câmara 
Municipal de Mari e Conse-
lho Tutelar.

O Batalhão de Polícia Am-
biental desarticulou, no domin-
go (17), uma rinha de canários 
que funcionava no Sítio Várzea 
Grande, na cidade de Mari. No 
local, foram apreendidas 205 
aves silvestres e três galos. Trinta 
e seis pessoas foram conduzidas 
para a Delegacia da Polícia Civil 
em Sapé, onde foram autuadas 
por maus-tratos, sendo oito de-
las também por manter em cati-
veiro, sem autorização, animais 
da fauna silvestre.

Conforme informações do 
aspirante Fábio Anderson, do 
Batalhão Ambiental, a polícia 
chegou até a rinha após denún-
cia anônima recebida pelo Cen-
tro Integrado de Operações Po-
liciais (Ciop). “Reunimos várias 
viaturas do Batalhão Ambiental 
e com apoio da 3ª Companhia 
do 7º Batalhão cercamos o local 
e constatamos a veracidade das 
denúncias, conduzindo assim as 
pessoas até a delegacia para as 
providências cabíveis”, disse.

Das 205 aves silvestres 
apreendidas, 199 eram canários 
que estavam sendo utilizadas 
pelos apostadores nas brigas, um 
‘cabocolim’, um tiziu e um curió. 

Os suspeitos conduzidos até 
a delegacia foram autuados por 
maus tratos, cuja pena é de três 
meses a um ano de detenção, 
além de multa no valor de R$ 500 
a R$ 3.000.  Para os oito que tam-
bém foram autuados por terem 
em cativeiro, sem autorização de 
órgão competente, animais da 
fauna silvestre, a punição é de 

Polícia detém 36 pessoas por crime ambiental em Mari
RINHA DE CANÁRIOS

seis meses a um ano de deten-
ção, além de multa no valor 
de R$ 500.

O comandante do Ba-
talhão Ambiental, major Ti-
bério Leite, alertou que não 
só os donos dos animais são 
autuados nas operações, 
mas também quem assiste às 
brigas dos bichos. “Quem é 
encontrado nas rinhas ape-
nas assistindo, também in-

corre nas mesmas penas de 
maus-tratos e é imediatamen-
te conduzido até a delegacia 
para se submeter às sanções 
administrativas [multa] e pe-
nais”, comentou.  

Rinha de galo
A Polícia Ambiental cons-

tatou que o espaço, que pos-
suía estrutura para acomodar 
vários expectadores e realizar 

simultaneamente vários com-
bates dos bichos, funcionava 
também como rinha de galos.

Esta foi a segunda rinha 
de canários desarticulada 
pelo Batalhão Ambiental nes-
te mês de maio. No último dia 
2, uma operação resgatou 67 
animais silvestres e conduziu 
21 pessoas até a delegacia, 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. 

No local foram apreendidos três galos e 205 aves silvestres, entre elas, 199 canários, além de um tiziu e um curió

TAC prevê fiscalização do transporte ilegal
Com o objetivo de in-

tensificar a fiscalização e 
combate à proliferação do 
transporte ilegal (de mo-
tocicletas e automóveis) 
no município de Campina 
Grande, o Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) e 
órgãos responsáveis pelo 
disciplinamento do trânsito 
e da segurança pública no 
município e do Estado as-
sinam, na próxima quinta-
-feira (21), em João Pessoa, 
um termo de ajustamento 
de conduta (TAC), para o 
cumprimento da legislação, 
garantindo mais seguran-
ça e melhor atendimento à 

população na utilização do 
transporte público regula-
rizado.

A assinatura aconte-
ce às 16h, no gabinete do 
procurador-geral de Justi-
ça do MPPB, Bertrand de 
Araújo Asfora, com a par-
ticipação do promotor de 
Justiça Marcus Antonius da 
Silva Leite, coordenador do 
Núcleo de Controle Externo 
da Atividade Policial (Ncap) 
em Campina Grande; do 
procurador-geral do Esta-
do, Gilberto Carneiro; do 
diretor da Superintendên-
cia de Transporte Público 
de Campina Grande (STP), 

José Marques filho; do de-
legado regional da Polícia 
Civil em Campina Grande, 
francisco Iasley Lopes de 
Almeida; e do comandante 
da Companhia de Policia-
mento de Trânsito (CP-
Tran) de Campina Grande, 
tenente-coronel-PM Edmil-
son Castro de Lima.

Também foram convi-
dados para participar da 
assinatura do TAC o co-
mandante do Policiamento 
Regional 1 (PR1), coronel-
-PM João da Mata Medeiros 
Neto; o diretor do Comtrans 
Legal, José Anchieta Ber-
nardino Gomes filho; o ad-

vogado Gilson Rodrigues, 
também da Comtrans Legal; 
e o procurador-geral adjun-
to de Campina Grande, Pau-
lo Porto de Carvalho Júnior.

“Vamos intensificar a 
fiscalização em relação ao 
transporte ilegal em Cam-
pina Grande, que tem tido 
uma grande disseminação 
na cidade nos últimos tem-
pos; e observamos que esse 
controle não estava sendo 
cumprido pelas autorida-
des competentes”, avalia a 
promotora substituta da 
Promotoria de Justiça de 
Defesa do cidadão, em Cam-
pina Grande.

EM CAMPINA GRANDE

Mais 27 municípios em estado de emergência

O Governo federal, 
através da Secretaria Na-
cional de Proteção e De-
fesa Civil, reconheceu, em 
decorrência de estiagem, a 
situação de emergência de 
27 municípios da Paraíba. 
A portaria foi publicada na 
edição de ontem do Diário 
Oficial da União.

Os municípios que tive-
ram estado de emergência 
reconhecido foram Alagoa 
Grande, Alagoa Nova, Ara-

çagi, Areia, Belém, Caldas 
Brandão, Capim, Cuité de 
Mamanguape, Duas Estra-
das, Guarabira, Gurinhém, 
Juarez Távora, Lagoa de Den-
tro, Mamanguape,  Matinhas, 
Mulungu, Pilar, Pilões, Pirpi-
rituba, Pedro Régis, Rio Tin-
to, São José dos Ramos, São 
Miguel de Taipu, Serra da 
Raiz, Serra Redonda, Sertão-
zinho e Sobrado.

No dia 10 deste mês o 
Diário Oficial do Estado ha-
via publicado decreto assina-
do pelo governador Ricardo 
Coutinho reconhecendo si-

tuação de emergência nesses 
municípios e, imediatamen-
te, a relação foi encaminhada 
ao Governo federal.

Na ocasião, para a de-
cretação da Situação de 
Emergência, o Governo Es-
tadual considerou que ape-
sar das recentes chuvas no 
Semiárido paraibano, per-
sistia a escassez de água nos 
municípios afetados pelo fe-
nômeno da estiagem, “cau-
sando danos à subsistência 
e à saúde em diversos muni-
cípios”. 

Em abril deste ano, o 

governo já havia decretado 
situação de emergência em 
170 cidades, pela mesma 
razão, o que foi reconhecido 
também pelo Governo fede-
ral. Com isso, já são 197 mu-
nicípios nessas condições, 
o que corresponde a 88,3% 
dos 223 da Paraíba.

O decreto vale por 180 
dias e permite ao Poder 
Executivo Estadual abrir 
Crédito Extraordinário para 
buscar as soluções dos pro-
blemas, entre eles, liberação 
de recursos e contratação de 
carros-pipa.

ESTIAGEM NA PARAÍBA

Sedurb convoca 
comerciantes 
irregulares do 
Mercado Central

A Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb) vai 
elaborar um calendário para 
que todos os comerciantes do 
Mercado Central de João Pes-
soa regularizem sua situação. 
Poderão procurar a Sedurb 
tanto os comerciantes que 
foram relocados quantos os 
que estão em funcionamento 
na Rua francisca Moura, nas 
imediações do local. Os outros 
pavilhões do Mercado Central 
também passarão por serviços 
de manutenção e reoderna-
mento de comerciantes.

O secretário da Sedurb, 
Hildevânio Macedo, explica 
que 98 boxes ficaram vagos na 
ação que ocorreu no domingo 
(17). “fizemos um levanta-
mento de pessoas que estavam 
irregulares, inclusive utilizan-
do os boxes em uma função di-
ferente da que se destina. Por 
exemplo, há boxes sendo uti-
lizados como depósitos e até 
como garagem para motos”.

Durante a operação, fo-
ram retiradas cerca de 100 
barracas irregulares, que pre-
judicavam o passeio público e 
o acesso para os boxes.  Grades, 
calhas e tampas de bueiros e 
esgotos estão sendo recupera-
das. Já as lonas que poluíam vi-
sualmente os pavilhões foram 
removidas e devem ser substi-
tuídas por estruturas retráteis 
padronizadas. 

FOTO: Secom-PB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Atividades conscientizam sobre o 
combate ao abuso sexual infantil  
Programação inclui palestras, 
panfletagens e caminhadas 
neste mês de maio 

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh), iniciou neste mês de 
maio uma série de atividades 
alusivas ao 18 de maio, Dia 
Nacional de Enfrentamento 
ao Abuso e a Exploração Sexu-
al Infantil. Nos 26 Centros de 
Referência Especializados da 
Assistência Social (Creas), que 
atendem juntos a mais de 150 
municípios, estão acontecendo 
palestras, panfletagens e cami-
nhadas. Os 78 Creas munici-
pais também estão realizando 
atividades de enfrentamento 
ao crime. 

Ainda neste mês, será 
lançada uma Campanha de 
Enfrentamento ao Abuso e 
à Exploração Sexual Infantil 
com foco na denúncia que 
deve ser feita pelo Disque Es-
tadual 123, que encaminha 
para os serviços necessários e 
monitora os casos. Na ocasião, 
também serão anunciadas 
ações e serviços que fortale-
cem o Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adoles-

centes. Ontem, o ministro da 
Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência da Repú-
blica (SDH/PR), Pepe Vargas, 
fez o lançamento nacional da 
campanha “18 de Maio - Dia 
Nacional de Combate ao Abu-
so e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes”.

O Disque Estadual recebe 
denúncias de todo tipo de di-
reito violado. Outros dados que 
também são monitorados pela 
Secretaria são dos 26 Centros 
de Referência Especializados 
da Assistência Social (Creas 
Polos Regionais), que atendem 
juntos a mais de 150 municí-
pios paraibanos. 

A principal diferença en-
tre abuso e exploração sexual, 
é que, neste segundo caso, a 
criança e o adolescente são 
usados como produtos, com 
interesses financeiros ou em 
troca de alguma necessida-
de essencial satisfeita como 
comida, abrigo ou acesso a 
educação. A vítima da explo-
ração sexual pode ser usada 
de diversas formas, desde a 
comercialização audiovisual, 
como fotos e vídeos porno-
gráficos na internet; turismo 
sexual, tráfico para o comér-
cio sexual, entre outros.

Saiba mais
O 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi esco-
lhida como símbolo da luta pelos direitos de crianças e adoles-
centes em lembrança ao sequestro de Araceli Cabrera Sanches, 
estuprada e assassinada aos 8 anos de idade, em 18 de maio 
de 1973, em Vitória. O corpo foi encontrado seis dias depois, 
completamente desfigurado e com sinais de abuso sexual. Os 
responsáveis pelo crime não foram responsabilizados.
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano (Sedh), tem como uma das princi-
pais metas o enfrentamento à violência infantil e uma melhor 
assistência a crianças e adolescentes no Estado da Paraíba. 
Entre as ações coordenadas pela secretaria estão:

Disque 123
A Paraíba é o único estado a ter um Disque Denúncia estadual que 
recebe denúncias sobre todo tipo de Direito Violado, inclusive, de 
exploração sexual infantil. As denúncias são encaminhadas para os 
setores competentes e acompanhadas pela equipe do Disque esta-
dual, por meio de psicólogo, assistente social e advogado. 

Creas Regionais
Os Centros de Referência especializados da Assistência Social 
(Creas) foram ampliados de 20 para 26 Polos Regionais, que assis-
tem a população vítima de algum tipo de violência, em mais de 150 
municípios paraibanos. Nos demais municípios, o serviço dos Creas é 
municipalizado. 

PPCAAM
O Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados 
de Morte (PPCAAM) atende crianças, adolescentes e suas famílias 
que são encaminhados por meio do Ministério Público, do Poder Ju-
diciário, Conselho Tutelar e Defensoria Pública. em seguida, eles são 
acomodados em um local seguro, onde recebem acompanhamento 
de equipe multiprofissional. O programa é totalmente sigiloso para 
garantir a proteção integral dos protegidos.

As mães do Bairro 
das Indústrias comemo-
raram, na manhã de 
ontem, a inauguração 
de mais um Centro de 
Referência em Educação 
Infantil (Crei) da Prefei-
tura de João Pessoa. A 
unidade, entregue pelo 
prefeito Luciano Carta-
xo, é a nona construída 
pela atual gestão. O Crei 
Fabiana Oliveira Luce-
na ocupa um espaço de 
1.575m². A unidade vai 
atender 80 crianças, de 6 
meses a 3 anos de idade.

O Crei conta com an-
fiteatro, playground, sala 
de informática, fraldário, 
lactário e sala de repou-
so, além de refeitório, 
vestiários, lavanderia e 
pátio coberto. Os investi-
mentos são da ordem de 
R$ 1,250 milhão, sendo 
R$ 1,1 do Governo Fe-
deral, por meio do Pro-
grama Brasil Carinhoso, 
e R$ 150 mil de contra-
partida da PMJP, para a 
compra de mobília, apa-
relhos eletroeletrônicos, 
brinquedos e todos os 

Crei é inaugurado no Bairro das Indústrias
EDUCAÇÃO INFANTIL

Não haverá expediente 
hoje nas unidades da Defenso-
ria Pública da Paraíba em co-
memoração ao Dia Nacional do 
Defensor Público. Em João Pes-
soa,  a partir das 8h será feita 
uma panfletagem no Terminal 
de Integração e na Lagoa do 
Parque Solon de Lucena. Uma 
audiência pública está marca-

da, às 15h,  na Assembleia Le-
gislativa para debater questões 
da Defensoria Pública.

De acordo com o defensor 
público geral, Vanildo Oliveira 
Brito, 19 de maio foi escolhido 
como Dia Nacional do Defen-
sor Público porque é o dia de 
Santo Ivo, patrono que ficou 
conhecido como defensor dos 

necessitados e desprotegidos.  
Os defensores têm a missão de 
patrocinar a defesa do cidadão 
carente de recursos, assegu-
rando-lhes seus direitos.

“Hoje vamos começar le-
vando informação dos nossos 
serviços ao público paraibano. 
Vamos estar em contato com 
os moradores, explicando nos-

sa função e onde encontrar a 
assistência jurídica gratuita da 
Defensoria Pública”, explicou.

A Defensoria Pública aten-
de em núcleos na capital, Cam-
pina Grande, Guarabira, Sousa, 
Pirpirituba, Princesa Isabel, 
Picuí e Cajazeiras. Nas demais 
cidades, o atendimento é feito 
nos fóruns. 

FOTO: Secom-JP

itens de limpeza, higiene 
e expediente. 

A secretária muni-
cipal da Educação, Edil-
ma Ferreira, destacou 
o avanço na oferta de 
vagas de berçário, que 
aumentaram em 250, 
ajudando ainda mais as 
mães que precisam tra-
balhar. “Aqui temos a 
estrutura física e tam-

bém o carinho e o cuida-
do que toda mãe quer 
pro seu filho. Com as 
crianças na creche essas 
mães vão poder buscar 
trabalho e ter mais um 
meio de aumentar a ren-
da familiar”, afirmou. 

Matrícula
As matrículas come-

çam hoje, a partir das 

8h. A preferência para 
ocupar as vagas será 
definida por ordem de 
chegada e os interessa-
dos deverão levar o RG e 
CPF do responsável pela 
criança e comprovante 
de residência. Os docu-
mentos da criança são o 
registro de nascimento, 
o cartão do SUS e o car-
tão de vacinação.

Nova unidade foi entregue pelo prefeito Luciano Cartaxo e vai atender 80 crianças 

Sessão especial abre Semana da Adoção na PB

Dia do Defensor Público é comemorado em JP

O Grupo de Estudos e 
Apoio à Adoção de João Pes-
soa celebra a Semana Estadual 
da Adoção na Paraíba (criada 
pela Lei nº 9565/2001), a par-
tir de hoje, com uma sessão 
especial, às 15h, na Câmara 
Municipal. Amanhã, às 16h, 
será realizada mesa-redonda 
sobre adoção, no Espaço Psi-
canalítico, localizado na Rua 
Nevinha Cavalcante, bairro de 
Miramar, também na capital.

As comemorações da 
Semana Estadual da Adoção 
continuam na quinta-feira, às 
14h, com uma sessão especial 
e o Seminário “Adoção é Espe-
rança”, no auditório da Assem-
bleia Legislativa, tendo como 
palestrante o escritor e psicó-
logo especialista em adoção, 
Luiz Schettini, e participação 
da psicóloga Suzana Schettini. 
Na sexta-feira haverá apresen-
tações culturais e panfleta-
gem, na Feirinha de Tambaú, a 
partir das 18h.

Na segunda-feira (25), 
Dia Nacional da Adoção, das 
8h às 17h, no Ponto de Cem 
Reis, serão montadas tendas 
educativas sobre adoção para 
atendimento à população 
com inscrições para o Curso 
de Preparação para Adoção 

2015, além de distribuição de 
folders e venda de bonequi-
nhas educativas.

Às 11h, na Escola Cida-
de Viva, haverá o lançamento 
do IX Concurso de Redação 
sobre Adoção, da Comissão 
Estadual Judiciária de Ado-
ção (Ceja), que é competente 
para habilitação de Adoção 
Internacional, e, também, 
promoção de campanhas de 
divulgação e esclarecimentos 
sobre a adoção de forma legal 
e consciente. 

Anualmente, a Ceja pro-
move dois concursos sobre 
adoção: um de tema e dese-
nho e outro de redação sobre o 
tema vencedor, que é lançado 
no Dia Nacional da Adoção.

Adoção
É o ato legal de tornar filho 

alguém concebido por outra 
pessoa, amando-o, criando-o 
e respeitando-o. A adoção atri-
bui a condição de filho ao ado-
tado, com os mesmos direitos 
e deveres, segundo o Estatuto 
da Criança e do Adolescen-
te (ECA), em seu artigo 41. A 
adoção é um ato irrevogável e 
definitivo. 

Segundo o Cadastro Na-
cional de Adoção, do Conselho 
Nacional de Justiça, a Paraíba 
conta com 62 crianças e/ou 
adolescentes disponíveis para 

NA CÂMARA MUNICIPAL
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adoção, desse total, 43 estão 
em João Pessoa. Em todo o Es-
tado da Paraíba são concedi-
das cerca de três adoções por 
mês, sendo que a preferência 
recai sobre crianças na faixa 
etária de 0 a 2 anos, de pele 
clara e do sexo feminino.

Curso de Preparação - 
Durante o processo o adotante 
precisa fornecer dados pesso-
ais desde a sua convivência em 
família, amizades, trabalho, 
entre outros e, posteriormen-
te conversar com uma equipe 
multidisciplinar que ficará en-
carregada de elaborar um re-
latório para análise do juiz que 
designa audiência e julgamen-
to quando toma o depoimento 
do pretendente à adoção. 

Para o juiz Adhailton La-
cet, coordenador da Vara e da 
Juventude do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, esse é o mo-
mento do olho no olho, onde 
o juiz sente a disposição e a 
segurança que aquele preten-
dente demonstra. 

Segundo o magistrado, 
quem adota deve sim contar 
a história da vida do adotado. 
Até porque é uma determi-
nação legal do Artigo 48 do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente-ECA que, após com-
pletar 18 anos de idade (maio-
ridade civil), o adotado terá 
direito de consultar os autos 
do processo que originou sua 
adoção e conhecer sua origem 
biológica.

O Disque Direitos 
Humanos (Disque 100) 
recebeu 21.021 denún-
cias de violações de 
direitos humanos de 
crianças e adolescentes 
no primeiro trimestre 
deste ano no país. Os 
números representam 
uma queda de 1,6% em 
relação ao mesmo perí-
odo de 2014, informou 
ontem o ministro da 
Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidên-
cia da República, Pepe 
Vargas. Em relação ao 
perfil, 45% das vítimas 
eram meninas e 20% 

tinham entre 4 e 7 anos.
“Ainda é um nú-

mero muito elevado”, 
disse o ministro. Segun-
do ele, as principais de-
núncias são negligência 
e violência física, psico-
lógica e sexual. “O mais 
grave é que, em 58% 
dos casos de violação 
dos direitos, os suspei-
tos são pais ou mães. 
Isso revela o quanto 
ainda temos de cami-
nhar para uma cultura 
de respeito aos direitos 
das crianças e adoles-
centes”, destacou o mi-
nistro.

Mais de 20 mil denúncias

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Quem pode adotar
. Maiores de 21 anos, qualquer que seja seu estado civil 
. O adotante deve ser 16 anos mais velho do que o adotado 
. A Justiça não prevê adoção por homossexuais. A autorização fica a critério do 

juiz responsável 
. Cônjuge ou concubino pode adotar o filho do companheiro 
Quem não pode adotar 
. Avô não pode adotar neto 
. Irmão não pode adotar irmão 
. Tutor não pode adotar o tutelado 
Quem pode ser adotado 
. Criança ou adolescente com, no máximo, 18 anos de idade, na data do pedido de 

adoção.

Saiba mais
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Presos três acusados de ataques 
a ônibus em Campina Grande
Segundo a polícia, a ordem 
para os incêndios foi dada 
de dentro do Serrotão

Fórum mundial em 
João Pessoa

 Nomes de referência nas 
áreas de educação, inovação tecno-
lógica, empreendedorismo, políticas 
públicas e movimentos sociais es-
tarão reunidos na terceira edição 
do Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica, que será 
realizado no Centro de Convenções, 
entre os dias 26 e 29 deste mês.

O evento, promovido pelo Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e 
pelo Ministério da Educação (MEC), é 
gratuito e vai mobilizar mais de 15 
mil pessoas do Brasil e do mundo, 
entre estudantes, pesquisadores, 
professores e personalidades po-
líticas para acompanhar os quatro 
dias de programação. Mariela Cas-
tro, filha do presidente de Cuba Raul 
Castro, e Frei Betto estão entre os 
palestrantes.

Sine-JP disponibiliza 
628 vagas 

Quem está em busca de 
trabalho, pode procurar o Siste-
ma Nacional de Emprego de João 
Pessoa (Sine-JP) para concorrer às 
oportunidades disponibilizadas 
pelas empresas na capital. Nesta 
semana, estão abertos 628 postos 
de trabalho. Confira a lista: http://
goo.gl/n5FSBW. 

Os candidatos que não pos-
suem experiência podem participar 
da seleção de operador de telemar-
keting. São 500 vagas para a fun-
ção. É preciso ter concluído o Ensino 
Médio e ter noções de informática. 
Outra opção para quem não tem 
experiência é a função de atenden-
te de lanchonete, com 30 vagas. A 
escolaridade pedida é o Ensino Fun-
damental completo. Há, ainda, mais 
duas vagas para a função, mas com 
exigência de experiência.

Chuvas ocasionais 
no Agreste e Litoral

A Agência Executiva de Ges-
tão das Águas da Paraíba (Aesa) 
prevê nebulosidade variável com 
possibilidade de chuvas ocasionais 
para as regiões do Agreste e Lito-
ral da Paraíba hoje. Com relação às 
demais regiões, como Alto Sertão e 
Sertão, a previsão é de nebulosida-
de variável. 

Segundo a meteorologista 
Marle Bandeira, com a aproximação 
do inverno, a tendência é que a tem-
peratura registrada nas regiões do 
Litoral, Brejo e Agreste fique mais 
amena. “Durante o dia, já é possível 
perceber a diminuição das tempera-
turas nessas regiões. No entanto, é 
durante a noite que a tendência é 
que elas caiam ainda mais”, comple-
tou. Temperaturas mais agradáveis 
ocorrerão ainda no Alto Sertão, Ser-
tão e Cariri/Curimataú.

Foragido de SP é 
preso na Paraíba

Uma ação integrada das 
polícias Civil e Militar na cidade de 
Aparecida, Sertão paraibano, resul-
tou na prisão de Romário Moreira 
da Silva, 21 anos. De acordo com o 
investigador Heladyo Sampaio, a 
polícia Civil recebeu a informação 
da presença de Romário na cidade e 
apurou a existência de mandado de 
prisão em aberto contra o preso. Ele 
é foragido de Guarulhos, São paulo, 
e o mandado expedido pelo crime é 
de tráfico de drogas. Segundo o ma-
jor Rômulo Araújo, comandante do 
14º BpM, a prisão foi cumprida por 
cinco policiais civis e militares, na 
casa da tia de Romário. O preso foi 
encaminhado para a Colônia Penal 
de Sousa, onde permanece à dispo-
sição da Justiça e encaminhamento 
ao Estado de São paulo.

Os nomes das três pes-
soas apontadas como autoras 
das recentes ações de incêndio 
a ônibus em Campina Grande 
foram apresentados na manhã 
de ontem pela Polícia Civil.  Os 
dados da Operação Ignis foram 
repassados durante entrevista 
coletiva realizada na 2ª Supe-
rintendência de Polícia Civil, no 
bairro do Catolé. A operação foi 
realizada após ataques a três 
ônibus urbanos em Campina 
Grande. Dois foram incendiados 
e um teve o fogo apagado pelo 
motorista. De acordo com as 
investigações, a ordem foi dada 
por presos que estavam no Pre-
sídio Regional do Serrotão.

Durante a operação, duas 
mulheres e um homem foram 
presos e um adolescente foi 
apreendido com armas, drogas 
e coquetéis molotov nos bair-
ros do Serrotão e Glória.  Foram 
presos Adeilton de França San-
tos, 20 anos; Francinalda da Sil-
va, conhecida como Branca, 30 
anos; Danielle Ângelo Pereira, 
30 anos; e um adolescente de 
15 anos. Durante o trabalho, 
os policiais apreenderam cinco 
quilos de maconha, uma espin-
garda calibre 20, uma pistola 

calibre 38 e um revólver cali-
bre 38. “O grupo tem participa-
ção nos três incêndios a ônibus 
ocorridos em Campina”, infor-
mou Henry Fábio, titular da de-
legacia. Todos foram indiciados 
por associação criminosa, tráfi-
co de drogas e posse de armas. 

Ataques 
Tudo começou quando 

na terça-feira (12), um deten-
to de 27 anos foi decapitado 
dentro do Serrotão. De acor-

do com a direção do presídio, 
os outros presos entregaram 
a faca do crime e a cabeça da 
vítima aos agentes carcerá-
rios. Na manhã da quarta-feira 
(13), os presos se rebelaram 
por causa do cancelamento 
das visitas, medida tomada 
depois do crime. As grades e 
as celas foram quebradas e o 
tumulto foi encerrado por vol-
ta das 15h30, com a ajuda da 
Cavalaria da Polícia Militar.

Ainda na tarde da quar-

ta-feira, dois ônibus foram 
queimados na cidade: um no 
Pedregal e outro no Distrito 
Jenipapo, mas o motorista con-
seguiu apagar o fogo. Na sexta-
feira, outro ataque ocorreu no 
bairro da Glória I. 

Operação
Na coletiva, os delegados 

Henry Fábio, Iasley Almeida, 
Gualberto Isaias e Luciano 
Soares informaram que en-
tre as quatro pessoas detidas 

no sábado, duas são esposas 
de detentos que estavam no 
Serrotão e foram transferi-
das na quinta-feira (14) para 
o Complexo Penitenciário de 
Jacarapé, conhecido por PB1, 
em João Pessoa. Estes dois 
detentos são apontados como 
responsáveis por ordenar os 
ataques. Mais suspeitos estão 
sendo investigados, porém, a 
quantidade e os nomes estão 
sob sigilo para não compro-
meter as investigações.

Foto: Cláudio Góes

Amanda Anacleto
Surcursal Campina Grande

Os detalhes da Operação Ignis foram repassados pela Polícia Civil, que apresentou o material apreendido com os suspeitos 

A Polícia Militar con-
duziu 81 pessoas até as de-
legacias e retirou 32 armas 
de fogo de circulação, nes-
se fim de semana, em ações 
realizadas em toda a Paraí-
ba. Dos detidos, 23 foram 
por porte ilegal de arma, 11 
por roubos, oito por tráfico 
de drogas, dois por força de 
mandado de prisão, um que 
estava foragido da Justiça e 
36 por maus-tratos a ani-
mais. No período, mais de 4 
kg de drogas foram localiza-
dos pela PM.

No total, foram apreen-
didas 14 espingardas, 14 
revólveres e quatro pistolas 
nas cidades de Casserengue, 
Barra de Santana, Araruna, 
Bananeiras, Alhandra, Ma-
manguape, Catolé do Rocha, 
João Pessoa, Solânea, Quei-
madas e Campina Grande.

No domingo (17), uma 
abordagem realizada a um 
carro, no bairro do Araxá, em 
Campina Grande, resultou 
na apreensão de duas espin-
gardas, um revólver e várias 
munições. Júlio Cezar Paulo 
Oliveira, de 25 anos, e João 
da Cunha Ataíde Júnior, 27, 
foram presos em flagrante e 

conduzidos para a Central da 
Polícia Civil, no município.  

Detidos por roubo – 
Onze suspeitos foram deti-
dos por roubo no período, 
um deles foi José Ricardo da 
Silva, de 22 anos, preso em 
flagrante no Terminal de In-
tegração dos ônibus de Cam-
pina Grande, após roubar a 
bolsa de uma mulher, no úl-
timo sábado (16). As outras 
pessoas suspeitas de roubos 
foram presas e apreendidas 
nas cidades de Barra de San-
tana, Mamanguape, Taperoá 
e Solânea.

Combate ao tráfico
Mais de 4kg de dro-

gas (entre maconha, crack 
e cocaína) foram retirados 
de circulação durante ron-
das, incursões e abordagens 
nos municípios de Campi-
na Grande, Barra de Santa-
na, Mamanguape, Taperoá, 
Solânea, Casserengue e 
Alhandra. 

Ainda no fim de semana, 
a Polícia Militar recuperou 
oito veículos roubados, cum-
priu dois mandados de pri-
são e recapturou um foragi-
do do presídio de Santa Rita.

PM detém 81 pessoas 
e apreende 32 armas

NO FIM DE SEMANA

Corpo de Bombeiros registrou 64 atendimentos
O Corpo de Bombeiros 

Militar da Paraíba (CBMPB) 
atendeu 64 banhistas nos 
dias 16 e 17 deste mês, no 
Litoral paraibano. Confor-
me o balanço, a maior par-
te dos atendimentos foi de 
natureza preventiva, com a 
orientação de 62 banhistas, 
sendo que 46 deles recebe-

ram informações diversas e 
16 foram advertidos por se 
encontrarem em alguma si-
tuação que pudesse oferecer 
perigo. 

Conforme o comandan-
te do Batalhão de Busca e 
Salvamento (BBS), major 
Almir Peixoto, o trabalho 
de orientação junto aos 

banhistas é essencial para 
evitar acidentes aquáticos. 
“Uma população bem infor-
mada age com precaução e 
não se expõe ao perigo. Mui-
tos afogamentos acontecem 
porque as pessoas não co-
nhecem o tipo de praia em 
que estão e ainda assim se 
arriscam em travessias lon-

gas ou nado em locais mais 
fundos e com correnteza”, 
destacou Almir.

Segundo ele, a preven-
ção tem sido prioridade dos 
Bombeiros no serviço de 
praias.  Além das informa-
ções prestadas, ainda foram 
registradas, nesse fim de 
semana, uma ocorrência de 

criança perdida e um aten-
dimento de primeiros so-
corros sem gravidade. “Os 
pais devem estar atentos às 
crianças e sempre identifi-
cá-las antes de sair de casa 
com uma pulseira, cordão, 
ou outro objeto que conte-
nham nome e telefone dos 
responsáveis”, completou.

NO LITORAL PARAIBANO

Uma operação integrada entre 
as polícias Militar e Civil prendeu, 
no domingo (17), seis suspeitos de 
assaltos e explosões de bancos nas 
cidades do Agreste pernambucano e 
do Cariri paraibano. Joselito Feitosa 
da Silva, de 32 anos; paulo Romero 
pinheiro da Costa, 40 anos; paulo 
Ferreira da Silva, 34 anos; e Luciano 
Severino da Silva, de 25 anos, foram 
presos no sítio Jurema, na cidade de 
São João do Tigre, distante 57km do 
município de Monteiro, na paraíba. 
Duas mulheres que estavam no lo-
cal também foram conduzidas para 
prestar depoimento. 

Com o grupo, foram apreendi-
das seis espingardas, um revólver, 
uma pistola, 18 munições de vários 
calibres, celulares, drogas, um carro, 
duas motos, além de mais de R$ 6 mil 
em dinheiro.  

De acordo com o comandante 
do 11º Batalhão, tenente-coronel Se-
verino Simão, a prisão do grupo foi 
realizada por força de um mandado 
de busca e apreensão expedido pela 
Comarca de Monteiro. “O local onde 
eles foram presos servia de esconderi-
jo do grupo e era usado também para 
comemorações dos assaltos e explo-
sões realizados pelo bando, confor-

me os levantamentos que fizemos em 
conjunto com a polícia Civil. Três inte-
grantes da quadrilha conseguiram fu-
gir, um deles já foi identificado pelas 
forças policiais”, informou.

Os acusados agiam com a prática 
de assaltos nas cidades do Cariri pa-
raibano e em ações contra bancos nos 
municípios de Jataúba, poção e Ca-
malaú, em pernambuco, mas serão in-
vestigados também pela participação 
de crimes com as mesmas caracterís-
ticas em outros Estados do Nordeste. 

Os presos e o material apreendi-
dos foram encaminhados para a De-
legacia da polícia Civil, em Monteiro, 
que já iniciou a investigação para 
chegar aos outros integrantes que 
conseguiram fugir.

operação prende seis suspeitos 
de ações contra bancos no NE

ASSALTOS E EXPLOSÕES

Foram apreendidas oito 
armas, 18 munições, 
drogas, celulares, um 
carro, duas motos e mais 
de R$ 6 mil em dinheiro
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O governador Ricardo 
Coutinho rebateu ontem, du-
rante o programa Fala Gover-
nador, transmitido pela rádio 
Tabajara, as acusações do 
senador Cássio Cunha Lima 
(PSDB-PB) de que “ Campina 
Grande vive um clima de pâ-
nico em razão de uma onda 
de crimes violentos”.

Para Ricardo Coutinho, 
aquele foi um dos piores dias 

da chamada manipulação mas 
que, evidentemente, não cul-
pa os que foram manipulados 
“apesar do temor, do medo, 
da aflição e da angústia que 
levam as pessoas a reprodu-
zirem algo que talvez não seja 
verdade”. Na quarta-feira, 13, o 
senador paraibano usou a tri-
buna do Senado Federal para 
falar da suposta insegurança 
na cidade conhecida também 
como Rainha da Borborema. 

O governador lembrou 
de um fato que ocorreu, em 
dezembro de 2013, quando 
boatos espalhados pelas re-
des sociais davam conta de 
que muitas lojas, faculdades 
e um shopping no bairro de 

Manaíra, em João Pessoa, se-
riam fechados porque bandi-
dos estariam tomando conta 
daquela região e que have-
ria toque de recolher. “Tudo 
mentira, que partiu de um 
cabo eleitoral e foi descoberta 
horas depois”, contou.

Em relação aos fatos que 
aconteceram em Campina 
Grande, na semana passada, 
Ricardo Coutinho disse que 
“foi um fato extraordinário e 
que certamente não foi o pri-
meiro, nem será o último e 
todos sabem disso”. O gover-
nador se referia à rebelião Pe-
nitenciária Regional de Cam-
pina Grande, conhecida como 
Serrotão, que só aconteceu 

“porque o Governo do Estado 
está tomando medidas firmes 
para coibir a entrada de celu-
lares e drogas e não negocio 
com bandido nem com gan-
gue para poder ter uma su-
posta paz como já houve a fim 
de que não saísse nos jornais”.

De acordo com o gover-
nador, as medidas tomadas 
com a instalação de escâne-
res corporais para substituir 
as revistas íntimas, muitos 
aparelhos de celular foram 
apreendidos, o que certa-
mente, vem causando grande 
revolta na população carcerá-
ria. “Só nas últimas semanas, 
cerca de 200 celulares foram 
recolhidos nos presídios, sen-

do utilizados por alguns ban-
didos que de dentro da cadeia 
comandavam os crimes do 
lado de fora. E, eu como go-
vernador do Estado, não vou 
permitir que esta situação 
continue. Eu vou lutar, e lutar 
sempre para que se diminua 
cada vez mais a criminalidade 
e a população viva com mais 
tranquilidade”, afirmou.

Ricardo esclareceu ain-
da que a rebelião no Serrotão 
foi agravada por uma disputa 
entre dois grupos rivais com 
representantes dentro e fora 
do presídio. Fora, um gru-
po se esconde no bairro do 
Mutirão, e o outro que vive 
aterrorizando os moradores 

do Pedragal, onde ocorreram 
três homicídios. “Dentro do 
presídio, a rebelião foi con-
tornada no mesmo dia pela 
manhã e fora, um ônibus foi 
incendiado, na sexta-feira 
[16] tocaram fogo em ou-
tro mas  no sábado a polícia 
prendeu três bandidos”.   

O governador lembrou 
que há três anos, no bairro 
do Valentina, em João Pessoa, 
cerca de quatro ônibus foram 
incendiados mas não hou-
ve essa manipulação como 
aconteceu em Campina Gran-
de mas que no decorrer dos 
dias vai-se saber porque hou-
ve essa manipulação, “o que é 
mais importante”, alertou.

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br
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União Europeia tenta 
combater imigração 
com operação especial
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Governador rebate parlamentar
Chefe do Executivo alerta 
para suposta manipulação 
e tentativa de causar medo
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Câmaras entregam relatório final Avança isenção para energia solar

Governo entrega obras de reforma e ampliação 
de escolas, drenagem e pavimentação de ruas

As Câmaras Municipais 
de João Pessoa (CMJP) e 
Campina Grande realiza-
ram, na manhã de ontem 
uma sessão especial con-
junta para formalizar a 
entrega do relatório da Co-
missão Especial de Estudos 
sobre a Reforma Política 
para a bancada paraibana 
no Congresso Nacional.

O evento, organizado 
pelo vereador-relator Lucas 
de Brito (DEM), contou com 
a presença dos deputados 
federais Pedro Cunha Lima 
(PSDB), Rômulo Gouveia 
(PSD) e Wilson Filho (PTB); 
além da deputada estadual 

Estela Bezerra (PSB). Os 
vereadores campineses Na-
poleão Maracajá (PTdoB) e 
Aragão Júnior (PSDB) tam-
bém participaram da sessão 
presidida pelo vereador Be-
nilton Lucena (PT).

Para Lucas de Brito, a 
entrega do relatório encer-
ra mais uma etapa do pro-
cesso de discussão sobre a 
reforma política, que deve 
ser votada hoje na Câmara 
dos Deputados. “Este é o 
coroamento de um traba-
lho de dois meses que a Câ-
mara Municipal desenvol-
veu procurando contribuir 
para que a reforma políti-

ca aprovada no Congresso 
atenda minimamente as 
expectativas da população 
brasileira”, avalia.

Entre as sugestões 
elencadas no relatório 
constam o aperfeiçoamen-
to do sistema eleitoral, o 
fim do mandato estendido 
para senadores, e a retira-
da das empresas privadas 
do financiamento de cam-
panhas eleitorais. Lucas 
ainda sugere a adoção do 
modelo espanhol do voto 
distrital com distritos de 
média magnitude, em vez 
dos modelos “distritão” ou 
distrital puro.

Para reduzir o custo 
dos sistemas de conversão 
de energia solar em energia 
elétrica, o vice-presidente 
da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) senador 
Raimundo Lira (PMDB-PB) 
confirma análise, na comis-
são, do Projeto de Lei (PLS 
167/2013) que isenta do 
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), de PIS, 
Pasep e Cofins, painéis fo-
tovoltaicos e outros compo-
nentes para geração de ener-
gia, fabricados no país.

Segundo Raimundo 
Lira, o projeto também prevê 
isenção do Imposto de Im-

portação, para componentes 
fabricados em outros países, 
até que haja similar nacional 
equivalente ao importado, 
em padrão de qualidade, 
conteúdo técnico, preço e ca-
pacidade produtiva.

Aprovado na Comissão 
de Serviços de Infraestru-
tura (CI), a proposta do se-
nador Wilder Morais (DEM-
GO) seguiu para a CAE, onde 
será analisada, devido à sua 
relevância e ao alto preço 
dos painéis solares no Brasil, 
o que representa um obstá-
culo ao maior aproveitamen-
to da energia solar no país.

O senador paraibano 

lembra que a disseminação 
de células fotovoltaicas em 
telhados de casas e fachadas 
de edifícios na Europa decor-
re de incentivos tributários 
inseridos na legislação dos 
países da União Europeia.

Para o peemedebista, o 
potencial brasileiro de uso 
de energia solar está su-
baproveitado. Ele acredita 
que a redução de custos, a 
partir da desoneração pro-
posta, dinamizará a produ-
ção alternativa de energia no 
país. O Nordeste, na visão de 
Lira, tem um potencial muito 
grande no aproveitamento 
da energia solar.

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, no sába-
do, 16, a reforma e ampliação 
da Escola de Ensino Funda-
mental e Médio Severino de 
Holanda Cavalcanti, na zona 
rural do município de São Mi-
guel de Taipu.  A escola, que 
atende mais de 200 alunos 
nos três turnos, tinha apenas 
duas salas de aula e passou a 
contar com oito salas de aula, 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 500 mil.

Na oportunidade, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
disse que essas obras de re-
forma, ampliação e constru-
ção de escolas são de suma 
importância para os estudan-
tes, mas enfatizou que o mais 
importante é a qualidade do 
ensino. “É necessário ensinar 
bem para oferecer um futuro 
para as crianças”, ressaltou.

No mesmo dia, no municí-
pio de Juripiranga, o governa-
dor Ricardo Coutinho entregou 
obras de drenagem e pavimen-
tação realizadas em duas ruas 
daquele município pela Suplan. 
Segundo o prefeito do municí-
pio, Paulo Dália, as obras nas 
ruas Pedro Alexandre e Nova 
Rondônia significaram a rea-
lização de um grande sonho 
para toda a população local. O 
Governo do Estado investiu na 
pavimentação das ruas aproxi-
madamente R$ 600 mil. 

ODE em Itabaiana
À noite, o governador 

Ricardo Coutinho participou, 
na cidade de Itabaiana, da 

OrçaMEnTO DEMOcrÁTicO ESTaDUal

rEfOrMa POlíTica cOMiSSÃO DE aSSUnTOS EcOnÔMicOS
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Escola em Barra de Santa Rosa recebeu mais de R$ 500 mil em investimento para 214 alunos

Uma das propostas 
que irão integrar o rela-
tório que está sendo ela-
borado pela Frente Par-
lamentar da Água e será 
objeto de luta política 
para sua aprovação será 
a defesa de um Projeto 
de Lei que proponha o 
pagamento dos impos-
tos federais PIS e Cofins, 
feito pelas empresas es-
taduais de saneamento, 
seja revertido em ações 
de melhoria da eficiên-
cia e redução do desper-
dício de água. A decisão 
de incluir essa questão 
no relatório foi tomada 
ontem, durante reunião 
dos deputados que in-
tegram a Frente com a 
presidência da Compa-
nhia de Água e Esgoto 
da Paraíba (Cagepa).

O presidente da Ca-
gepa, Marcos Vinicius 
Neves, fez esse apelo 
aos deputados Janduhy 
Carneiro (PTN) e Jeová 
Campos (PSB), este últi-
mo presidente da Fren-
te, que deverá convocar 
a direção da Companhia 
para participar de uma 
audiência na próxima 
sexta-feira, 22, com os 
prefeitos das cidades que 
estão em situação de 
emergência e colapso no 
abastecimento.

Segundo o dirigen-
te da Cagepa, a Compa-
nhia destina cerca de R$ 
1,2 milhão por mês para 
pagamento destes im-
postos. “Num momento 
delicado como esse que 
estamos atravessando de 
escassez de água, racio-
namento e até colapso, 
onde os investimentos 
em melhoria de eficiên-
cia e de combate ao des-
perdício são fundamen-
tais, se nós pudéssemos 
contar com esses recursos 
teríamos possibilidade 
de realizar muito mais 
ações”, destacou Marcos 
Vinícius. 

Segundo Jeová Cam-
pos a proposta será de-
fendida pela Frente. “O 
momento é de buscar 
saídas efetivas para rea-
lização de ações que são 
fundamentais para que o 
abastecimento das cida-
des seja garantido, seja 
através da construção de 
adutoras, da perfuração 
de poços, de contratação 
de carros-pipa, ou até 
mesmo da colocação de 
mais hidrômetros, me-
dida fundamental para 
inibir o desperdício des-
te líquido tão precioso 
e cada vez mais escasso 
chamado água”, desta-
cou o deputado.

Frente da Água quer 
combater o desperdício

aJUSTE fiScal

décima audiência deste ciclo 
2015 do Orçamento Demo-
crático Estadual. O evento 
contou com a presença de 
mais de duas mil pessoas re-
presentantes dos 15 municí-
pios integrantes da 12ª região 
e aconteceu no Ginásio Esta-
dual Antônio Batista Santiago.

Na plenária, o governador 
Ricardo Coutinho fez entrega 
de cheques do Empreender 
Paraíba, no valor de mais de 
R$ 993 mil, para 189 em-
preendedores da região, assim 
como entregou kist esporti-
vos, de robótica e tablets para 
as escolas, assinando ainda 
um pacto entre a Prefeitura 
de Itabaiana e o Governo para 
doação de um terreno para 

construção da sede da Ema-
ter na região. O governador 
também fez entrega de um la-
boratório de informática com 
20 computadores, somando 
investimentos de R$ 60 mil.

Educação
Na sexta-feira, 15, o go-

vernador Ricardo Coutinho 
inaugurou, a Escola de Ensino 
Médio Francisco Marques de 
Melo, no município de Damião, 
no Curimataú paraibano. A 
obra recebeu investimentos de 
mais de R$ 1 milhão. Durante a 
solenidade, Ricardo ainda fez a 
entrega de um laboratório mó-
vel de informática com 40 no-
tebooks, beneficiando 245 es-
tudantes da unidade de ensino.

No município de Barra 
de Santa Rosa, o governa-
dor realizou a entrega da 
reforma da Escola de Ensino 
Fundamental Professor José 
Coelho, um investimento de 
mais de R$ 500 mil. Na esco-
la, estudam 214 estudantes 
nos três turnos. A estrutura 
dispõe de sete salas de aula.

Mais ODE
Em Cuité, sede da quarta 

região georçamentária, foi rea-
lizada na sexta-feira a nona au-
diência, onde a população pôde 
eleger como prioridades: em 
primeiro lugar por investimen-
tos na saúde (340 votos),  edu-
cação (290 votos) e segurança 
pública (185 votos).
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Governo prepara ‘força-tarefa’ 
para reta final do ajuste fiscal

contato@felipegesteira.com

Gesteira
Felipe

Prefeito de um 
mandato só!

Quando perguntado sobre a popularidade de 
um governo em relação aos eleitores, o ex-presidente 
Lula dizia que podia-se atribuir sucesso a um mandato 
quando o gestor conseguia atingir a reeleição. E se este, 
o final dos oito anos conseguisse também eleger um 
sucessor, aí é caso de excelência, êxito total. 

Se é difícil conseguir mostrar o trabalho da 
gestão em âmbito nacional, ainda mais em um país 
de dimensões continentais e com tantos arranjos e 
costuras políticas, o desafio vai ficando mais simples 
à medida que se diminui o alcance efetivo. Então, Lula 
teve mérito incontestável com a eleição de Dilma. 
Outro impecável foi Eduardo Campos, que elegeu um 
prefeito desconhecido e o sucessor ao governo, mesmo 
ausente por conta da partida durante a campanha 
estadual.

Em uma prefeitura, a situação fica mais fácil. As 
pessoas conhecem o prefeito de perto. Ele pode visitar 
cada comunidade sem precisar atropelar tanto sua 
agenda. Não é como sair de João Pessoa para Uiraúna, 
a quase 500km de distância da capital. Dentro de uma 
mesma cidade, o prefeito só não fica pertinho do eleitor 
se não quiser.

Sendo um excelente gestor, pode até se manter 
distante do povo. As obras falarão por ele. Não é o 
caso. Parece que em 2016 veremos um prefeito de uma 
capital jogar no lixo sua reeleição.

Tinha tudo sob controle, e nem estamos falando 
de uma metrópole. Povo sereno, menos de um milhão 
de habitantes. Mas nada na gestão funciona bem, não 
há uma marca, nem um só cidadão que não esteja 
envolvido com a administração municipal e defenda 
o chefe do Executivo. Ainda tem discurso de político 
progressista, mas quem está perto sabe o quanto o 
prefeito é conservador, arraigado sob o manto de suas 
crenças religiosas excludentes.

Para piorar, ganhou na cidade a alcunha de mau 
pagador. De tanto calote, seus credores fazem questão 
de propagar a má fama. É tanto desgosto, por todos os 
lados, que na cidade o apelido já pegou: “Prefeito de 
um mandato só”, contam os colegas de Campo Grande 
quando falam em Gilmar Olarte. 

Fantástico
A denúncia revelada no programa jornalístico de 

domingo à noite da Rede Globo sobre o escândalo dos 
cheques trocados com agiotas pelo prefeito de Campo 
Grande mostra o reflexo das prefeituras municipais 
Brasil afora. São muitos gestores envolvidos em 
práticas escusas, comprometidos com empreiteiras e 
tantos outros crimes. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, o Ministério 
Público e os Tribunais de Contas espalhados pelo país 
lutam contra a roubalheira. Por mais que apareçam 
novos escândalos, a democracia brasileira avança para 
um Estado Democrático de Direito pleno. Enquanto 
este não chega, o país anseia pela reforma política. Que 
venha antes das próximas eleições. 

Culto ao caos
A política do “quanto pior, melhor” havia 

desaparecido por essas bandas, mas voltou com 
força total na minha querida Campina Grande, cidade 
que amo como se fosse minha terra natal. Enquanto 
profissionais sérios estavam nas ruas trabalhando 
para manter a segurança do cidadão que tem a sorte 
de morar em uma das cidades mais agradáveis do país, 
irresponsáveis espalhavam boatos para plantar uma 
verdadeira onda de terror.

Terrorismo, sim, e deviam, os mentores, serem 
enquadrados como terroristas. A quem passou 
adiante a mensagem, por medo ou inocência, minha 
solidariedade. Acredito que o bem e o trabalho sério 
vencem. Adiante!

A presidente Dilma Rou-
sseff reuniu ontem 13 minis-
tros, o vice-presidente Michel 
Temer e líderes do governo 
no Congresso Nacional para 
o encontro semanal de coor-
denação política, no Palácio 
do Planalto. Na pauta, os cor-
tes no Orçamento e a votação 
das medidas do ajuste fiscal 
no Congresso trouxeram ao 
evento um caráter de ‘força-
tarefa’, na decisiva semana 
para o governo.

Além dos ministros do 
chamado núcleo político, ou-
tras pastas foram convidadas 
para o encontro, inclusive a 
equipe econômica.

O Executivo tem até o fim 
desta semana para anunciar 
o valor do contingenciamento 
orçamentário e em que áreas 
serão efetuados os cortes, 
que possibilitarão cumprir o 
ajuste fiscal pretendido. Com 
esse esforço, o governo pre-
tende criar condições para 
que, a partir de 2016, o país 
volte a crescer.

A expectativa é que esse 
corte no Orçamento da União 
oscile entre R$ 60 bilhões e 

Com a votação das últimas 
Medidas Provisórias, semana 
promete ser decisiva

O senador Paulo Paim 
(PT-RS) defendeu ontem, du-
rante audiência da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH) 
do Senado a flexibilização do 
fator previdenciário. Regra 
em vigor há quase 16 anos, 
o fator previdenciário reduz 
o valor das pensões para de-
sestimular as aposentado-
rias precoces.

Segundo Paim, a emenda 
que constava da Medida Pro-
visória (MP) 664, aprovada na 
semana passada pela Câmara 
dos Deputados, não repre-
senta a situação ideal para os 
trabalhadores, mas constitui 
“alternativa viável”.

Pela regra, a mulher se 
aposenta quando a soma de 
sua idade e 30 anos de contri-
buição for 85 e, no caso do ho-
mem, quando a soma da ida-
de e 35 anos de contribuição 
somar 95. Por essa fórmula, a 
aposentadoria seria integral 
em relação ao salário de con-
tribuição.

“Essa é uma emenda po-
sitiva”, disse Paim para repre-
sentantes de várias centrais 
sindicais na CDH. Paim lem-
brou que, durante a campanha 
presidencial, o fim da regra 
atual foi um compromisso as-
sumido pela então candidata 
Dilma Rousseff e também pelo 
então candidato Aécio Neves.

Representantes da Con-
federação de Servidores Pú-
blicos do Brasil (CSPB), do 
Fórum Sindical dos Trabalha-
dores (FST) e da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil (CTB) se mani-
festaram a favor da fórmula 
e pediram que os senadores 
aprovem a proposta. 

O representante da Asso-
ciação dos Auditores Fiscais do 
Trabalho, Floriano Martins de 
Sá Neto, contestou as informa-
ções. “Não existe o déficit pre-
videnciário proclamado pelo 
governo”. O senador Telmário 
Mota (PDT-RR) lembrou que, 
na Câmara, o PDT fechou ques-
tão em torno da aprovação da 
emenda. Segundo ele, no Sena-
do, “não será diferente”.

Comissão discute fator 
previdenciário no Senado

MEDIDA PROVISÓRIA 664

A força-tarefa que 
atua nas investigações 
da Operação Lava Jato 
já conseguiu bloquear 
na Justiça quase R$ 1 
bilhão de quatro em-
preiteiras acusadas de 
desviar recursos da Pe-
trobras. O valor (R$ 
980,5 milhões) é refe-
rente às ações de im-
probidade administrati-
va do Ministério Público 
Federal (MPF). As em-
preiteiras e dirigentes 
presos na operação 
também respondem a 
ações criminais na Justi-
ça Federal em Curitiba.

O valor foi atingi-
do com o bloqueio de 
R$ 282,4 milhões da 
OAS. O MPF também já 
conseguiu decisões fa-
voráveis na esfera civil 
contra a Engevix (153,9 
milhões), Galvão Enge-
nharia (302,5 milhões) e 
Camargo Corrêa (241,5 

milhões).
O cálculo dos valo-

res é baseado em de-
poimentos de delação 
premiada de investiga-
dos, além de multa ci-
vil de três vezes o valor 
dos desvios. Segundo os 
delatores, o pagamento 
de propina era de 1% 
dos  contratos assinados 
com a Petrobras.

Valor bloqueado pela 
Justiça beira R$ 1 bi

OPERAÇÃO LAVA JATO

Karine Melo
Da Agência Brasil

Segundo os
delatores, o 
pagamento
de propina
era de 1%
dos  contratos 
assinados com 
a Petrobras

O líder do governo no Con-
gresso Nacional, senador José 
Pimentel (PT-CE), disse ontem 
que a dimensão dos cortes no 
Orçamento, que, segundo ele, 
serão anunciados na próxima 
quinta-feira, 21, depende do 
resultado das votações das me-
didas do ajuste fiscal.

O Senado precisa votar 
duas medidas provisórias 
(MPs), a 663, que aumenta o 
limite de repasse da União ao 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 

(BNDES), e a 665, que altera 
as regras de concessão do 
seguro-desemprego e abono 
salarial. Na Câmara, ainda 
precisam ser votadas a MP 
668, que aumenta as alíquo-
tas de PIS e Cofins sobre im-
portação, e o Projeto de Lei 
863/2015, que trata da de-
soneração da folha de paga-
mento das empresas. Todas 
as medidas integram o ajuste 
fiscal do governo.

“A Câmara vota nesta 
semana a MP 668, que trata 
do PIS/Confins sobre impor-
tação, que tem um impacto, 
e votará também o projeto 

de lei que trata das desone-
rações, que terá um outro 
impacto. O fechamento [do 
corte] será feito. Agora, ele 
poderá ser maior ou menor, 
dependendo do resultado 
dessas duas votações na Câ-
mara”, disse Pimentel, após 
reunião de coordenação po-
lítica com a presidente Dilma 
Rousseff e 13 ministros, no 
Palácio do Planalto.

Segundo Pimentel, ape-
sar dos cortes, que deverão 
ficar entre R$ 60 bilhões e 
R$ 80 bilhões, o país não corre 
o risco de ficar parado, preo-
cupação manifestada por ou-

tros integrantes do governo. 
“Está sendo feito um conjunto 
de medidas em torno do PAC 
3 [Programa de Aceleração do 
Crescimento], que vai alavan-
car também a nossa economia”, 
disse. “Há uma série de outras 
alternativas”, completou.

Após o anúncio do con-
tingenciamento, na quinta, e 
a publicação do decreto com 
os cortes no Diário Oficial, 
na sexta-feira, 22, o líder do 
governo disse que o ministro 
do Planejamento, Nelson Bar-
bosa, irá à Comissão Mista de 
Orçamento na próxima terça-
feira, 26, explicar os cortes.

Cortes serão anunciados na quinta
Luana Lourenço
Da Agência Brasil

R$ 80 bilhões. Por regra, o 
contingenciamento precisa 
ser anunciado no prazo de 30 
dias contados a partir da san-
ção presidencial ao Orçamen-
to aprovado pelo Congresso 
Nacional. O bloqueio das ver-
bas valerá até o final do ano.

Os cortes deverão ser 
anunciados esta semana. En-
quanto não forem publicados, 
vale o decreto que limita os 
gastos discricionários (não 
obrigatórios) entre janeiro e 
abril aos montantes gastos 
nos mesmos meses de 2014.

Participaram os minis-
tros da Casa Civil, da Secre-
taria-Geral da Presidência, da 
Fazenda, da Justiça, da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, da 
Secretaria de Comunicação 
Social, de Minas e Energia, 
da Secretaria de Aviação Ci-
vil, das Comunicações, das 
Cidades, da Defesa, do Plane-
jamento, das Comunicações e 
da Previdência Social.

Os líderes do governo na 
Câmara, deputado José Guima-
rães (PT-CE), no Senado, Delcí-
dio Amaral (PT-MS) e no Con-

gresso, José Pimentel (PT-CE) 
representaram o Legislativo.

Domingo intenso
A presidente reuniu-se 

no domingo, 17, no Palácio da 
Alvorada, com os ministros 
da Fazenda, Joaquim Levy; do 
Planejamento, Nelson Barbosa, 
e da Casa Civil, Aloizio Merca-
dante. Eles chegaram por volta 
das 15h30. A reunião terminou 
por volta das 19h. Os ministros 
e assessores da Presidência 
deixaram o Palácio da Alvorada 
sem falar com a imprensa. 

Contingenciamento será divulgado após votações e deve oscilar entre R$ 60 e R$ 80 bilhões

FOTO: Antonio Cruz/Agência Brasil
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Levenhagen afirmou que o 
projeto não dará segurança 
jurídica às empresas

Terceirização aumentará as ações 
na Justiça, diz o presidente do TST

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil 

O presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST), Antônio José de Bar-
ros Levenhagen, disse ontem 
que, se convertido em lei na 
forma como foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados, 
o projeto que propõe novas 
regras para a terceirização 
aumentará o número de 
ações trabalhistas e, ao con-
trário do que tem sido dito 
por alguns de seus defenso-
res, “não dará segurança ju-
rídica às empresas”. Segundo 
ele, tudo indica que os juízes 
trabalhistas terão “muita dor 
de cabeça” com as lacunas 
abertas e com a falta de parâ-
metros e de detalhamentos 
do documento.

“Da forma como saiu da 
Câmara, [esse projeto de lei] 
tem muitas normas em bran-
co. Não há parâmetro, por 
exemplo, sobre se poderá 
terceirizar na atividade-fim 
cerca de 30% do quadro, ou 
se o empregado terceirizado 
não poderá receber salários 
inferiores a 80% do empre-
gado efetivo. Como não tra-
ta desses aspectos de for-
ma explícita, e como não há 
referências padrão, poderá 
eventualmente redundar em 
várias ações para questionar 
se, na atividade-fim, se pode 
pensar em terceirizar 99% 
[do pessoal]. Convenhamos: 
isso seria um absurdo por-

Ao dar sua opinião pessoal 
sobre o assunto - deixando claro 
que, em parte, as explicações não 
representam a posição oficial do 
TST  - Levenhagen disse acreditar 
que, além de aumentar o núme-
ro de ações trabalhistas, a regu-
lamentação, da forma como está, 
tornará os processos mais lentos, 
uma vez que, em algumas situa-
ções, haverá mais etapas para a 
definição da responsabilidade 
pelo trabalhador. É o caso, por 
exemplo, da chamada quarteiriza-
ção, situação em que, em função 
da necessidade de grande núme-
ro de contratações, uma empresa 
terceirizada precise contratar ou-
tra empresa para dar conta da de-

manda. “Não posso me antecipar 
a alguma decisão, mas certamente 
veremos situações como essa, na 
medida em que as ações forem in-
tentadas”, disse o ministro.

“No texto da Câmara, fala-se 
primeiro em subsidiariedade e de-
pois em solidariedade. Penso que, 
como cabe à empresa contratante 
escolher a empresa contratada a 
partir dos requisitos da lei, ela já 
deveria responder solidariamente 
pelo não pagamento de verbas 
trabalhistas, seja na terceirização 
ou na quarteirização. E, depois, 
entrar com direito de regresso (di-
reito de ser ressarcido de um pre-
juízo causado por terceiros) contra 
a empresa contratada, para presti-

giar a dignidade do trabalhador”, 
acrescentou. Caso contrário, afir-
mou ele, vai se abrir mais uma eta-
pa de discussões, primeiro, para 
discutir a subsidiariedade, a fim 
de saber se houve culpa. Só depois 
será invocado o critério da solida-
riedade, o que dará margem a um 
número ainda maior de ações tra-
balhistas.

Para o ministro, seguindo o 
critério da solidariedade, essa dis-
cussão não seria necessária, bas-
tando apenas a constatação de 
que o contrato não foi cumprido. 
“Se culposo ou doloso, não impor-
ta: a empresa contratante já é cha-
mada a responder pelo inadimple-
mento”, disse o magistrado.

Regulamentação tornará processos lentos

FOTO: Reprodução/Internet

que pode gerar uma insegu-
rança jurídica maior do que a 
que temos hoje”, disse Leve-
nhagen à Agência Brasil.

De acordo com o minis-
tro, como não há parâmetros 
bem definidos, caberá ao ma-
gistrado decidir qual seria 
esse percentual. “Talvez um 
entenda que só possa tercei-
rizar 40% do quadro; outro, 
50%; outro, 90%. Outros en-
tenderão que não pode haver 
uma discrepância de salário 
significativa. Há uma miríade 
[quantidade indeterminada] 
de possibilidades de discus-
sões em ações judiciais. Por 
isso, nossa expectativa é que, 
aprovado o projeto na forma 
como foi aprovado na Câma-
ra, tenhamos como resultado 
o incremento de demandas 
trabalhistas”.

O presidente  Antônio de 
Barros Levenhagen disse 
que tudo indica que os 
juízes trabalhistas terão 
muita dor de cabeça

O ministro Teori Za-
vascki, relator da Operação 
Lava Jato no STF (Supremo 
Tribunal Federal), autori-
zou a quebra de sigilo ban-
cário e fiscal do senador 
Fernando Collor (PTB-AL), 
no período de 1º de janei-
ro de 2011 a 1º de abril de 
2014, conforme solicitado 
pela PGR (Procuradoria-Ge-
ral da República). O pedido 
foi realizado no último dia 
7 pelos investigadores e de-
ferido na última quinta-fei-
ra (15). O caso tramita em 
segredo de Justiça na Corte.

O senador é um dos 50 
investigados perante o STF 
por suposto envolvimento 
no escândalo de corrupção 
envolvendo a Petrobras, de-
flagrado pela Lava Jato. A 
quebra de sigilo foi solicita-
da pelos procuradores para 
checar eventuais depósitos 
mencionados pelos delato-
res da Lava Jato.

Além de Collor, Za-
vascki autorizou quebra de 
sigilo bancário de outras 
pessoas, entre elas Pedro 
Paulo Leoni, um dos supos-
tos operadores do esquema.

O ministro também 
autorizou a quebra de si-
gilo bancário de empresas. 
O doleiro Alberto Youssef 
disse durante processo de 
delação premiada que fez 

“vários depósitos” a Collor, 
além de ter autorizado en-
tregas de dinheiro em espé-
cie ao senador.

Durante busca e apreen-
são no escritório de Youssef, 
investigadores encontra-
ram depósitos bancários em 
nome do parlamentar, que 
somam R$ 50 mil, entre os 
dias 2 e 5 de maio de 2013.

Na semana passada, após 
o pedido de quebra de sigi-
lo, Collor protocolou quatro 
representações contra o pro-
curador-geral da República, 
Rodrigo Janot, questionando 
decisões e alegando “crimes 
de responsabilidade”.

Nos pedidos, o parla-
mentar pede que a Mesa 
Diretora do Senado forme 
uma comissão para analisar 
o caso e emitir um parecer. 
A decisão final cabe ao Ple-
nário da casa e poderia se 
transformar em um proces-
so de impeachment do pro-
curador-geral.

Zavascki também au-
torizou a quebra de sigilo 
bancário do ex-deputado 
João Pizzolatti (PP-SC), re-
ferente ao período de ja-
neiro de 2009 a janeiro de 
2012. Youssef afirmou que 
o ex-deputado compunha 
um grupo de parlamentares 
do PP que atuava na “opera-
cionalização do esquema de 
corrupção” de forma “está-
vel e perene”.

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) decidiu  
ontem que advogados não 
podem exercer atividade pri-
vada enquanto ocuparem o 
cargo de conselheiros no Carf 

(Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais). Por 17 
votos a 10, o Conselho Plano 
da OAB decidiu pela total in-
compatibilidade das funções, 
de acordo com o estatuto da 
entidade.

A decisão da OAB foi to-
mada em consequência da 

Operação Zelotes, da Polícia 
Federal, que investiga a mani-
pulação dos julgamentos tri-
butários do colegiado, ligado 
ao Ministério da Fazenda.

Deflagrada em março, a 
operação descobriu um es-
quema de fraude no Carf, por 
meio do qual uma quadrilha, 

segundo a PF, fazia um “le-
vantamento” dos grandes 
processos no conselho, pro-
curava empresas com altos 
débitos com o Fisco e oferecia 
“facilidades”, como a anulação 
de multas. As suspeitas envol-
vem escritórios de advocacia 
e empresas devedoras.

STF autoriza quebra 
de sigilos de Collor  

OAB proíbe conselheiro de exercer advocacia 

LAVA JATO
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O Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná (TCE-PR) rejeitou 
a medida cautelar proposta pelo 
Ministério Público de Contas Es-
tadual (MPC-PR) para suspender a 
lei que alterou o regime de previ-
dência dos servidores estaduais. As 
mudanças na legislação motivaram 
protesto em Curitiba, no final de 
abril, que deixou 200 feridos após 
ação da polícia para dispersar os 
manifestantes.

Protesto em Curitiba termina 
com manifestantes e policiais feri-
dos. Manifestantes em greve desde 
segunda-feira protestavam contra 
o projeto de lei que altera a Previ-
dência estadual.

  A lei altera a previdência dos 
servidores públicos que foram às 
ruas protestar. Ao menos 200 pes-
soas saíram feridas no confronto 
com a Polícia Militar Divulgação/
Joka Madruga/APP-Sindicato

 Os procuradores do Mistério 
Público defendem que a legislação 
é inconstitucional, assim como in-
compatível com a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, a Lei Geral dos Regi-
mes Próprios de Previdência, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e a Lei 
Orçamentária Anual.

Na sexta-feira (15), o TCE-PR 
arquivou o pedido por entender 
que quem decide sobre a consti-
tucionalidade da lei é o Supremo 
Tribunal Federal (STF).

O Ministério Público protestou 
contra a decisão, dizendo em nota 
que não pretendia questionar a 
constitucionalidade da medida, 
mas fazer cumprir a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e garantir o equilí-
brio financeiro do Estado.

A lei autoriza o governo a 
transferir 33 mil aposentados pa-
gos pelo Fundo Financeiro, susten-
tado pelo Tesouro estadual que 
está deficitário, para o Fundo de 
Previdência, pago pelos servidores 
e pelo governo, que está supera-

vitário. Assim, haveria uma econo-
mia de R$ 1,7 bilhão por ano em 
aposentadorias.

Os professores são contra o 
projeto, porque dizem que pre-
judicará a aposentadoria dos ser-
vidores para “salvar as contas do 
governo”. A categoria representa 
70% do funcionalismo estadual.

Na semana passada, o Minis-
tério da Previdência Social expediu 
parecer técnico no qual considera 
irregular a mudança feita no siste-
ma previdenciário do Paraná, por 
entender que haveria danos ao 
“equilíbrio financeiro e atuarial”.

O estado, entretanto, perma-
nece com o Certificado de Regula-
ridade Previdenciária devido a limi-
nar concedida pelo STF. O Governo 
do Paraná citou a decisão do Supre-
mo e disse que o Estado tem auto-
nomia para regular o seu sistema 
previdenciário. “Eventual ingerên-
cia da União nesse sentido é con-
siderada e já foi e será novamente 
afastada”, destacou em nota.

Tribunal rejeita suspensão de lei
PROTESTO NO PARANÁ

Marcos Chagas
Agência Brasil

Maria Claudia
Agência Brasil

Estadão Conteúdo



O objetivo é destruir  
os barcos usados por 
traficantes de pessoas

União Europeia lança operação
naval para combater a imigração
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A alta representante da 
União Europeia para Políti-
ca Externa e Segurança, Fe-
derica Mogherini, afirmou 
em sua conta no Twitter que 
o bloco autorizou ontem a 
criação de uma missão naval 
para destruir embarcações 
ilegais usadas por trafican-
tes de seres humanos no Mar 
Mediterrâneo.

“A decisão de estabe-
lecer uma missão naval eu-
ropeia para acabar com o 
modelo de negócios dos con-
trabandistas e das redes de 
traficantes no Mediterrâneo 
foi apenas tomada”, escre-
veu a chefe de diplomacia 
da UE. Segundo ela, o quar-
tel-general da operação será 
em Roma e seu comando foi 
confiado ao almirante ita-
liano Enrico Credendino. As 
primeiras operações do blo-
co devem começar no dia 22 
de junho.

Ainda ontem, Mogherini, 
já tinha voltado a defender a 
responsabilidade comparti-
lhada dos países do bloco na 
questão da crise imigratória 
e o projeto de redistribuição 
de imigrantes em território 
europeu.

“Compartilhar a res-
ponsabilidade do que fa-
zemos com as pessoas que 
salvamos é parte integrante 

Da Ansa Brasil

da estratégia da UE para a 
imigração”, disse Mogherini, 
rebatendo os questionamen-
tos levantados pelo premier 
francês, Manuel Valls, sobre 
o programa de redistribuição 
de imigrantes resgatados na 
costa europeia.

“Espero que os Esta-
dos-membros da UE, os 

mesmos que pediram para 
o bloco agir com velocidade 
e eficácia nesta crise, per-
mitam que a Europa seja 
eficiente em todos os as-
pectos: nas operações na-
vais, no salvamento de vi-
das no mar e na gestão das 
vidas que salvamos”, defen-
deu a italiana.

Na semana passada, 
Mogherini apresentou ao 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas um plano de 
ação para mudar a estratégia 
do bloco europeu frente à cri-
se imigratória, que provoca 
dezenas de naufrágios sema-
nalmente.

No dia 14 de maio, a Co-

missão Europeia aprovou a 
chamada “Agenda para Imi-
gração”, que prevê medidas 
contra o problema que atin-
ge principalmente a Itália, a 
qual serve de porta de entra-
da para imigrantes.

Em suma, a agenda se 
baseia em quatro pontos: 
ajuda para nações de origem 

e para o trânsito de imigran-
tes; controle das fronteiras 
ao sul da Líbia; missões de 
segurança e defesa contra os 
traficantes e; o mais contro-
verso, a obrigatoriedade da 
subdivisão dos refugiados 
nos países-membros da UE, 
com base em um mecanismo 
de cotas.

A  morte de centenas de imigrantes no Mar Meditarrêno obrigou as autoridades da União Europeia a tomar medidas urgentes contra o tráfico de seres humanos
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A enfermeira india-
na Aruna Shanbaug, que 
ficou 42 anos em coma, 
morreu ontem, na Índia, 
aos 66 anos, vítima de 
complicações respirató-
rias devido a uma pneu-
monia. O caso dela ficou 
conhecido mundialmen-
te por ter provocado mu-
danças nas leis indianas 
sobre as possibilidades 
da eutanásia e debates 
sobre o tema.

Aruna Shanbaug 
sofreu lesões cerebrais 
e estava em estado ve-
getativo em um hospi-
tal de Mumbai, maior e 
mais importante cidade 
da Índia, desde que foi 
estrangulada e estupra-
da pelo então faxineiro 
de um hospital indiano 
Sohanlal Bharta Valmi-
ki, em 1973. Valmiki foi 
preso e cumpriu sete 
anos de prisão e vive em 
liberdade.

O caso de Shanbaug 
marcou o debate sobre 
a eutanásia depois que 
a jornalista Pinki Virani, 
amiga da enfermeira, 
recorreu ao Supremo 
Tribunal do país, em 
1999, para que fosse 

autorizada a eutanásia. 
Até então, a legislação 
indiana não autorizava 
o procedimento.

Em 2011, o Supre-
mo Tribunal autorizou 
a eutanásia passiva – 
quando os cuidados mé-
dicos para prolongar a 
vida do paciente são in-
terrompidos – em casos 
excepcionais de doentes 
em fase terminal. Ao im-
por a supervisão do ato, 
o Supremo Tribunal pre-
tendia evitar que paren-
tes acelerassem a morte 
de doentes terminais 
por questões financei-
ras, por exemplo.

A Justiça da Índia, 
no entanto, rejeitou o 
recurso de Virani para 
suspender a alimentação 
artifical dada a Aruna 
Shanbaug, pois a jorna-
lista não podia apresen-
tar o pedido no lugar da 
família da enfermeira.

Na semana passada, 
Aruna Shanbaug, que 
foi assistida por médi-
cos e enfermeiros nas 
últimas quatro décadas, 
foi transferida para a 
unidade de terapia in-
tensiva (UTI) e passou 
a respirar por meio de 
aparelhos devido a uma 
pneumonia.

Eutanásia: morre mulher
que motivou debates

ÍndIA 

Ivan Richard
Da Agência Brasil

Um deslizamento de 
terra na estrada de La Li-
boriana matou ao menos 33 
pessoas e deixou outras 20 
feridas, informou a Defesa 
Civil da Colômbia ontem. De 
acordo com a mídia local, 
há ainda entre “duas e cinco 

famílias” desaparecidas.
O local fica dentro de 

um parque ecológico no mu-
nicípio de Salgar, em Antio-
quia, e as equipes de resgate 
estão trabalhando incessan-
temente para procurar so-
breviventes.

Segundo o jornal “El 
Pais”, foi ativado o sistema de 

emergência nacional e foram 
enviadas equipes de resgates 
de várias cidades da região e 
da capital, Medellín.

A Colômbia está en-
frentando uma forte onda 
de mau tempo, com chuvas 
constantes e registros de 
danos em várias partes do 
território.

Deslizamento de terra deixa 
mais de 30 pessoas mortas

nA CoLÔMBIA

O papa Francisco decla-
rou santas quatro religio-
sas que viveram no século 
19, duas palestinas, uma 
francesa e uma italiana, in-
centivando a multidão que 
acompanhou o anúncio na 
Praça de São Pedro. Ma-
riam Bawardi (1846-1878), 
Marie-Alphonsine Ghattas 
(1843-1927), Jeanne-Emilie 
de Villeneuve (1811-1854) 
e Maria Cristina dell’Imma-
colata (1856-1906) foram 
canonizadas durante a mis-
sa celebrada no domingo 
(17) no Vaticano.

Diante de uma multidão 
de fiéis e debaixo de um sol 

forte, o papa enalteceu a vida 
das quatro religiosas, “mode-
los de santidade, que a Igreja 
convida a imitar”, cujos retra-
tos eram visíveis na fachada 
da basílica.

“Permanecer em Deus e 
no seu amor, para anunciar 
com palavras e com a vida 
a ressurreição de Jesus, tes-
temunhando a unidade en-
tre nós e o amor dedicado 
a todos foi o que fizeram as 
quatro santas hoje proclama-
das”, ressaltou.

Durante a homilia, o 
pontífice evocou as perso-
nalidades de cada uma das 
mulheres, diante de políti-
cos como o presidente da 
Autoridade Palestina Mah-

moud Abbas e o ministro 
do Interior francês, Bernard 
Cazeneuve. As duas religio-
sas palestinas são as primei-
ras dessa nacionalidade a 
serem canonizadas.

Papa Francisco canoniza  
quatro religiosas do século 19

VATICAno

Da Ansa Brasil

Da Agência Lusa

Diante de uma 
multidão de fiéis 
e debaixo de 
um sol forte, o 
papa enalteceu 
a vida das 
quatro religiosas

Milícias tentam 
recuperar Ramadi

Grupos de milícias xiitas es-
tão hoje (18) na cidade iraquiana 
de Ramadi para ajudar as forças de 
segurança do Iraque a recuperar a 
cidade do controle do grupo Estado 
Islâmico, que a tomou no domingo 
(17), após intenso combate. A per-
da da capital da maior província do 
Iraque foi o pior revés militar, desde 
que começaram as operações de 
recuperação de território no ano 
passado. A organização terrorista 
esteve também perto de tomar a 
cidade de Palmira, na Síria, mas o 
Exército iraquiano conseguiu ex-
pulsar as milícias. O Estado Islâmico 
lançou na quinta-feira (14) a ofen-
siva sobre Ramadi com uma onda de 
atentados suicidas. Os combates 
fizeram cerca de 500 mortos entre 
civis e membros das forças de se-
gurança - em dois dias.

Polícia do Texas 
prende 192 pessoas

A polícia do Estado do 
Texas, Sudeste do país, prendeu 
hoje (18) 192 pessoas suspeitas 
de participarem de gangues na 
cidade de Waco, no Estado ameri-
cano do Texas. A detenção ocorre 
depois do confronto no domingo 
(17) entre grupos de motociclis-
tas rivais, que deixou nove mortes 
e pelo menos 18 feridos. Segundo 
o último boletim da polícia da ci-
dade, os detentos fazem parte 
de pelo menos cinco gangues de 
motociclistas. Um grupo estava no 
restaurante Twin Peaks e começou 
uma discussão no local. Eles foram 
para o lado de fora do estabele-
cimento e no estacionamento se 
enfrentaram com armas brancas e 
depois com armas de fogo.
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BOTAFOGO

Belo só fala em reabilitação
Tricolor esquece derrota 
na Série C e só pensa em 
vencer o Galo amanhã
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Hulk conquista título 
na Rússia e sonha em 
disputar Copa de 2018

Lance do jogo de 
estreia na Série C 

em que o Botafogo 
perdeu de 2 a 1 para o 

Salgueiro no Amigão

Um dia após a derrota na es-
treia no Campeonato Brasileiro da 
Série C, para o Salgueiro por 2 a 1, 
os jogadores do Botafogo se reapre-
sentaram para iniciar os preparati-
vos para o jogo de amanhã, contra 
o Treze, válido pela segunda rodada 
do quadrangular final do Campeo-
nato Paraibano. Todos no clube sa-
bem que um tropeço diante do Galo 
pode por abaixo todo um planeja-
mento da diretoria de levar o time 
ao tricampeonato estadual. O Bota-
fogo tem apenas 1 ponto, enquanto 
que o líder Campinense já tem 3, 
e se vencer o Auto Esporte, nesta 
quinta-feira, chegará a 6 pontos se 
isolando no topo da tabela.

O técnico Vilar não concedeu 
entrevistas no final da partida con-
tra o Salgueiro, no último domingo 
em Campina Grande, quando dei-
xou o campo visivelmente aborre-
cido com a derrota dentro de casa 
na estreia da Série C. Mas ontem, a 
orientação de todos era esquecer o 
Brasileiro e focar no Clássico Tradi-
ção contra o Treze. 

Marcelo Vilar só começa a defi-
nir o time para o jogo contra o Galo, 
hoje à tarde, após um treinamento 
técnico. Ele não quis adiantar se 
fará mudanças em relação ao time 
que começou jogando contra o Sal-
gueiro, mas certamente mexerá no 
time. Como precisa vencer, prova-
velmente o meio campo será dife-
rente, já que em Campina Grande a 
equipe jogou com 3 volantes.

Uma das novidades no setor 
deverá ser Samuel, que entrou no 
segundo tempo em Campina Gran-
de e deu outra movimentação a 
equipe. O meia mostrou que pode 
ser o homem que o Botafogo procu-
ra para articular as jogadas e servir 
aos atacantes. Ele deverá substituir 
Doda, que não vem atuando bem 
nesta função, ou mesmo entrar no 
lugar de um dos volantes, manten-
do assim o time mais ofensivo.

Outra mudança deverá ocorrer 
na zaga. André Lima fez a sua es-

treia e foi bem na partida, inclusi-
ve marcando até um gol. O mesmo 
não se pode dizer de Roberto Dias, 
que outra vez teve uma atuação 
apagada, e foi o responsável direto 
pelos dois gols sofridos pela equi-
pe. O jogador foi bastante vaiado 
pela torcida, e deverá ceder seu lu-
gar a Walter, ou Wesley contratado 
recentemente. Outra alternativa é 
improvisar o volante Zaqueu, que 
teve uma grande atuação na função, 
contra o Salgueiro.

Dos jogadores contratados na 
semana passada, apenas Roni Dias, 
que não foi inscrito a tempo de par-
ticipar do Campeonato Paraibano, 
e o zagueiro Fabrício, que está re-
cuperando a forma física, não serão 
relacionados para o clássico.

Jogadores, comissão técnica e 
dirigentes sabem da pressão que 
sofrerá amanhã, mas o vice-presi-
dente de futebol, Zezinho Botafogo, 
tenta minimizar a situação delica-
da que vive o clube. "O Botafogo 
é um time grande, e é normal que 
seja muito cobrado, especialmente 
quando perde um jogo. Mas nós es-
tamos tranquilos. Com os jogadores 
contratados recentemente, o time 
vai reagir e muito nos próximos 
jogos. Já demos uma pequena de-
monstração disso no segundo tem-
po contra o Salgueiro, quando os 
novos atletas estiveram em ação". 
disse o dirigente.

Sobre a insatisfação da torcida 
com o treinador Marcelo Vilar, Ze-
zinho foi taxativo. "Nós temos um 
grande comandante e acreditamos 
no trabalho dele. Não há motivos 
para desespero. Ele saberá o que 
mudar para a equipe reagir nos 
próximos jogos. Ele tem toda a con-
fiança da diretoria para trabalhar 
e esta cobrança é natural do torce-
dor", afirmou Zezinho negando que 
o treinador esteja com o cargo ame-
açado.

Por ter vencido o Treze, o Cam-
pinense lidera o quadrangular de-
cisivo que vai apontar o campeão 
paraibano de 2015. O Botafogo está 
na briga pelo tricampeonato, já que 
teve sucesso em 2013, quando der-
rotou o Treze em Campina Grande 
por 3 a 0 e em 2014 ao empatar, de 
novo no Amigão, em 0 a 0 com o 
Campinense e fazer nova festa.

Foto Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Os jogadores do Treze trabalharam a semana 
inteira para corrigir os erros apresentados contra 
o Campinense e para se preparar com mais calma 
para enfrentar o Botafogo, amanhã, no Almei-
dão, em João Pessoa. A maioria dos atletas ainda 
lamenta a falta de sorte da equipe no Clássico dos 
Maiorais, mas acreditam na recuperação contra o 
Belo, mesmo jogando fora de casa.

Para o zagueiro Tiago Sala, apesar da derro-
ta para o maior rival, o clima no PV é o melhor 
possível. "Estamos conscientes que fizemos uma 
grande partida, e o placar não disse o que foi o 
jogo. O goleiro deles foi o melhor em campo, e 
isto mostra que pressionamos e muito o adversá-
rio", disse o zagueiro.

Para o atacante Preto, a semana de treino foi 
muito boa para corrigir os problemas apresen-
tados pela equipe contra o Campinense. "Nosso 
treinador conversou muito com a equipe, e mos-
trou que não podemos levar gol de bola parada 
logo no início da partida, tornando a coisa bem 
mais difícil para reverter o quadro. Temos que 
entrar já ligados na partida. Acredito que nesta 
quarta, em João Pessoa, os erros não vão se repe-
tir", afirmou.

Para este jogo contra o Botafogo, o técnico 
Everton Goiano sabe que o único resultado que 
interessa é a vitória, para não deixar o Campinen-
se disparar na liderança do quadrangular. Ele não 
poderá contar com Téssio, que foi expulso na úl-
tima partida, e terá de cumprir suspensão. O trei-
nador ainda não definiu quem será o substituto.

Auto Esporte
Para o jogo contra o Campinense estará em 

disputa uma vaga para o Campeonato Brasileiro 
da Série D. O técnico Severino Maia terá o retorno 
de alguns jogadores importantes, e que vinham 
sendo titulares nas partidas anteriores ao clássico 
contra o Botafogo. São eles os zagueiros Marlon 
e Júlio, além do lateral Maneco, que estavam 
cumprindo suspensão. No Campinense, a grande 
novidade pode ser o atacante Nando, que se con-
tundiu na semana passada e não pôde participar 
do Clássico dos Maiorais. Ele já está recuperado 
e à disposição do treinador Francisco Diá. No res-
tante do time, Francisco Diá não deverá mexer, já 
que toda a equipe foi muito bem contra o Tre-
ze, na estreia do quadrangular, quando a Raposa 
venceu por 3 a 1. (IM)

Equipe com mais tempo para treinar
TREZE

Jogadores 
do Treze 

aprimoram a 
forma física 
em academia 

de Campina 
Grande

Foto: Pbesportes.net



Vitória brasileira confirma 
a supremacia no Mundial
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Filipe Toledo vence a 
etapa do Rio e Brasil 
continua em alta no surf

Ele foi o principal destaque 
do Campinense na conquista 
da Copa do Nordeste de 2013 
e seu passe ficou bastante 
valorizado ao ponto de deixar 
logo o clube. Jogou pelo Amé-
rica de Natal no ano passado 
durante as disputas da Série 
B como titular e veio para o 
Botafogo como novo xerife, 
o cara que iria resolver o pro-
blema defensivo. Nada disso. Roberto Dias segue 
sendo questionado e domingo passado acabou 
sendo substituído e muito vaiado no Amigão. Foi 
mal no jogo contra o Salgueiro, falhando nos dois 
gols, e não deve mais ser titular amanhã contra o 
Treze, no Almeidão. Quem te viu, quem te vê.

Roberto Dias

Torcida espera por 
nova reação do Belo
A torcida do Botafogo está esperando por uma 

nova reação da equipe, assim como fizera na primeira 
metade do Campeonato Paraibano quando passou por 
momentos complicados, inclusive, o técnico Marcelo Vilar, 
apontado como responsável e que balançou no cargo. 
Veio o jogo com o Botafogo carioca, no dia primeiro de 
abril e boas exibições como a vitória sobre o Treze em 
Campina Grande por 2 a 1. E só. Perdeu para o Campinen-
se em casa e venceu Santa Cruz e CSP com dificuldades 
e um futebol questionável.

Contra o Auto Esporte nem se fala. Um bom 
primeiro tempo e um segundo para esquecer. Domingo 
passado, na estreia do Campeonato Brasileiro, outra 
exibição que não agradou. O time só veio crescer no 
segundo tempo e não evitou a derrota. Amanhã, o jogo 
é bem mais complicado e decisivo para as pretensões no 
quadrangular que vai apontar o campeão de 2015. Não 
pode mais tropeçar porque o Campinense, hoje aponta-
do como a equipe mais difícil para o Botafogo, largou 
na frente e tem tudo para chegar aos seis pontos, caso 
confirme o favoritismo diante do Auto Esporte.

Aliás, não vai ser fácil porque os jogadores do Auto 
Esporte estão jogando com o coração e tem superado 
a baixa qualidade técnica com a garra e determinação, o 
que tem faltado no Botafogo. Tem jogador altamente 
qualificado que não rende e pouco sua a camisa. Fute-
bol não depende hoje em dia só de técnica, mas de um 
conjunto de fatores.

Ainda não dá para apontar um favorito nesse qua-
drangular em que pese a liderança do Campinense. Vem 
aí a segunda rodada e tudo pode ser diferente. Então, 
ainda não é hora de sair cantando vitória. Os resultados 
mostraram equilíbrio, pois até a vitória do Campinense 
por 3 a 1 mostrou um placar exagerado diante do que 
criou o adversário. Então, todo cuidado é pouco e certa-
mente novas e grandes emoções virão por aí.

Segundo dados do Departamento Financeiro da FPF, o 
público pagante nos 90 jogos realizados na primeira fase 
do Campeonato Paraibano foi de 265.767, uma média de 
2.953 por partida, isso graças a Gol de Placa.

Média de público

Campinense e Auto Espor-
te, próxima quinta-feira, 
no Amigão, vem sendo um 
dos jogos mais esperados 
porque essas equipes brigam 
por vaga na Série D do Cam-
peonato Brasileiro.

Série D
O torcedor tem que comprar 
o bilhete da Lotep para aju-
dar os clubes no Campeona-
to Paraibano. Custa somen-
te R$ 10,00 e concorre a um 
carro zero quilômetro - UP 
da VW - e mais cinco TVs.

Prêmios

Quantos clubes vão disputar a Segunda Divisão? Por 
enquanto 15 estão esperançosos de jogar, mas alguns 
ainda têm pendência financeira com a FPF e CBF e ganha-
ram um prazo até o próximo dia 25 para sanar as dívidas. 
Todo ano é assim e tome prazos e mais prazos para a 
turma que leva o futebol no amadorismo.

Segunda Divisão

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
VarelaPrimeira etapa realiza-

da no Brasil pela elite após 
o histórico título de Gabriel 
Medina, o Rio Pro não só 
marcou o reencontro da tor-
cida com o atual campeão 
mundial, como consagrou 
Filipe Toledo como ídolo na-
cional. Com um poderoso ar-
senal de aéreos e duas notas 
10, as únicas da competição, 
o paulista de Ubatuba, de 20 
anos, derrotou o australiano 
Bede Durbidge por 19,87 de 
20 possíveis e ainda levou 
para casa US$ 100 mil como 
prêmio, o equivalente a R$ 
299,8 mil. Diante de milhares 
de pessoas que lotaram as 

areias do Postinho, na Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro, a 
quarta de 11 etapas do Cir-
cuito Mundial viu dobradi-
nha brasileira no pódio, com 
o estreante Ítalo Ferreira se 
apresentando para o gran-
de público, além de musas, 
zebras, quedas precoces de 
Medina, Kelly Slater e Adria-
no de Souza, atletas passan-
do mal e poluição. 

Dobradinha brasileira
Desde o início da tem-

porada, o Brasil se consoli-
dou como uma das maiores 
potências do surf, com fi-
nalistas nas quatro etapas 
disputadas até o momento, 
tendo vencido três delas. 
No Rio de Janeiro, teve dois 
representantes do "Brazi-
lian Storm" entre os quatro 

primeiros. Filipe Toledo foi 
o campeão, enquanto Italo 
Ferreira terminou em ter-
ceiro lugar. O potiguar de 
Baía Formosa, que sonha 
ser o "calouro do ano", tem 
sido a grande surpresa do 
ano, em que derrotou nomes 
como Mick Fanning, Kelly 
Slater e outras estrelas do 
Tour. Ele perdeu a semifinal 
justamente para o inspirado 
Filipinho, que estava imba-
tível nas ondas do Postinho. 
Com o resultado, tem dobra-
dinha brasileira no ranking 
de 2015. Adriano de Souza 
segue líder da temporada, e 
Toledo, com o título, passou 
Mick Fanning e assumiu a vi-
ce-liderança. 

Líder do ranking, Adria-
no de Souza, o Mineirinho, 
não apresentou o surf que 

vinha mostrando em uma 
temporada até então impe-
cável, com o título em Mar-
garet River, vice em Bells 
Beach e o terceiro na Gold 
Coast. Eliminado precoce-
mente pelo neozelandês 
Ricardo Christie na terceira 
fase, o paulista do Guarujá 
não repetiu o título de 2011, 
que o fez se tornar o pri-
meiro brasileiro a assumir a 
ponta do ranking. 

Atual campeão mundial, 
Gabriel Medina entrou para 
a terceira fase como favorito, 
mas foi derrotado surpreen-
dentemente pelo havaiano 
Keanu Aising.  Dos grandes 
nomes do Tour, Kelly Slater 
foi outra vítima da zebra, 
desta vez, pelo australiano 
Matt Banting, que estreia na 
elite neste ano.

Filipe Toledo (D) comemora a vitória na etapa do Mundial do Rio de janeiro ao lado do australiano Bede Durbidge, segundo colocado

Paraibanos ficam nas oitavas de final
O Brasil encerrou sua 

participação no Open de Lu-
cerna, na Suíça, no último 
sábado com Duda/Elize Maia 
e Lili/Carol Horta sendo eli-
minadas nas quartas de final 
do torneio, enquanto, no mas-
culino, os paraibanos Álvaro 
Filho/Vitor Felipe pararam 
nas oitavas de final. As duplas 
brasileiras seguem a prepara-
ção e já mudam o foco para o 
Open de Praga, terceira etapa 
do Circuito Mundial 2015 e 

que terá apenas o naipe femi-
nino em ação.

A primeira dupla a en-
trar em quadra foi Duda e 
Elize Maia, pelas quartas de 
final. Elas enfrentaram as 
austríacas Stefanie Schwaiger 
e Barbara Hansel, mas acaba-
ram derrotadas por 2 sets a 0 
(21/18, 21/17), em 37 minu-
tos. 

Uma hora depois, Lili e 
Carolina Horta foram supera-
das pelas holandesas Made-

lein Meppelink e Marleen Van 
Iersel por 2 sets a 0 (21/14, 
21/16), em 34 minutos. Com 
o resultado, as brasileiras 
somaram 300 pontos no 
ranking do circuito e recebe-
ram 3,3 mil dólares de pre-
miação.

No torneio masculino, 
Álvaro Filho e Vitor Felipe 
foram derrotados pelos ve-
nezuelanos Jesus Villafañe e 
Jackson Henriquez por 2 sets 
a 0 (21/16, 21/10), em 39 

minutos, nas oitavas de final. 
Eles somaram 240 pontos no 
ranking do circuito e recebe-
ram 2 mil dólares de premia-
ção. Lucerna é uma das seis 
novas cidades que estreiam 
no calendário do Circuito 
Mundial nesta temporada. 
Apesar disso, etapas na Suíça 
são tradicionais, já que o país 
recebeu de maneira consecu-
tiva eventos do tour mundial 
nos últimos 16 anos, todos 
em Gstaad.

VÔLEI DE PRAIA NA SUÍÇA

Os paraibanos Álvaro e Vítor caíram nas oitavas de final para os venezuelanos Jesus Villafañe e Jackson Henriquez por dois sets a zero

FOTOS: Reprodução
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Hulk conquista o título na Rússia
PARAIBANO EM ALTA
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Fora da Copa América, o 
atacante ainda sonha em 
jogar o Mundial de 2018

Curtas

Xavi vai deixar o
Barça após título

Reforços dividem a
diretoria do Mengo

Felipão sob pressão 
após a 1a derrota

Palmeiras tem mau 
começo na Série A

BOCA ENTRA NA JUSTIÇA PARA EVITAR RIVER X CRUZEIRO

Em meio à euforia pelo título 
espanhol conquistado no último domingo, 
o meio-campista do Barcelona, Xavi marcou 
entrevista no clube na próxima quinta-
feira. O pedido do jogador é tratado pela 
imprensa na Catalunha como o anúncio do 
adeus e a confirmação da transferência 
para o Al Sadd, do Qatar.

Dirigentes e conselheiros do 
Flamengo estão divididos. Uma parte acha 
o time muito fraco e defende a contratação 
imediata de dois grandes reforços, a outra 
acredita que a equipe é razoável e que 
eventuais contratações têm que ser feitas 
com muita calma e de acordo com a situação 
econômico-financeira do clube.

O Palmeiras fez um bom começo de 
2015: o vice  paulista trouxe confiança à 
torcida. O início de Brasileirão, entretanto, 
não é tão positivo: foram dois empates, 
sendo um em casa, diante do Atlético-MG, 
e outro contra o Joinville. Não é motivo 
para preocupação excessiva, mas o 
começo, aliado a uma análise da campanha 
no Paulista, dá alguns alertas e mostra 
problemas no Alviverde para seguir na 
Série A.

OBoca Juniors protocolou no final desta noite o recurso da decisão anunciada no último sábado eliminando o time na 
Libertadores, após os incidentes com a torcida em La Bombonera durante o confronto de volta com o River Plate, na semana 
passada, pelas oitavas de final. O advogado Eduardo Carlezzo, que confirmou ao ESPN.com.br, passou o dia elaborando a 

documentação para apresentar ao Tribunal Disciplinar da Conmebol. O objetivo principal é derrubar a determinação de exclusão 
do clube do torneio sul-americano e assim evitar que River e Cruzeiro entrem em campo na próxima quinta-feira, às 22h de 
Brasília, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O recurso tenta também diminuir as outras sanções, impostas pela 
entidade: a pena foi de 200 mil dólares, quatro jogos com portões fechados e quatro jogos sem torcida como visitante.

O técnico Luiz Felipe Scolari não 
é m ais unanimidade no Grêmio e seu 
trabalho já começa a ser questionado 
pela torcida e até alguns membros da 
diretoria. A derrota para o Coritiba por 2 a 
0, depois do empate na estreia diante da 
Ponte Preta, em casa, por 3 a 3, já sinaliza 
problemas para o ex-técnico da Seleção 
Brasileira. A luz amarela foi acessa no 
Olímpico e a situação de Felipão pode se 
agravar nas próximas rodadas.

CBF já favoreceu
patrocinadores

A CBF nega veementemente 
qualquer interferência de empresas 
terceiras na convocação de atletas 
para a Seleção Brasileira. O jornal 
O Estado de São Paulo levantou 
denúncias de que a entidade teria se 
comprometido em contrato a aceitar 
imposições de patrocinadores nas 
listas de relacionados para jogos. Mas 
não é a primeira vez que a CBF enfrenta 
acusação desse gênero. A entidade foi 
acusada de se submeter em contrato 
a exigências da Nike (fornecedora de 
materiais esportivos) na convocação 
de atletas, no início dos anos 2000. 
Na época, foi criada a "CPI da Nike" 
em Brasília para levantar supostas 
imoralidades no contrato, assinado em 
1995.  A empresa norte-americana teria 
determinado que a CBF escalasse "oito 
principais jogadores sob um critério não 
definido", assim apresentou documento 
de 676 páginas da CPI.

Após dois anos de he-
gemonia do CSKA Moscou, 
a Rússia tem um novo cam-
peão. Na manhã do último 
domingo, o Zenit empatou 
com Ufa fora de casa por 
1 a 1 e garantiu a taça da 
Premier League Russa com 
duas rodadas de antece-
dência. 

O grande destaque do 
jogo foi o paraibano Hulk, 
que marcou de falta o gol 
que garantiu o título e vibrou 
bastante com a conquista. A 
mulher e os filhos participa-
ram, após o fim da partida, 
das comemorações. 

O jogador segue ansioso 
e mesmo não ter sido convo-
cado por Dunga para a Copa 
América segue esperançoso 
em disputar o próximo mun-
dial que vai acontecer justa-
mente no país onde joga, a 
Rússia.

Com 64 pontos, o Ze-
nit agora não pode mais ser 
alcançado pelo Krasnodar 
(55), pois o primeiro crité-
rio de desempate é o con-
fronto direto. Já o Ufa ainda 
briga contra o rebaixamen-
to. Atualmente, está em 13º 
com 26 pontos, na zona da 
repescagem.

A equipe de São Peters-
burgo chegou ao seu quarto 
título da Premier League Rus-
sa - os outros foram em 2007, 
2010 e na temporada 2011/12. 
Comprado em 2005 por uma 
companhia que explora gás 
natural, o clube mudou de pa-
tamar desde que conquistou a 
antiga Copa da Uefa, em 2008.

Depois de ficar em 2º no 
último Campeonato Russo, 
o técnico André Villas-Boas 
conseguiu alcançar sua pri-
meira taça à frente do clube 
que assumiu na temporada 
passada. O treinador por-
tuguês também chegou às 
quartas de final da Europa 
League, sendo eliminado 
pelo Sevilla.

Na penúltima rodada, o 
Zenit joga novamente fora de 
casa contra o Amkar Perm, 
no próximo sábado, às 7h 
(horário de Brasília). Já o 
Ufa, continuará tentando es-
capar do rebaixamento na 
mesma data, diante do Spar-
tak Moscou, fora da casa, ao 
meio-dia.

O atacante paraibano Hulk foi o grande nome no empate contra o Ufa que deu o título ao Zenit, bastante comemorado com os filhos - no detalhe - no último domingo

Cruzeiro começa a disputa na zona de rebaixamento
O torcedor cruzeirense tem uma sensação es-

tranha ao olhar a tabela de classificação do Campe-
onato Brasileiro. Depois de ser líder por 55 roda-
das em 76 possíveis, somadas as edições de 2013 
e 2014, a equipe celeste está na lanterna do Brasi-
leiro 2015, algo inédito na história dos pontos cor-
ridos. Por mais que o time esteja focado na Copa Li-
bertadores e seja apenas o começo da competição, 
ser o único time da Série A sem pontuar é algo que 
preocupa.

Especialmente se for considerado o rendimento 
do time reserva nas primeiras rodadas do campeo-
nato passado. Enquanto a equipe principal se con-
centrava na Copa Libertadores, o time alternativo 
mantinha o Cruzeiro bem colocado no Brasileirão. 
Mesmo sem contar com vários titulares, o Cruzeiro 
somou sete pontos nas primeiras três rodadas.

Situação bastante diferente da atual, o que já 
cria algum tipo de pressão para o duelo com a Ponte 
Preta, no próximo domingo, às 18h30, no Mineirão. 
Embora o jogo esteja entre os duelos com o River 
Plate, pelas quartas de final da Libertadores, ser o 
último colocado é algo que não combina com a his-
tória do Cruzeiro.

"Se eu ficar muito preocupado, eu passo isso 
para os jogadores. Temos que ficar atentos, indig-
nados com as situações e fazer os ajustes. Hoje, de-
mos muito espaço no segundo tempo. Não tem esse 
negócio de recuperar depois, precisamos buscar a 
vitória, é importantíssimo reagir e se mostrar can-
didato nas próximas partidas pelo Brasileiro", co-
mentou o técnico Marcelo Oliveira.

BRASILEIRÃO 2015

O Santos venceu o Cruzeiro na Vila Belmiro por 1 a 0 e decretou a segunda derrota do campeão de 2014

FOTOS: Reprodução
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Odontóloga conquistou 
quatro medalhas de ouro 
em evento na Vila Olímpica

Milena Paiva é o destaque da PB
N/NE DE NATAÇÃO

Começo a ter pena do torcedor do Bota-
fogo. Por mais que a torcida apoie, as frustra-
ções são uma atrás da outra, desde o início do 
ano. Primeiro veio o papelão da Copa Nor-
deste, quando o time foi o lanterna absoluto 
da competição. Depois veio o Campeonato 
Paraibano, que mesmo terminando na pri-
meira colocação geral da fase de classificação, 
não realizou nenhuma partida para encher 
os olhos do torcedor. O time não convenceu 
contra nenhum dos melhores times que 
hoje compõem o G4. E por fim, veio a estreia 
terrível na Série C do Campeonato Brasileiro, 
perdendo dentro de casa para o Salgueiro.

O que se vê é a diretoria contratando 
e chegando atletas, que na opinião dos di-
rigentes, vieram para resolver os proble-
mas, e  eles continuam, até mesmo porque 
estes jogadores, pelo menos a maioria 
deles não é escalada. Há perguntas que 
precisam ser respondidas, ou vamos ter 
que justamente ou injustamente, colocar 

tudo na conta do treinador Marcelo Vilar.
Por que temos meias contratados e só 

colocamos para jogar 20 ou 30 minutos? Por 
que insistir com Doda que já provou que não 
é um meia de ligação? Porque insistir com 
o zagueiro Roberto Dias, que apesar do seu 
alto potencial técnico, está lento, pesado e 
atravessando uma péssima fase. Por que os 
zagueiros contratados não jogam? 

Se a resposta for física, porque trazer joga-
dores sem condições, na hora que o Campeo-
nato Paraibano exige mais e estamos entrando 
numa competição mais forte, que é o Campeo-
nato Brasileiro? Alguma coisa está acontecen-
do no Botafogo, e o torcedor não é bobo.

Qualquer resultado que não seja a vitó-
ria diante do Treze, amanhã pelo quadran-
gular decisivo do Campeonato Paraibano, a 
crise vai explodir de vez no Belo. A paciência 
do torcedor se esgotou. O que pude pre-
senciar em Campina Grande, e o que estou 
lendo nos grupos de torcedores do Botafogo 

nas redes sociais, é preocupante. A situação 
poderá ficar incontrolável no clube, caso não 
consiga vencer o Galo, e o Campinense vença 
o Auto Esporte na quinta-feira. 

Com uma folha que já ultrapassou os 
R$ 400 mil, o Botafogo tem no papel o me-
lhor time do Estado, e um dos melhores da 
região Nordeste. Só que dentro de campo, 
o clube tem sido um dos piores clubes de 
massa da região, e provou isso na Copa do 
Nordeste. Se não houver medidas drásti-
cas, o Belo não só não irá para a Série B, 
mas correrá o risco de ser rebaixado para 
a Série D. Pior ainda, se não terminar pelo 
menos em segundo no Paraibano, no próxi-
mo ano, não terá o direito de participar da 
Copa do Nordeste, nem da Copa do Brasil, 
competições que trazem muitos recursos 
para o clube.

 A coisa está tão feia, que já não vejo 
mais a diretoria tão unida como era antes, 
muito menos o elenco. Porque será que o 

presidente do Conselho Deliberativo do 
clube, o ex-presidente Nelson Lira, mudou 
todos os seus telefones para não ter mais 
contato com a imprensa e não é mais visto 
nas cadeiras nos jogos do Botafogo? Um tor-
cedor que chorava junto com os torcedores 
durante os jogos? 

E dentro do elenco, por que determi-
nados jogadores estão em péssima fase e 
continuam sendo escalados, enquanto temos 
no banco substitutos a altura, e em alguns 
casos, até superiores aos que estão jogando? 

São perguntas que transmito dos torce-
dores, porque o papel da imprensa é tentar 
esclarecer ao torcedor o que acontece com o 
clube. É também o de elogiar e parabenizar 
quando está dando certo, e criticar e co-
brar quando as coisas estão dando erradas. 
Não é torcer para quanto pior melhor, nem 
bajular dirigentes e agir como um torcedor 
apaixonado, sem ver o que está acontecendo 
dentro de campo e fora dele.

A torcida já não aguenta mais

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

A nadadora Milena Pai-
va foi o grande destaque da 
Paraíba no Norte/Nordeste 
de Seleções Estaduais de Na-
tação - Troféu Milton Medei-
ros (masculino e feminino) 
ao conquistar quatro meda-
lhas de ouro, na disputa que 
terminou no último sábado, 
no Parque Aquático da Vila 
Olímpica Parahyba, no Bair-
ro dos Estados. Ela subiu ao 
pódio nos 50 e 100 metros 
(costas), 50m (borboleta) 
e 200m (medley). Pratican-
te do esporte desde os três 
anos de idade, a paraibana 
defendeu a Seleção Brasi-
leira, mas teve que parar 
devido aos estudos no curso 
de Odontologia e trabalhar 
para custear as despesas. 

Ela ainda comemora a 
façanha no Norte e Nordes-
te e acredita que o esporte 
paraibano tem totais con-
dições de voltar aos melho-
res momentos. “Temos bons 

valores que necessitam de 
uma  melhor estrutura e 
investimento. Está de pa-
rabéns o Estado por sediar 
uma competição de alto ní-
vel, com atletas de ponta da 
região”, avaliou. Na classifi-
cação geral a Paraíba ficou 
na quinta colocação, com 
1.048 pontos -  Pernambuco 
foi o primeiro (2.335) se-
guido do Amazonas (1. 884) 
- com um grupo de 24 atle-
tas do Esporte Clube Cabo 
Branco (ECCB), Grêmio Cief 
e Sesi de Campina Grande. 

A disputa aconteceu 
na última sexta-feira, se 
encerrando no sábado, no 
Parque Aquático da Vila 
Olímpica Parahyba, com a 
presença dos Estados da 
Paraíba, Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Ceará, 
Pará, Amazonas, Maranhão 
e Roraima. O desafio foi  or-
ganizado pela Federação Pa-
raibana de Desportos Aquá-
ticos (FPDA), com apoio do 
Governo do Estado, que fez 
parte do calendário nacional 
da Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
(CBDA). 

Foto: Divulgação

Foto: Marcos Lima

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Paraibana ergue com orgulho a bandeira do seu Estado após subir no lugar mais alto do pódio durante competição no fim de semana

Kashima, Mescias e PFA são as sensações
As equipes do Kashima, 

Escolinha do Mescias e PFA 
foram as sensações da terceira 
rodada da Copa Paraíba Sub-15 
de Futebol, que ocorreu no úl-
timo sábado, evento realizado 
pelo Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel). Os três 
clubes participantes venceram 
por dois e mais gols de diferen-
ça. O Kashima ganhou de 3 a 1 
do Picolé de Manga; Escolinha 

do Mescias derrotou o Fute-
bol Rural (4 a 1) o PF goleou o  
Confiança de Sapé (4 a 0). 

Os outros resultados fo-
ram os seguintes: Escolinha 
de JM 2 x 1 Bombeiros Gol; 
Virando o Jogo 2 x 1 Flamengo 
do Varadouro; Anbev 2 x 2 Cru-
zeiro;  Seleção de Pitimbu 1 x 0 
Seleção do Conde e Alhandra 1 
x 2 América Caaporã. 

A disputa faz parte do ca-
lendário de atividades da Sejel 

que vem conseguindo obter 
sucesso, revelando atletas para 
o esporte da terra. De acordo 
com o coordenador Raimundo 
Braga, os jogos viraram atra-
ções, chamando atenção dos 
familiares e torcedores de to-
das as idades. “É uma autêntica 
festa com jogos que chamam 
atenção dos moradores, pres-
tigiando o esporte amador da 
terra”, avaliou Braga. 

Outros nove jogos estão 

programados para o próxi-
mo sábado. Daura Santiago x 
Santos; Femar x Auto Esporte; 
Força Jovem x Grêmio Esporti-
vo Paraíba; Bayeux x Escolinha 
do Flamérico; Centro Comuni-
tário José Américo x Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar; Nati-
vus x Desportivo Tibiri; Litoral 
x Escolinha Bola na Rede; Es-
colinha do Vitória x Escolinha 
Hulk 12 e Vasco x Bombeiro 
Gol 10.

COPA PARAÍBA SUB-15

A equipe do Kashima, do bairro do Cristo Redentor venceu o Picolé de Manga por 3 a 1, em mais uma rodada da Copa Paraíba Sub-15

Irmãs tetracampeãs. As-
sim estão sendo chamadas as 
paraibanas Jailma e Jucilene 
Sales de Lima. Juntas, as duas 
no último final de semana es-
tiveram no pódio cinco vezes 
do Troféu Brasil de Atletismo, 
que ocorreu em São Paulo.

Jailma Sales conquistou 
pelo quarto ano seguido a me-
dalha de ouro nos 400m com 
barreira. Ela ainda obteve um 
bronze nos 400 metros rasos, 
prata no revezamento 4x100 
e ouro no revezamento 4x400. 
Jucilene se sagrou tetracam-
peã no lançamento do dardo.

“Felicidade é pouco pra 
nós duas. Orgulho sim senhor 
de sermos paraibanas”, pos-
tou Jailma Sales, nas redes 
sociais, na manhã de ontem. 
“Agradeço a todos que torcem 
e acreditam no meu traba-

lho. Minha família que está 
sempre presente em todos 
os sentidos; meu treinador; 
noivo; meus amigos e minha 
equipe que me dá todo supor-
te”, acrescentou ela. 

O Troféu Brasil Caixa de 
Atletismo 2015 terminou no 
último domingo (dia 17). No 
torneio, o mais importante 
campeonato interclubes da 
América Latina, nada menos 
que 12 atletas obtiveram os 
índices para os Jogos do Rio 
2016. Além da qualificação 
para eventos importantes 
como o PAN de Toronto, em 
julho, no Canadá, e o Mundial 
de Pequim, em agosto, na 
China.

Outro destaque paraiba-
no na competição foi a pesso-
ense Andressa Morais de Oli-
veira. Ela quebrou o recorde 
do Troféu Brasil com a marca 
de 64,15m, no lançamento 
do disco.

Irmãs Jailma e Jucilene 
se sagram tetracampeãs

TROFÉU BRASIL
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Estação Cabo Branco
Pela 2a vez, espaço é incluído no Guia dos Museus

No dia de ontem, data 
em que se celebrou o Dia In-
ternacional dos Museus, a Es-
tação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes se consolida 
entre os mais importantes 
espaços científicos do Brasil. 
Pela segunda vez, a Estação 
está inserida no Guia dos 
Centros e Museus de Ciência 
do Brasil 2015, uma publica-
ção da Associação Brasileira 
de Centros de Museus de Ci-
ência (ABCMC). 

O guia contém informa-
ções sobre os 268 espaços 
científicos e culturais bra-
sileiros. São museus, jar-
dins, planetários, zoológicos, 
aquários, unidades móveis 
de ciência e associações que 
atuam na popularização da 
ciência e tecnologia de norte 
a sul do país.

“Nós que fazemos a Es-
tação Cabo Branco nos senti-
mos orgulhosos de saber que 
somos ponte entre a educa-
ção, a cultura e a ciência de 
João Pessoa”, disse a diretora 
geral da Estação Cabo Bran-
co, Marianne Góes, que con-
sidera o guia um importante 
instrumento de divulgação 
para a construção da cultura 
científica. “Além de ser um 
instrumento importante para 
a divulgação, em especial as 
escolas, é uma oportunida-
de fascinante para conhecer 
mais a ciência, se divertir 
com ela, ter a curiosidade es-
timulada, aprender e criar”, 
acrescentou.

“É uma experiência 
nova. Nunca vim aqui com 
meus filhos. Estou achando 
interessante, porque é uma 
aprendizagem a mais. O lo-
cal é muito bom e as pesso-
as que te recebem também”, 

disse a Elizangela Rodrigues, 
34 anos, mãe de Rodrigo e 
Tatiana Rodrigues. Na parte 
destinada à ciência o visitante 
pode aprender de forma inte-
rativa sobre robótica, astro-
nomia e conceitos básicos de 
física e química, além de ter a 
oportunidade de observar os 
astros e estrelas de nosso Sis-
tema Solar. 

No local o público vai en-
contrar o planetário, em for-
mato de abóboda, que permi-
te a visualização de mais de 
100.000 estrelas. No equipa-
mento inflável, o público en-
contra uma esfera celeste em 
todo o seu esplendor, em seu 
interior são projetadas estre-
las, constelações, planetas, 
cometas, nebulosas, estrelas-
-cadentes, além do Sol e da 
Lua. Os visitantes podem ver 
ainda eclipses, as estações do 
ano e outros fenômenos as-
tronômicos.

O equipamento está ins-
talado na sala de convenções 
do prédio administrativo e 
tem capacidade máxima de 
15 pessoas por sessão, com 
duração de 22 minutos. A 
entrada é aberta ao público 
de terça a sexta-feira, com 
sessões nos horários: 9h30, 
10h30, 11h, 14h, 15h e 16h. 
Nos sábados, domingos e 
feriados o planetário exibe 
sessões nos horários: 10h30, 
11h30, 14h, 15h, 16h, 17h.

“É muito legal. Ainda 
não tinha vindo aqui e par-
ticipado de uma atividade 
como essa. Pretendo voltar 
com meus amigos e parti-
cipar de outras coisas”, co-
mentou a estudante, Maria 
Milena da Silva, 14 anos, do 
Educandário Coração de Je-
sus, do Recife (PE).

Instituições museoló-
gicas de todo o país promo-
vem, desde ontem, uma sé-
rie de atividades especiais, 
como parte da 13ª edição 
da Semana Nacional de Mu-
seus, promovida pelo Insti-
tuto Brasileiro de Museus 
(Ibram), autarquia vincula-
da ao Ministério da Cultura 
(MinC). Ao todo, 1.378 insti-
tuições em 609 municípios 
brasileiros participarão da 
semana, com 4.570 ativida-
des, entre palestras, exposi-

ções, oficinas, minicursos, 
ações educativas, exibições 
de filmes e espetáculos te-
atrais que se estendem até 
24 de maio.

“Museus para uma so-
ciedade sustentável” é o 
tema desta edição da sema-
na, proposto pelo Conselho 
Internacional de Museus 
(Icom) e tem o objetivo de 
fomentar maior conscienti-
zação da ação do homem so-
bre o planeta e reforçar a ne-
cessidade urgente de alinhar 

o modelo econômico e social 
à perspectiva da continuida-
de e inovação. 

De acordo com a Coorde-
nação de Estudos Socioeconô-
micos do Ibram, que realiza, 
desde 2012, pesquisa para 
avaliar o impacto da sema-
na nas instituições partici-
pantes, foram observados 
benefícios que englobam 
desde o aumento expressi-
vo de visitação até a gera-
ção de empregos. Em 2014, 
por exemplo, foi registrado 

o crescimento de 103% no 
número de visitantes no pe-
ríodo de 12 a 18 de maio em 
relação ao ano anterior.  

E para dar destaque 
às atividades, o Ibram e o 
MinC planejaram uma cam-
panha nas redes sociais. 
Quem conferir as atividades 
da Semana dos Museus em 
todo o país pode registrar 
sua participação utilizando 
a hashtag#EunoMuseu nos 
posts do Facebook, Twitter e 
Instagram.

Semana Nacional chega à 13ª edição
Publicação traz informações sobre os 268 espaços científicos e culturais brasileiros mais importantes e inclui a Estação Cabo Branco

Foto: Reprodução/Internet

A Marinha do Brasil afir-
mou que o início para as obras 
de reconstrução da Estação 
Antártica Comandante Ferraz 
será no próximo verão, entre 
dezembro de 2015 e março 
de 2016. Segundo o órgão, o 
processo licitatório para sele-
cionar a empresa responsável 
pela construção da nova esta-
ção está em fase final e deve 
ser definida já na próxima se-
mana.

O Estudo de Impacto Am-
biental (EIA) referente à re-
construção da estação foi apro-
vado pelo Ministério do Meio 
Ambiente na última sexta-feira 
(15). Outros 24 projetos cien-
tíficos a serem desenvolvidos 
na área de abrangência da base 
brasileira também foram apro-
vados. O estudo tem a finalida-
de de orientar a reconstrução 
seguindo as normas do Proto-
colo de Proteção Ambiental da 
Antártida.

O Ministério do Meio Am-
biente, a Secretaria da Comissão 
Interministerial para Recursos 
do Mar (SeCIRM) e o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) trabalham para 
atender a todos os requisitos 
que minimizem os impactos 
ambientais. Um representante 

do ministério estará presente 
durante todo o processo de re-
construção da estação. Após o 
incêndio que destruiu a base 
brasileira, em fevereiro de 
2012, foi elaborado um Plano 
de Remediação da área da es-
tação, feito para se conhecer os 
reais danos ambientais causa-
dos pelo incêndio ocorrido em 
fevereiro de 2012, que destruiu 
a base brasileira. O acidente 
agravou a contaminação do solo 
com óleo diesel, já prejudicado 
por 30 anos de ocupação do 
Brasil naquela área.

“Elaboramos estratégias 
para descontaminar a área 
afetada usando técnicas de 
biorremediação – processo 
no qual os organismos vivos 
como plantas ou então micror-
ganismos são utilizados para 
remover ou reduzir as con-
centrações de poluentes –, em 
2014, e biocava, em 2015, que 
consiste em fazer uma pilha 
com o material contaminado 
sobre uma manta, tratando-o 
com amônia e ureia, e cobrin-
do tudo com outra manta, as-
segurando reduzidos efeitos 
colaterais ao ambiente”, ex-
plicou o analista ambiental 
da Secretaria de Biodiver-
sidade e Florestas do MMA, 
Renato Legracie.

Diminuir a barriguinha, 
aumentar os seios e levantar 
o nariz estão entre os proce-
dimentos estéticos corriquei-
ros que colocam o Brasil no 
topo da lista de países com 
maior número de cirurgias 
plásticas estéticas. Mas, ape-
sar de o país ter cirurgiões 
plásticos conceituados no 
mundo todo, quem procu-
ra por esse tipo de procedi-
mento deve tomar algumas 
precauções. Segundo dados 
da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica, enquanto nos 
últimos dez anos a população 
brasileira aumentou 10%, o 
número de cirurgiões plásti-
cos aumentou 90%. Em 2014, 
foram feitas 1,49 milhão de 
procedimentos cirúrgicos es-
téticos.

O professor de psicolo-
gia social da Universidade 
de Brasília, Fábio Iglesias, 
conta que a busca por essas 
modificações faz parte de um 
processo chamado de geren-
ciamento de impressões, com 
o qual as pessoas buscam se 
posicionar em determina-
dos meios. Ele explica que 

assim como as pessoas pro-
curam se vestir, maquiar-se, 
escolher fotos para as redes 
sociais pensando em como 
serão vistas e em serem bem-
-aceitas, elas procuram os 
procedimentos estéticos com 
a mesma finalidade. “Essa ci-
rurgia permite que a impres-
são sobre aquela pessoa seja 
melhor gerenciada e de uma 
forma que hoje não é mais 
tão cara e que também é mais 
rápida que outros meios”, ex-
plica.

Estética
O especialista ressalta 

que como o clima do Brasil, 
principalmente em regiões 
litorâneas, favorece a exposi-
ção do corpo, a preocupação 
com a estética também au-
menta. “As pessoas exibem 
muito mais o corpo. Esse 
apego muito grande à beleza, 
[querer] parecer mais boni-
to e mais jovem é bastante 
evidente aqui, o que coloca o 
Brasil no topo desse ranking 
mundial.” O presidente da 
regional de São Paulo da So-
ciedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica, Fernando Prado, 
aconselha o paciente a, antes 
de passar por um procedi-

mento como esse, pedir re-
ferências de médicos e con-
sultar, no site da entidade, se 
o profissional tem o título de 
especialista. “Às vezes médi-
cos que não conseguem resi-
dência acabam aceitando um 
pouco de cada especialida-
de, mas não ficam realmente 
qualificados em nenhuma”, 
acrescenta. O especialista cita 
pesquisa de 2008 apontando 
que 97% dos erros em cirur-
gias plásticas foram cometi-
dos por profissionais que não 
passaram pela residência es-
pecífica. Ele ainda conta que 
a consulta deve ser longa o 
suficiente para tirar todas as 
dúvidas do paciente.

Danos graves
Depois de duas cirurgias 

não satisfatórias para modi-
ficar o nariz, a carioca Sônia 
Cruz buscou um terceiro pro-
cedimento. Desta vez, a apo-
sentada sofreu danos graves. 
“Nesse terceiro procedimen-
to, o camarada retirou toda a 
cartilagem do meu nariz. Eu 
tive que fazer outra cirurgia 
para reparar, tive que repor 
cartilagem da orelha no na-
riz”, contou Sônia. Só depois 
dos danos, ela soube que o 

médico não era especialista 
em cirurgia plástica. Oito anos 
depois, Sônia passou por ou-
tro procedimento e, mesmo 
assim, não ficou totalmente 
satisfeita com o resultado. Em 
alguns casos, mesmo toman-
do todas as preocupações, 
um procedimento cirúrgico 
pode acabar mal. Em 2014, a 
bancária brasiliense Railma 
Siqueira buscou, aos 32 anos, 
um especialista para trocar as 
próteses mamárias. 

“Ela pesquisou bem, eu 
fui com ela ao médico, que 
nos passou confiança, de 
quem tivemos referências. 
Agimos com segurança”, con-
ta Cleydson Siqueira, marido 
de Railma. Ao conversar com 
o médico, a bancária resolveu 
fazer ainda uma miniabdomi-
noplastia e uma lipoaspira-
ção. Railma morreu dias de-
pois da cirurgia, após passar 
por duas hemorragias.

“Nós acreditávamos que 
tínhamos um bom profissio-
nal. Nunca imaginei que isso 
pudesse acontecer. Ele foi ne-
gligente. Teve a oportunida-
des de socorrê-la e não o fez, 
mas não podemos generali-
zar, tem ótimos profissionais 
no mercado”, disse Cleydson.

Cirurgia plástica demanda precaução
CoMUNS No BRASILEstação Antártica será

reconstruída no verão
Aline Leal 
Repórter da Agência Brasil 
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N113/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica,  
considerando que a primeira chamada foi FRACASSADO, 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 08/06/2015 às 14h para:

Aquisição de autoclaves, destinado a Secretaria de Estado da Administração Penitenciaria - SEAP 
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 - 15-00376-7
João Pessoa, 18 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

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 080/2014
PROCESSO Nº. 19.000.002054.2014
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 080/2014 (registro de preços 

para contratação de serviços continuados de conservação, higienização e limpeza hospitalar), 
destinado ao Hospital da Policia Militar General Edson Ramalho,  modalidade Pregão Presencial, 
fica marcado para o dia 03/06/2015 as 14h, Informamos que o novo Edital está disponível no site. 
www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 15-00446-0
João Pessoa, 18 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 N125/2015
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 14h para:

Aquisição de material permanente, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano - SEDH, 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 - 15-00484-7
João Pessoa, 18 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 N144/2015
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 08/06/2015 às 09h para:

Aquisição de veiculo tipo vam multiuso adaptador, destinado a SEE/Fundação Centro Integrado 
de Apoio ao Portador de Deficiência, 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 - 15-00488-0
João Pessoa, 18 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Benedito 

Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Saias em Musseline para atender as necessidades 
da Secretária de Cultura.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 12 de Maio de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Bene-

dito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Móveis para a Casa de Acolhimento de 
Crianças e Adolescentes.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 12 de Maio de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para perfuração e instalação 
de um poço artesiano.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 0210 - Secretaria de Obras Publicas e 

Serviços Urbanos; 15 544 0447 1.020 - Construção e Reativação de Poços Artesianos; 15 544 0447 2.030 
- Manutenção das Atividades de Abastecimento D’Água do Município; 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 3 (três) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e:
CT Nº 00052/2015 - 06.04.15 - SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP - R$ 

105.473,54 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO AO MUNÍCIPIO DE SANTA HELENA, CONFORME 
SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE 
ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO FRANCISCO - R$ 564.991,50.

Santa Helena - PB, 18 de Maio de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

MARCELO MACENA DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 039.508.784-83, Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 856/2015 
em João Pessoa, 13 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 03 Unidades residen-
ciais unifamiliares e respectivo sistema de tratamento de tanque séptico e sumidouro Na(o) -  RUA 
PROJETADA, 01, QD. 16, LOT 09, LOT. AEROPORTO, Município: BAYEUX – UF: PB. Processo: 
2015-000954/TEC/LO-9467.

ALEXANDRE E SILVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 
14.701.111/0001-30, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 750/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar, com respectivo sistema de tratamento dotado 
de tanque séptico e sumidouro. Na(o) -  RUA MARIA G. DE ARAÚJO S/N LT. 342 QD. 03 – JOÃO 
PAULO II Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-007656/TEC/LO-8762.

F. HOLANDA LTDA – CNPJ Nº 16.943.568/0001-86, Torna público que requereu a sua Licença de 
Operação junto a SUDEMA, de Edificação Multifamiliar, localizada à Av. Florianópolis, QD. 56, LT. 
102 - Planalto da Boa Esperança, JP/PB, através do Processo 2015-000452.

RODRIGO AUGUSTO BORGES DA COSTA – CPF Nº 034.632.674-54, Torna público que requereu 
a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, de Edificação Multifamiliar, localizada à Rua Projetada, 
QD. 157, LT. 208 - Loteamento Parque do Sol, Gramame, JP/PB, através do Processo 2015-001855.

ALLIANCE HERON MARINHO CONSTRUÇÕES SPE LTDA – CNPJ Nº 11.048.817/0001-56, torna 
público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para 
um edifício residencial Multifamiliar, situado AV. POETA TARGINO TEIXEIRA, S/N, ALTIPLANO, 
JOÃO PESSOA/PB.

ROSIMERE DA SILVA ALBUQUERQUE – CPF Nº 091.501.874-81, torna público que requereu a 
SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação da Licença 
de Operação para Bar com música ao vivo, situado na Rua Jair Cunha Cavalcante S/N - Jacaré 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 696/2015 em João Pessoa, 27 de Abril de 
2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Sinalização Luminosa da pista de Pouso e Pista de 
Rolamento do Aeródromo de Cajazeiras. Na (o) – Município: CAJAZEIRAS - UF: PB. Processo: 
2015-001588/TEC/LI-3912.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 697/2015 em João Pessoa, 27 de Abril de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-384/336, trecho: São José 
de Piranhas/Carrapateira. Na (o) - RODOVIA PB-384/366, TRECHO: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS / 
CARRAPATEIRA. Município: - UF: PB. Processo: 2015-001591/TEC/LI-3913.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 703/2015 em João Pessoa, 27 de Abril de 
2015 – Prazo: 360 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-157, trecho: 
Entroncamento BR-230 a cidade de Olivedos, contemplando terraplenagem, pavimentação, obras 
de contenção, drenagem, obras d artes, canteiros de obras e áreas de empréstimo (jazidas e sai-
breiras). Na (o) – RODOVIA PB-157: ENTR. BR-230 / OLIVEDOS Município: - UF: PB. Processo: 
2015-002158/TEC/LI-3999.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 706/2015 em João Pessoa, 27 de Abril de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Construção de Passagem Subterrânea Viária (túnel) na interseção das 
Avenidas Hilton Souto Maior Filho, Walfredo Macedo Brandão e Josefa Taveira. Na (o) – HILTON 
S. MAIOR / WALFREDO M. BRANDÃO E JOSFA TAVEIRA, MANGABEIRA. Município: JOÃO 
PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-000878/TEC/LI-3840.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 783/2015 em João Pessoa, 4 de Maio de 2015 – 
Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Restauração da Rodovia PB-089, trecho: Belém / Caiçara / 
Logradouro-PB. Na (o) - RODOVIA PB-089, TRECHO: BELEM / CAIÇARA / LOGRADOURO-PB. 
Município: - UF: PB. Processo: 2014-009202/TEC/LO-3749.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO AO 

MUNÍCIPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2015.
DOTAÇÃO: 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUT. 

DA ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 15 
452 0110 2048 MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 17 512 
0140 2054 MANUT. DOS SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 3390.30 99 100 - MA-
TERIAL DE CONSUMO 25 752 0120 2051 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3390.30 99 
100 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00034/2015 - 18.05.15 - FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO FRANCIS-

CO - R$ 564.991,50
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO FRANCISCO - R$ 500.860,30.

Santa Helena - PB, 18 de Maio de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO 

AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015.
DOTAÇÃO: 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUT. 

DA ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 15 
452 0110 2048 MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 17 512 
0140 2054 MANUT. DOS SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 3390.30 99 100 - MA-
TERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00033/2015 - 18.05.15 - FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - CASA SÃO FRANCIS-

CO - R$ 500.860,30
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS de vias públicas 

urbanas na cidade de Esperança/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA - Valor: R$ 310.489,85. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com.

Esperança - PB, 18 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Presidente da Comissão
 

CONSTRUTORA EVEREST LTDA - CNPJ/CPF Nº 00.282.606/0001-67 Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação nº 855/2015 em 
João Pessoa, 13 de maio de 2015 – Prazo: 1050 dias. Para a atividade de : Edificação multifamiliar tipo 
flat. Na(o) – AV. SILVINO LOPES, Nº 194 – TAMBAÚ Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-002230/TEC/LI-4007.

A AMBIENTAL BRASIL CONSULTORIA, CNPJ: 13.526.630/0001-46, torna público que solicitou-
licenciamento ambiental para osseguintes empreendimentos: RICARDO LIRA DE ARAÚJO-ME, 
CNPJ:02.185.298/0001-87,para a atividade de Fabricação de Produtos Metálicos, Processo: 2014-
008164/LO; VIEIRA MORAIS &DANTAS CONST. E INC. LTDA, CNPJ: 12.778.553/0001-53, para Edifica-
ção com 6 unds., Processo: 2015-002338/LO; LUCIA QUERINO DA SILVA, CNPJ: 09.220.014/0001-95, 
COM.DE MADEIRA SE ARTEFATOS, FERRAGENS E FERRAMENTA. Processo: 2013-007201/LO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO, CNPJ/CPF Nº 01.612.636/0001-57 Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a licença de instalação 
referente ao projeto de construção de uma unidade básica de saúde, Processo Nº2014-008548

Tecnologias são essenciais no NE
ARMAZENAMENto D´ÁGUA No SEMIÁRIDo

Ações possibilitam a 
segurança alimentar e 
hídrica para agricultores

O Semiárido brasileiro 
possui mais de um milhão 
e setecentos mil estabeleci-
mentos rurais agropecuá-
rios, segundo dados do Siste-
ma de Gestão da Informação 
e do Conhecimento do Se-
miárido Brasileiro (Sigsab). 
Deste total, cerca de 90% é 
ocupado pela agricultura fa-
miliar. Assim, considerando 
suas particularidades am-
bientais, é de fundamental 
importância buscar e pro-
mover alternativas, por meio 
de pesquisa científica e par-
ticipativa, para a convivência 
sustentável na região. 

A agricultura familiar 
constitui um sistema com-
plexo e diverso, que funcio-
na sob uma lógica distinta 
da economia empresarial. 
Uma das principais caracte-
rísticas é que o trabalho da 
família é elemento central 
no processo de geração de 
riqueza no âmbito do agro-
ecossistema. Grande parte 
da riqueza produzida é uti-
lizada para o autossusten-
to, ou seja, apropriada pela 
própria unidade familiar e 
contribui para garantir sua 
segurança alimentar.  Um 
projeto do Instituto Nacional 
do Semiárido (Insa/MCTI), 
em parceria com a Articu-
lação Semiárido Brasileiro 
(ASA), há dois anos mapeia 
as estratégias utilizadas pe-
los agricultores dos diver-

Convivência com períodos secos
A história da trajetória 

das famílias estudadas de-
monstra que o acesso a polí-
ticas públicas de terra e água, 
bem como a capacidade de 
se organizarem coletivamen-
te para participação social, 
têm permitido a produção e 
apropriação das riquezas e 
propiciado maior autonomia 
e melhores condições para 
enfrentar os períodos mais 
críticos de escassez.  Paulo Pe-
tersen, da AS-PTA, organiza-

ção integrante da ASA, destaca 
que a estratégia fundamental 
para promover a convivência 
com o Semiárido é que a maior 
parte das riquezas produzidas 
no agroecossistema fique para 
a família, a fim de lhe propiciar 
maior independência em rela-
ção ao mercado externo. 

Uma das famílias acom-
panhadas pela equipe do pro-
jeto é a de dona Josélia e seu 
Carlos Marcolino, da comuni-
dade Furnas, município parai-

bano de Areial. O agroecossis-
tema gerido pela família, de 
cerca de 8 hectares, tem como 
principal característica a diver-
sidade produtiva e o perma-
nente processo de inovação, a 
fim de se ajustar às mudanças 
nas condições internas e exter-
nas. Para garantir a segurança 
hídrica e alimentar durante a 
seca, o casal possui cinco tec-
nologias para armazenamen-
to de água, que são: cisterna 
calçadão, de consumo, tanque 

de armazenamento de água, 
tanque de pedra e barreiro. Es-
sas tecnologias sociais têm ga-
rantido infraestrutura hídrica 
para captar e armazenar água 
de chuva para consumo huma-
no e para a produção de horti-
frutigranjeiros e derivados da 
pecuária durante a seca. Esses 
produtos tanto são utilizados 
para o autoconsumo, propi-
ciando segurança alimentar 
para a família, como são cana-
lizados para a venda. 

sos Estados que integram 
o Semiárido brasileiro para 
minimizar os efeitos da pro-
longada falta de chuvas. O 
projeto visa acompanhar 
100 famílias que implemen-
taram infraestruturas hídri-
cas em suas propriedades a 
partir da execução dos pro-
jetos do Programa 1 Milhão 
de Cisternas (P1MC) e do 
Programa Uma Terra e Duas 
Águas (P1+2), pela ASA. 

No período de 11 a 
13 deste mês, pesquisadores 
do projeto se reuniram em 
Campina Grande para rea-
lizar a análise econômica e 
ecológica dos agroecossiste-
mas estudados, com foco na 
conquista da estabilidade e 
da autonomia pelas famílias 
para conviver com os longos 
períodos de estiagem. 

Resiliência social
Os resultados prelimina-

res da pesquisa apontam que 
a implementação de tecnolo-
gias sociais nas propriedades 
rurais têm sido um dos fatores 
que promovem a resiliência 
social. 

Oriundo da Física e 
adaptado aos estudos da so-
ciedade, o termo resiliência 
se refere à capacidade de as 
comunidades se recuperarem 
de eventos extremos, como 
é o caso das longas estiagens 
e escassez de recursos. Com 
o aumento e a estabilização 
dos níveis produtivos em anos 
normais de chuva, os agricul-
tores apresentam maior capa-
cidade de enfrentar os perío-
dos prolongados de estiagem. 

Famílias de agricultores disseminam e usam as tecnologias sociais para enfrentar longos períodos de seca na região do Semiárido

Foto: Reprodução/Internet
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Responsavel.: MARIA DALVA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 768899204-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            133,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029338
Responsavel.: MARIA CRISTINA F DE VASCONCE-
LOS F E
CPF/CNPJ....: 005914609/0001-90
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            216,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029092
Responsavel.: NATALLIA KELLY OLIVEIRA DA SIL
CPF/CNPJ....: 089545214-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             10,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029604
Responsavel.: PORTO FINO PRAIA RESIDENCE 
EMPR IMO
CPF/CNPJ....: 021206411/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.552,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029510
Responsavel.: RENAN PEREIRA DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ....: 011505780/0003-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            972,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029176
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030070
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            181,35
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030069
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.337,53
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029688
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.337,53
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029689
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.560,98
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029456
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.382,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029538
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.967,49
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029540
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.967,49
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029541
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.295,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029542
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.295,04
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029543
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.346,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029533
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.355,02
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029534
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            391,69
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029535
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            391,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029536
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.382,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029537
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.560,98
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029930
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIS-
TR. DE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.666,28
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030208
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,  19/05/2015
----------------------------------------

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 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            292,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030101
Responsavel.: AG SERVICO DE MANUTECAO E PINT
CPF/CNPJ....: 017440324/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029651
Responsavel.: AG SERVICO DE MANUTECAO E PINT
CPF/CNPJ....: 017440324/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029645
Responsavel.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 011220569/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.212,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029508
Responsavel.: ALICERCE CONTRUCOES E INCOR-
PORACOES
CPF/CNPJ....: 011220569/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.224,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029507
Responsavel.: ADRIANO GONCALVES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 488560454-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.582,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028115
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRI-
BUICAO DE
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.988,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030219
Responsavel.: DIEGO JOSE DIAS SILVA
CPF/CNPJ....: 015677624/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            341,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029140
Responsavel.: DEYVID GALDINO DE MELO ME
CPF/CNPJ....: 012393101/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.462,75
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029569
Responsavel.: ESTEFHAN KAROLLINY
CPF/CNPJ....: 055961114-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            469,62
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028496
Responsavel.: EDIAN CARLA PONTES ALCANTARA 
DE LIM
CPF/CNPJ....: 018217201/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            313,08
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029095
Responsavel.: ESSE ENG. SIN. E SERVICOS ES-
PECIAIS
CPF/CNPJ....: 040869463/0003-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            201,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029780
Responsavel.: FN COMERCIO DE LANCHES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 008275415/0003-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029602
Responsavel.: FEMAR REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 011469185/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            217,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030055
Responsavel.: GLAUBER MARIANO MENDES
CPF/CNPJ....: 074270244-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029019
Responsavel.: IRACILDO JOSE DA S JUNIOR
CPF/CNPJ....: 000227144-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 025310
Responsavel.: JOSE JERONIMO DE MELO EDUC
CPF/CNPJ....: 019457550/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            744,48
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029883
Responsavel.: JOAO TARGINO-ME
CPF/CNPJ....: 022076735/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            441,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029152
Responsavel.: JOSINEIDE DOS SANTOS GOMES
CPF/CNPJ....: 009400824-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            253,59
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028260
Responsavel.: JOAO PEREIRA SOARES            1958
CPF/CNPJ....: 008799061/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            996,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029891
Responsavel.: JOANA D ARC DE SOUZA EUGENIO ME
CPF/CNPJ....: 002827009/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,62
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029381
Responsavel.: LAILA CAMILA ALVES DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 009364437/0002-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            737,20
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029223

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.973,32
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026932
Responsavel.: PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 009125576/0001-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         46.486,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028204
Responsavel.: PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 009125576/0001-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         32.105,96
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028205
Responsavel.: PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 009125576/0001-50
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         48.159,00
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028206
Responsavel.: RICARDO ROBERTO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 021253614-18
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         31.044,34
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028155
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 042499394-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            226,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027547
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,86
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029233
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            902,37
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029319
Responsavel.: TIAGO SOUTO MOTA
CPF/CNPJ....: 057224524-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,51
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030201
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.170,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027921
Responsavel.: WELINGTON SILVA
CPF/CNPJ....: 853716884-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            575,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029387
Responsavel.: VERONA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 012037049/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            468,38
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028021
Responsavel.: YOHANNA CINTHYA SALES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 019518814/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.365,44
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029299
Responsavel.: ZILMARA MENDES DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 029949044-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            587,93
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030241
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,  19/05/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: JANIERES DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 066036194-90
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            132,69
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028341
Responsavel.: BRUNO NOBRE FERREIRA
CPF/CNPJ....: 010279003/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            674,31
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028307
Responsavel.: CEM CEN E DIST ELET ELET LTDA
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.416,88
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029554
Responsavel.: CEM CEN E DIST ELET ELET LTDA
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.820,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029573
Responsavel.: ELETROTEC COMERCIO REPRE-
SENTACAO E
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029157
Responsavel.: FRIGORIFICO BERNARDO LTDA. - ME
CPF/CNPJ....: 008848905/0001-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          9.207,13
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028188
Responsavel.: FRIGORIFICO BERNARDO LTDA. - ME
CPF/CNPJ....: 008848905/0001-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         40.651,19
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028218
Responsavel.: FRIGORIFICO BERNARDO LTDA. - ME
CPF/CNPJ....: 008848905/0001-28
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         32.220,23
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028240
Responsavel.: GILDIMAM PINHEIRO DE LUCENA
CPF/CNPJ....: 020912158/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            363,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029446
Responsavel.: GRAFICA SAO MATEUS LTDA
CPF/CNPJ....: 012940493/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.676,77
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029558
Responsavel.: JOAO CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 066462408-17
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            264,02
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028346
Responsavel.: JOSE FERNANDO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 288068244-49
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            158,63
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028679
Responsavel.: JOSE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 132251704-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            137,64
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028662
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUT. IND. LTDA
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.089,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029217
Responsavel.: MR MARIANA REIS
CPF/CNPJ....: 015524876/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.044,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028975
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE OLIV
CPF/CNPJ....: 013525151/0001-05

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de forma parcelada conforme a neces-

sidade 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.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00011/2015.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
02010.04.122.1001.2002 -  02030.04.122.1003.2005 -  02040.04.122.1005.2007 
- 02050.12.361.1006.2013 - 02050.12.361.2002.2015 - 02050.12.361.2002.2016 
-  02070.15.122.1007.2034 02080.20.122.1008.2038 02090.08.122.1009.2042 - 
02110.10.301.2007.2024 - 02120.08.243.2016.2049 - 02120.08.243.2017.2043 - 
02120.08.244.2016.2050 - 2130.13.392.2006.2065 - Elemento de Despesa 3390.30.000; 
3390.30.001; 3390.30.019; 3390.30.002; 3390.30.029.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:CT 
Nº 00049/2015 - 15.05.15 - E. ZALMA SOUZA - ME - ERY VARIEDADES - R$ 90.800,50CT Nº 
00050/2015 - 15.05.15 - PAPELARIA ROCHA - R$ 69.504,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma Empresa do Ramo de Construção Civil, para executar serviços 

de Terraplenagem e Pavimentação de Ruas.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: Caixa Econômica Federal - Contrato de Repasse: 1013.615-68/2013 - 

Ministério das Cidades - Município de Duas Estradas: 000122.4490.51.99.001 - Obras e Instalações 
- 15.452.0058.1007 - Construção de Calçamento, Meio-Fio nesta Cidade

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00042/2015 - 18.05.15 - Plancon Planejamento, Construções e Serviços LTDA - R$ 

376.708,99

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos especializados na área de Ultrassonografia, sendo 

uma (1) vez por mês atendendo 40 (quarenta) Ultrassonografias mensais na sede do Município 
de Poço Dantas - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2015.
DOTAÇÃO: FMS e FPM
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00038/2015 - 09.04.15 - CLINICA ROCHA LTDA - R$ 14.310,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 15:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de transporte de 
estudantes, da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com
Gado Bravo - PB, 14 de Maio de 2015

JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

A CPL comunica a Anulação da Licitação: Processo Administrativo: 150202TP00003, MODA-
LIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2015. OBJETO: Contratação dos serviços de elaboração e 
realização de concurso público. JUSTIFICATIVA: Razões de interesse público, com base no art. 
49 da Lei 8.666/93, considerando que: A Administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 
os casos, a apreciação judicial (SÚMULA 473 do STF). DATA: 12/05/2015. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na sede da prefeitura. Telefone: (83) 3347-1820. Email: 
licitacao.gbravo@ymail.com. 

Gado Bravo - PB, 12 de Maio de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para o serviço de remanufaturamento de cartuchos para impressoras (LASER E JATO DE TINTA); 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFORPRINTER COMERCIO 
& SERVIÇOS LIMITADA - R$ 56.197,00.

Cajazeiras - PB, 18 de Maio de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o serviço de remanufaturamento de cartuchos para 

impressoras (LASER E JATO DE TINTA).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.2002.2004 - MANUT. 

DA SEC. DE GOV. E ART. POLÍTICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.2002.2006 - MANUT. DA PUBLICIDADE INSTI-
TUCINAL DO MUNICÍPIO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.020 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 04.122.2003.2010 
-MANUT. DA PROCURAD. GERAL DO MUNICÍPIO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.030 - SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.040 - SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. 
MUN. DA FAZENDA PÚBLICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
04.122.2004.2014 - MANUT. DAS ATIV DA SEC. DE MUN. DE PLANEJAMENTO 33.90.39 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 04.124.2012.2015 - MANUT. DA 
SEC. DE CONTROLE INTERNO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA 
15.122.2010.2016 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.080 
-- SECRETARIA MUN. DE POLÍTICA PÚBLICAS - SEMPP 04.122.1026.2017 -MANUT. DO PRO-
GRAMA EMPREENDER 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.2008.2019 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE POL. 
PÚBLICAS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECUR-
SOS ORDINÁRIOS 14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. EXEC. DE POL. PÚP. P/AS MULHERES 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDI-
NÁRIOS 02.090 -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS ATIV. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 -MANUT. DAS 
ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ-
DICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. 
AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. 
O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.361.1023.2040 - 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.110 - 
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 23.695.1029.2046- PROMOÇÕES DE 
EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.812.2007.2047- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA 
JUVENT., ESP. E TURISMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.120 - SEC. MUN. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 
20.601.2014.2053 -MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00072/2015 - 18.05.15 - INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - R$ 

56.197,00

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, baterias, extintores, rodas e macacos diversos desti-

nados aos veículos da frota municipal.
ABERTURA: 30/04/2015 as 10:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Razões de interesse público.
DATA: 05/05/2015.
Republicado por Incorreção

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais de construções diversos, destinado as Secretarias deste 

município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 0202 - Secretaria de Administração; 04 

122 2002 2005 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração; 0204 - Secretaria de 
Educação; 12 361 1002 2009 - Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - MDE; 12 
361 1002 2011 - Manutenção do FUNDEB 40%; 0207 - Secretaria de Obras, Transportes e Serviços 
Urbanos; 15 452 2008 2032 - Manutenção das Atividades da Secretarias de Obras e Serviços Urba-
nos; 0208 - Secretaria de Agricultura; 20 608 2009 2034 - Manutenção das atividades da Secretaria 
de Agricultura; 0209 - Secretaria de Esportes, Turismo e Eventos; 27 812 1010 2037 - Manutenção 
as Atividades Esportivas e de lazer para a população; 3.3.90.30.00 Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e:
CT Nº 00012/2015 - 19.05.15 - Josenildo Camilo de Oliveira - R$ 61.092,50

ESTADO DA PARAÍBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

POÇO DANTAS-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e Material 
de Limpeza para atender as necessidades da Cozinha Comunitária em Poço Dantas-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONALemPoço Dantas-PB
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NU-

TRICIONAL.
CT Nº 00001/2015 - 18.05.15 - ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS - R$ 7.475,00
CT Nº 00002/2015 - 18.05.15 - ANTONIA MARIA DE ANDRADE DA SILVA - R$ 8.200,00
CT Nº 00003/2015 - 18.05.15 - DAMIÃO FRANCISCO DE ARAÚJO ME - R$ 67.808,00
CT Nº 00004/2015 - 18.05.15 - GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME - R$ 26.172,00
CT Nº 00005/2015 - 18.05.15 - IVONALDO PENAFORTE BENTO - R$ 38.200,00
CT Nº 00006/2015 - 18.05.15 - JOSÉ CESÁRIO SOBRINHO - R$ 18.250,00
CT Nº 00007/2015 - 18.05.15 - UELITON CEZAR DE ALMEIDA - R$ 8.137,50
CT Nº 00008/2015 - 18.05.15 - FRANCISCO VIANA DA SILVA - R$ 6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO/PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2015

O município de São Bentinho/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna 
público para o conhecimento dos interessados que estará realizando Licitação para a Contratação 
de Empresa Especializada nos serviços de Pavimentação e Drenagem em diversas Ruas do 
Município de São Bentinho/PB, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, de 
conformidade com o Edital e seus anexos. O recebimento dos envelopes habilitação e propostas 
de preços será no dia 03 de junho de 2015, às 13:00h (treze horas), na sala da Comissão Per-
manente Licitação, situada na Rua Severino Pedro de Almeida, 04, Centro de São Bentinho/PB. 
Editais, anexos e demais informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço 
mencionado, das 07:00 às 11:00h.

São Bentinho/PB, 15 de maio de 2015.
JANESLEY PEREIRA NOBRE

Presidente da C.P.L

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores  e a Lei 123/2006 alterações, 
e demais legislação correlata que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global. Objetivando 
a Contratação de empresa para executar OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) 
ACADEMIA DE SAÚDE NA AGROVILA TAINHA NO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI em sessão pú-
blica para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00hs do dia 
09/06/2015, na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio 
Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 13 de Maio de 2015.
Walberto José da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

 RETIFICAÇÃO
(AVISO DE LICITAÇÃO)

TOMADA DE PREÇOS 005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público para conhecimento dos interessa-

dos, que ONDE SE LÊ:  29/05/2015 as 11:00hs, LEIA-SE: 05/06/2015 as 11:00hs. Objeto: Obra 
civil pública na Ampliação de Unidades Básicas de Saúde da Família – UBSF, uma na localidade 
do Açude das Pedras, outra na localidade Campo Grande nesta cidade de ITABAIANA. Maiores 
informações e aquisição do edital completo na CPL localizado na RUA PRESIDENTE JOÃO PES-
SOA, 422/430 – CENTRO – ITABAIANA/PB – CEP: 58.360-000 no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas. 

Itabaiana, 18 de maio de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE RETOMADA DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058.2015
Em relação ao Pregão Presencial de nº 00058/2015, objetivando Aquisições parceladas de Mate-

riais Elétricos para manutenção e do melhor funcionamento dos diversos setores da Administração, 
fica retomada a data de 20/05/2015 as 09h00min para continuação da etapa de lances verbais e 
prosseguimento ao processo em tela.

Guarabira, 15 de Maio de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de urnas funerárias e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos 
de falecidos de famílias carentes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00066/2015. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2015 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercí-
cio financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00279/2015 - 14.05.15 - FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - R$ 51.490,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú– PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 10h00min no dia 05 de junho de 
2015, a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2015, para aquisição de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para alimentação escolar. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Camalaú, à Rua Nominando Firmo, nº 
56, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3302-1013 / 3302-1008.

Camalaú, 18 de maio de 2015.
José Fagner Barbosa Alves – Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 019/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de Serviços para Lavagem de 
Veículos Pesados da Frota Municipal. Data de Abertura: 29/05/2015 às 09:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú 
- PB. Maiores informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 18 de maio de 2015.
 José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 020/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Contratação de Emissora de Rádio, para 
Transmissão e Divulgação De Informações e Matérias de Interesse desta Municipalidade Data de 
Abertura: 29/05/2015 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, situada 
à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do telefone (83) 
3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 18 de maio de 2015.
 José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 021/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Botijão de Gás de Cozinha Glp Data 
de Abertura: 29/05/2015 às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Camalaú, 
situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores informações através do 
telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 18 de maio de 2015.
 José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2015
A Prefeitura Municipal de Camalaú através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 022/2015, do tipo Menor Preço, objetivando Aquisição de Material de Pesca E Psicultura Para 
Capacitação de Pescadores Data de Abertura: 29/05/2015 às 16:00h. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Camalaú, situada à Rua Nominando Firmo, 56, centro – Camalaú - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3302-1013, no horário das 08:00 às 12:00.

Camalaú - PB, 18 de maio de 2015.
 José Fagner Barbosa Alves – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.012/2015
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 09 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 
WILLIAMS ARRUDA, 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.

Campina Grande, 15 de maio de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo tipo pas-
seio, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 19 de Maio de 2015
LEONARDO MENDES DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

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 02 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de água mineral - 
botijão de 20 litros e garrafas de 500 ml -, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 19 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de iogurte, ovos e 
frios - presunto e queijo mussarela -, mediante requisição periódica. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 19 de Maio de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ECO PARK SANTA RITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 20.265.900/0001-
78, TORNA PUBLICO QUE Á SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO 
AMBIENTE EMITIU A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº 753/2015 DO CONDOMINIO HORIZONTAL 
ECO PARK CONDOMINIUM E RESORT COM ARÉA CONSTRUIDA DE 40 HA LOCAZIDADO NA 
RODOVIA BR 230 - FAZENDA ESPIRITO SANTO - ZONA RUAL DE SANTA RITA - PB, REFERENTE 
AO PROCESSO DE NUMERO 2014-008247/TEC/LI -3644.
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PORTLOG TRANSPORTES LOGISTICA INTEGRADA LTDA, CNPJ: 18.003.944/00001-88, TORNA 
PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DE MEIO AMBENTE Á RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº589/14 REFERENTE 
AO PROCESSO DE Nº140-0001103 - AEMAZ. E DIST. DE GRANÉIS SÓLIDOS E PROD. ACABA-
DOS ( ESC. E CLINQUER)= ARÉA CONSTRUIDA DE 84,500 M², LOCALIZADO NA br 101 SUL, 
FAZENDA MUMBABA III - SANTA RITA- PB. PROCESSO DE NUMERO 2015-001774/TEC/LI3950.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 004/2015

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB, torna 
público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Joâo Vicente 
de Almeida, S/Nº, Bairro Edilson Alves, no Município de Marizópolis, Estado da Paraíba, às 15:00 
horas do dia 05 de Junho de  2015 a realização da  licitação na modalidade Tomada de Preços 
Nº 004/2015, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL E UM 
POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHÃO NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: pmmarizopolis@bol.com.br.

Marizópolis (PB), 18 de Maio de 2015
PEDRO MORAIS FILHO
(PRESIDENTE DA CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 005/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB, torna 

público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Joâo Vicente 
de Almeida, S/Nº, Bairro Edilson Alves, no Município de Marizópolis, Estado da Paraíba, às 16:00 
horas do dia 05 de Junho de  2015 a realização da  licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 
005/2015, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍ-
PIO DE MARIZÓPOLIS-PB. objeto do Contrato de Repasse 1015919-21/2014. Recursos: previstos 
no orçamento vigente Contrato de Repasse 1015919-21/2014-CEF-MTURISMO. 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. Email: 
pmmarizopolis@bol.com.br .

Marizópolis (PB), 18 de Maio de 2015
PEDRO MORAIS FILHO
(PRESIDENTE DA CPL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 006/2015
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS/PB, torna 

público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Joâo 
Vicente de Almeida, S/Nº, Bairro Edilson Alves, no Município de Marizópolis, Estado da Paraíba, 
às 17:00 horas do dia 05 de Junho de  2015 a realização da  licitação na modalidade Tomada de 
Preços Nº 006/2015, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNI-
CIPAL LAURO VIEIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE  MARIZÓPOLIS-PB. Objeto do Contrato 
de Repasse 1014977-31/2014. Recursos: previstos no orçamento vigente Contrato de Repasse 
1014977-31/2014-CEF-MESPORTES. 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. Email: pmmarizopolis@bol.com.br .

Marizópolis (PB), 18 de Maio de 2015
PEDRO MORAIS FILHO
(PRESIDENTE DA CPL)

PREFEITURA MUNICPAL DE MARIZOPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 006/2014

TERMO ADITIVO Nº 04
CONTRATADA: CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO: 006/2014
TOMADA DE PREÇOS: 01/2014
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL (PALÁCIO DA CRIANÇA) 
VIGÊNCIA: 03.09.2015 
MOTIVOS DO TERMO ADITIVO: AUMENTO DE PRAZO
DATA DE ASSINATURA: 02.03.2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO 006/2014
TERMO ADITIVO Nº 05
CONTRATADA: CONSTRULIFE CONSTRUÇÕES LTDA.
CONTRATO: 006/2014
TOMADA DE PREÇOS: 01/2014
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL (PALÁCIO DA CRIANÇA) 
VIGÊNCIA: 03.09.2015 
MOTIVOS DO TERMO ADITIVO: AUMENTO DE VALOR
DATA DE ASSINATURA: 15.05.2015
VALOR DO ADITIVO R$: 68.136,53
VALOR DO CONTRATO + ADITIVO R$: 1.272.431,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 002/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e obsevado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços Nº 00002/2015, que objetiva a: 
Contratação de empresa para Construção e recuperação de esgotos no Município de Marizópolis/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUSER 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. – R$ 304.197,37.

Marizópolis (PB)., 13 de Abril de 2015
JOSÉ VIEIRA DA SILVA  -  Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Construção e recuperação de esgotos no Município 

de Marizópolis/PB
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 0002/2015
DOTAÇÃO: 02.060 – SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS 17.512.0080.1004 – 

CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES 17.51.0080.1080 
– RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA:12 Meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marizópolis e CONSTRUSER CONSTRU-

ÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CONTRATO:045/2015
VALOR R$:304.197,37

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e obsevadoo 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços Nº 00003/2015, que objetiva a: 
Contratação de empresa para serviços de recuperação de vias de pavimentação em paralelepí-
pedos no Município de Marizópolis/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUSER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 
LTDA. – R$ 340.873,00.

Marizópolis (PB)., 13 de Abril de 2015
JOSÉ VIEIRA DA SILVA  -  Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para recuperação de vias de pavimentação em paralelepí-

pedos no Município de Marizópolis/PB
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 0003/2015
DOTAÇÃO: 02.060 – SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS 15.451.0192.1058 – 

CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS  44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES 5.451.0192.1061 
– RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA:12 Meses 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Marizópolis e CONSTRUSER CONSTRU-

ÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.
CONTRATO:046/2015
VALOR R$:340.873,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO SEM EFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 
23 - Centro - Duas Estradas - PB,queTORNA SEM EFEITO o AVISO da LICITAÇÃO modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais diversos, confeccionados 
em: plástico, sisal, nylon e tecido para decorações, que seria realizado no dia 28/05/2015, as 09:00  
horas, na Sala de Reuniões do ORC 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, 19 de Maio de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Execução de serviços de transportes 
de estudantes com rotas diversas. 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, 19 de Maio de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 13:30 horas do dia 29 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Execução de serviços de transportes diversos: 
cidadãos e transporte de lixo urbano, com rotas diversas. 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, 19 de Maio de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara torna público para conhecimento dos interessados, através de sua 

comissão de licitação, julgamento de abertura dos envelopes de habilitação. As empresas:RANGEL 
E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ 17.150.310/0001-95, AQ CONS-
TRUTORA LTDA –ME – CNPJ 03.196.316/000 apresentou toda documentação em conformidade 
com as exigências do Edital, pelo que, encontra-se habilitada. Já as empresasLORENA E ÁDRIA 
CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME - CNPJ 15.407.975/0001-06, encontra-
-se inabilitada por descumprimento dos itens 6.2.3 “e”; 6.2.4 “b”; 6.2.4 “e” e “f”; 21.9 do instrumento 
convocatório. CEDRO ENGENHARIA LTDA – ME - CNPJ 07.940.834/0001-26, encontra-se 
inabilitada por descumprimento dos itens 6.2.3 “e”; 6.2.4 “b”; 21.9 do instrumento convocatório. 
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI –EPP - CNPJ 05.935.592/0001-57 encontra-se inabili-
tada por descumprimento dos itens 6.2.3 “d”; 6.2.3 “e” ; 6.2.3 “h”; 6.2.4 “a”;  21.9 do instrumento 
convocatório.EDIFICA – DIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 41.577.669/0001-28, 
encontra-se inabilitada por descumprimento dos itens 6.2.3 “d”; 6.2.3 “e”; 6.2.4 “b”; 6.2.4 “d”; 21.9 
do instrumento convocatório. CONOBRE ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-
-ME CNPJ 04.934.819/0001-87, encontra-se inabilitada por descumprimento dos itens 6.2.1 “b”; 
6.2.3 “d”; 6.2.3 “e”; 21.9 do instrumento convocatório.CONSTRUTORA SOARES LTDA – ME CNPJ 
12.889.340/0001-02, encontra-se inabilitada por descumprimento dos itens 6.2.2 “c”; 6.2.2 “g”; 6.2.3 
“d”; 6.2.3 “e” do instrumento convocatório.

Ibiara-PB, 30 de Outubro de 2014
KARLA LIDIANA PEREIRA GOMES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 80023/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80023/2015, que objetiva: Objeto Licitatório: 
Contratação de empresa para o serviço de remanufaturamento de cartuchos para impressoras; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFORPRINTER COMERCIO 
& SERVIÇOS LIMITADA - R$ 26.280,00.

Cajazeiras - PB, 18 de Maio de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Objeto Licitatório: Contratação de empresa para o serviço de remanufaturamento de 

cartuchos para impressoras.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80023/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: Orçamento 2015 Em atendimento 

a solicitação datada de 23 de Abril de 2015, apresentamos abaixo a dotação Orçamento/2015, 
para atender ao objeto em epigrafe. 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SO-
CIAL 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 - RECUR-
SOS 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 TERCEIRO - 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 TER-
CEIRO - 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 FUNDO 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 SERVIÇOS 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 JU-
RIDICA 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 80016/2015 - 18.05.15 - INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - R$ 

26.280,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: Prestação de Serviços 
Técnicos especializados na área de Ultrassonografia, sendo uma (1) vez por mês atendendo 40 
(quarenta) Ultrassonografias mensais na sede do Município de Poço Dantas - PB. HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLINICA ROCHA LTDA - R$ 14.310,00.

Poço Dantas - PB, 09 de Abril de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

POÇO DANTAS-PB
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e Material de Limpeza para atender as necessi-
dades da Cozinha Comunitária em Poço Dantas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANA PAULA FELINTO DOS SANTOS - R$ 7.475,00; ANTONIA MARIA DE 
ANDRADE DA SILVA - R$ 8.200,00; DAMIÃO FRANCISCO DE ARAÚJO ME - R$ 67.808,00; 
FRANCISCO VIANA DA SILVA - R$ 6.000,00; GILVAN ALMEIDA DE SOUSA ME - R$ 26.172,00; 
IVONALDO PENAFORTE BENTO - R$ 38.200,00; JOSÉ CESÁRIO SOBRINHO - R$ 18.250,00; 
UELITON CEZAR DE ALMEIDA - R$ 8.137,50.

Poço Dantas - PB, 18 de Maio de 2015
FRANCISCA FABIANA DE LIMA–PRESIDENTA DO CONSELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 03 de Junho de 2015, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da construção civil, 
para executar serviços na Construção de Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS, 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) 3369-1037. 

Arara - PB, 14 de Maio de 2015.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº  005 /2015

OBJETO:   Execução de obra de construção de sistema de esgotamento sanitário neste município, 
conforme especificação no edital e seus anexos.

DATA DA REUNIÃO: dia 19 de junho de 2015 ás 08:30 horas na sede da prefeitura.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, localizada a Rua 

Emília Leite, nº s/n, Centro, Boa Ventura – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-
-feiras, das 8h às 12h.

Boa Ventura – PB,  18 de maio de 2015
ANA PAULA CHAGAS DA SILVA

PRESIDENTE CPL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público aos interessados 
que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº TP002/2015, Objeto:Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Construção do Campo de Futebol 
na Zona Urbana de Desterro/PB, de acordo com a planilha orçamentária de custo (Contrato de 
Repasse nº 1005881-89/2014-CAIXA/Ministério dos Esportes).Data da Realização:03 de junho de 
2015, Horário:08h:00mn (oito horas). Local: Sala de Reuniões da CPL (Rua Cônego Florentino,nº  
01, Bairro: Centro,  CEP Nº 58.695-000, Cidade: Desterro/PB).Suporte Legal: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser adquirida por cópia ou 
CD virgem, o interessado poderá retira o edital somente na Sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) 
às 12h:00mn (doze horas), de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 15 de maio de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: Contratação de 
Pessoa(s) Física ou Jurídica para locação de veículos de grande porte destinados ao recolhimento 
de entul; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO COSME 
DE FIGUEIREDO JUNIOR - R$ 26.400,00; SEVERINO JOSE DA SILVA - R$ 10.800,00.

 HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para a prestação dos serviços na realização de exames médicos especializados, conforme espe-
cifica; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PEREIRA ANALISES 
CLINICAS LTDA - R$ 78.524,60.

Natuba - PB, 15 de Maio de 2015
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito

 EXTRATOS DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Física ou Jurídica para locação de veículos de grande porte 

destinados ao recolhimento de entul.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 

do Município de Natuba: Órgão: 02 Unidade: 05 Programa: 2.017 Elemento: 33.90.36 e 33.90.39 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e:

CT Nº 00055/2015 - 15.05.15 - SEVERINO JOSE DA SILVA - R$ 10.800,00 CT Nº 00056/2015 
- 15.05.15 - ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO JUNIOR - R$ 26.400,00

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços na realização de exames 
médicos especializados, conforme especifica.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Natuba: Órgao 02 Unidade: 06 Programa: 2.026 Elemento: 33.90.39 VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00057/2015 - 
15.05.15 - PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - R$ 78.524,60

  
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 09:00 horas do dia 03 de junho de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRAÇÃO DE EMPRESA(S) 
ESPECIALIZADA(S) PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 011/2011. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-
1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, às 10:00 horas do dia 03 de junho de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS 
PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDIÁRIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 011/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Email: natubalicitacao@gmail.com

Natuba - PB, 21 de maio de 2015.
ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-(PB)
AVISO DE REVOGAÇÃO

A Comissão de Pregão do Município de Patos, nomeada através da Portaria de n° 002/2015, 
de ordem da Exma. Sra. Prefeita, torna público para conhecimento de todos os interessados, que 
o processo licitatório Pregão Presencial 056/2015, que tinha como objeto a Prestação de serviço 
de sonorização fixa e palcos com escopo de atender as demandas de pequeno e médio porte de 
todas as Secretarias do Município de Patos-PB., conforme especificações constantes no Edital e 
seus anexos, foi REVOGADO, nos termos do Art. 49 da Lei 8666/93 atualizada; Considerando a 
necessidade de reformulação do Edital para melhor atender aos ditames da Lei Federal 8.666/93; 
Considerando a supremacia do interesse público.

INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, sediada à Av. Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, 
Patos-PB, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

 Patos - PB, 18 de maio de 2015.
FRANCISCA GOMES ARAÚJO MOTA

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.12.007/2015
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 01 de junho de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob 
N° 2.12.007/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO (BANNERS E FAIXAS) DO PALCO MAMBEMBE DA SECRETARIA DE CULTURA 
E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 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(SRP) Nº 2.12.008/2015
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 08 de junho de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 
2.12.008/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CON-
SUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   
O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 
528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 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 2.09.004/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 10 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob 
N° 2.09.004/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOR 1000 CILIDRADAS E VAN (0KM, SEM MOTORISTA, SEM 
COMBUSTÍVEL), QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO MAJOR 
VENEZIANO I (CR 354.140-61), MAJOR VENEZIANO II (CR 354.142-89), MAJOR VENEZIANO III 
(CR 354.144-06) E MAJOR VENEZIANO IV (CR 354.145-11), DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN-
TO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com 
os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 
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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.005/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 10 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.005/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pe-
queno Porte – EPP, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO DE CAMISETAS, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
NO RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA I (CR 392.965-42) E VILA NOVA DA RAINHA II (CR 
394.041-06), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PRE-
ÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.006/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 11 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.006/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo  como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E ESTATÍSTICA PÓS IMPACTO, PARA ATENDER 
AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA I (CR 392.965-42) 
E VILA NOVA DA RAINHA II (CR 394.041-06), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores 
ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.007/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 11 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.007/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO 
SOCIAL NO RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA I (CR 392.965-42) E VILA NOVA DA RAINHA 
II (CR 394.041-06), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA 
DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.008/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 12 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.008/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo  como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
NO RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA I (CR 392.965-42) E VILA NOVA DA RAINHA II (CR 
394.041-06), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PRE-
ÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.009/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 12 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.009/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pe-
queno Porte – EPP, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE KIT-LANCHE, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 
NO RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA I (CR 392.965-42) E VILA NOVA DA RAINHA II (CR 
394.041-06), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PRE-
ÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.010/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 16 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob 
N° 2.09.010/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDA E SERVIÇO DE SOM, PARA ATENDER 
AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL VILA NOVA DA RAINHA I (CR 392.965-42) 
E VILA NOVA DA RAINHA II (CR 394.041-06), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores 
ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.011/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 15 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.011/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo  como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL 
VILA NOVA DA RAINHA I (CR 392.965-42) E VILA NOVA DA RAINHA II (CR 394.041-06), DA SE-
CRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela 
LICITANTE CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.012/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 16 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.012/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Peque-
no Porte – EPP, tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SO-
CIAL DO MAJOR VENEZIANO I (CR 354.140-61), MAJOR VENEZIANO II (CR 354.142-89), MAJOR 
VENEZIANO III (CR 354.144-06) E MAJOR VENEZIANO IV (CR 354.145-11), DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE 
CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.013/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 16 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.013/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo  como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E ESTATÍSTICA PÓS IMPACTO, PARA ATENDER 
AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DO TRABA-
LHO TÉCNICO SOCIAL DO MAJOR VENEZIANO I (CR 354.140-61), MAJOR VENEZIANO II (CR 
354.142-89), MAJOR VENEZIANO III (CR 354.144-06) E MAJOR VENEZIANO IV (CR 354.145-11), 
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apre-
sentada pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 18 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADO-
RAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SALGADINHO PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E/OU DESMEMBRAMENTO E FUNDAÇÃO

O abaixo assinado, Agricultor e Presidente da Comissão Pró-fundação do Sindicato dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTRAF) de Salgadinho PB, no exercício da 
liberdade assegurada nos Artigos 511 e seguintes da CLT, de acordo com a Portaria nº. 326/13 do 
MTE, convoca os(as) trabalhadores(as) da categoria específica da Agricultura Familiar, nos termos 
do Decreto Lei nº. 1166/71, residentes e/ou em atividade no referido município, para se reunirem 
em ASSEMBLÉIA GERAL DE DISSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO do SINTRAF daquele município, a ser 
realizada às 09:00 horas, do dia Cinco Junho  de 2015, no auditório da Escola Municipal Monsenhor 
Manuel Vieira na Rua José Maciel de Souza Centro, de Salgadinho PB com a seguinte ordem do 
dia: 1º. Aprovação da dissociação e/ou desmembramento da categoria específica dos Agricultores 
Familiares no município de Salgadinho PB derivando da categoria eclética dos trabalhadores rurais; 
2º. Aprovação da fundação do SINTRAF de Salgadinho PB; 3º. Aprovação do seu Estatuto Social; 
4º. Eleição, apuração e posse da sua Direção e Conselho Fiscal; 5º. Fixação das mensalidades 
sociais e demais contribuições para o custeio da referida nova entidade; 6º. Autorização para a 
mesma subscrever a fundação ou ratificação da fundação da FETRAF-PB.

Salgadinho PB, 15 maio de 2015
João Paulo Soares da Silva

Presidente da Comissão Pró-fundação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana, através de sua CPL, torna público aos licitantes 

interessados, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de 
Preços nº. 002/2015, que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVER-
SAS RUAS, como segue: EMPRESAS INABILITADAS:RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ: 17.150.310/0001-95 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.2, 
Alínea C; 4.6.3, Alínea B, 4.6.3.2, 4.6.4.1; SERRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA – ME, 
CNPJ: 14.031.903/0001-44 por não atender aos disposto dos itens:  4.6.2, Alínea C; 4.6.3 Alínea B, 
4.6.3.2; ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME, CNPJ: 05.881.170/0001-46, por não atender aos 
disposto dos itens: 4.6.3, Alínea B, 4.6.3.2, 4.6.8, 4.6.13, ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA – ME,CNPJ: 08.711.170/0001-96, por não atender aos disposto dos itens: 4.6.2, 
Alínea C,E,F,G; 4.6.3, Alínea B; 4.6.3.2, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.10, 4.6.12 e 4.6.13;PRII-
MEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, CNPJ: 20.949.329/0001-00 por não 
atender aos disposto dos itens: 4.6.2 Alínea B,C,D,F, 4.6.3 Alínea A, 4.6.3 Alínea B, 4.6.3.2, 4.6.4.1, 
4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.10, 4.6.12, 4.6.13, GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP 
CNPJ: 19.382.678/0001-04, por não atender aos disposto dos itens: 4.6.3, Alínea A, 4.6.3, Alínea B, 
4.6.3.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.8, 4.6.12, 4.6.13, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI – ME, CNPJ: 19.410.845/0001-64 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3.2,EMPRESAS 
HABILITADAS NELCINA PEREIRA MOREIRA – ME CNPJ: 10.676.491/0001-49. Caso não haja 
interposição de recurso, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 28 
de maio de 2015, as 10h00 min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, 
na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licita-
ção, Avenida Liberdade, nº. 45, Centro - Barra de Santana – PB. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Barra de Santana - PB, 18 de maio de 2015. 
José Cláudio Mendes Cabral – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessa-

dos, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
004/2015, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES DE SAÚDE (ÂNCORAS) PARA 
ATENDIMENTO À SAÚDE NA ZONA RURAL, como segue: EMPRESAS INABILITADAS:COSIMAR 
CONSTRUTORA SINCERA LTDA – ME, CNPJ: 11.464.181/0001-23 por não atender ao disposto 
dos itens: 4.6.3, Alínea ]b, 4.6.4.1, 4.6.8, 4.6.11 e 4.6.14;SALES E SALES CONSTRUÇÕES 
LTDA – ME, CNPJ: 20.852.652/0001-61 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3.1.6, 4.6.6, 
4.6.4..2.3; MOAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 15.912.555/0001-87por não atender ao disposto 
dos itens: 4.6.3, Alínea B, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.11, 4.6.14; BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO CIVIL & 
URBANISMO LTDA – ME; CNPJ: 14.224.419/0001-31 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.8, 
4.6.11, 4.6.14; SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.766.436/0001-35 por não atender aos 
disposto dos itens: 4.6.2, Alínea B e D, 4.6.4.1, RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 
11.621.731/0001-70  por não atender aos disposto dos itens: 4.6.2, Alínea D, 4.6.3 Alínea B, 4.6.5, 
4.6.6, CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA – ME, CNPJ: 18.127.470/0001-86 por não 
atender ao disposto dos itens: 4.6.3, Alínea B, 4.6.4.2.3,EMPRESAS HABILITADAS JAILSON BA-
TISTA DOS SANTOS ME CNPJ: 16.707.246/0001-38. Caso não haja interposição de recurso, fica 
marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 27 de maio de 2015, as 15h00 
min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver 
expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Avenida 30 de Abril, nº. 
45, Centro, Boqueirão – PB. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação. Boqueirão - PB, 18 de maio de 2015. Kathyeri Farias Sales – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O D E S E R T A

PROCESSO Nº 25.387/2013 – PREGÃO PRSENCIAL Nº 10.015/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS USINAS DE GERADORES DE GASES MEDI-
CINAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Patrícia 
de Souza Onofre, nomeada pela Portaria nº 172/2015 do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima referenciado deflagrou-
-se DESERTO ante a ausência de licitantes à sessão. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe 
de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no Fone: 83- 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.
smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 18 de Maio de 2015.
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB
Proc. Administrativo nº 250/2015 - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015 

- OBJETO: Implantação de Pavimentação em Vias Urbanas no Município de Nova Olinda-PB.
ABERTURA: 05/06/2015, às 10h30min.
REGULAMENTAÇÃO: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
RECURSOS FINANCEIROS: CAIXA ECONÔMICA Nº 1016487-58/2014.
CPL: Portaria nº 001/2015
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sede da Prefeitura 

Municipal de Nova Olinda, na Rua Duque de Caxias s/n° – Centro – Nova Olinda -PB, fone (0xx83) 
34591048 , no horário das 07:00 às 11:00 horas - Nova Olinda, 18 de maio de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
A Prefeita do Município de Cuité comunica que HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o 

objeto desta licitação em favor da empresa ML CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 17.189.445/0001-64, 
somando um valor total de R$ 154.337,58. Demais informações, 83-3372-2246.

Cuité/PB, 11 de maio de 2015.
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2015
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOR-

RACHARIA (CONSERTO E TROCA DE PNEUS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES 
À FROTA MUNICIPAL. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:14:00(hora local) do dia 01/06/2015. 
Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. 
Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 18 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60033/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60033/2015, que objetiva: Objeto Licitatório: 
Contratação de empresa para o serviço de remanufaturamento de cartuchos para impressoras; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFORPRINTER COMERCIO 
& SERVIÇOS LIMITADA - R$ 43.310,00.

Cajazeiras - PB, 18 de Maio de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 007/2015-SRP
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 
e alterações bem como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço por 
item, objetivando a Contratação de empresa especializada para fornecimento e suporte técnico de 
link de acesso à rede mundial de computadores – internet, para manutenção das atividades das 
secretarias municipais, em sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação 
que realizar-se a as 10:00hs do dia 02/06/2015, na sede da Prefeitura Municipal de JUAREZ 
TAVORA/PB, na CPL localizado na Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro Juarez Távora 
–PB - CEP – 58387-000. Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min. 

Juarez Távora, 18 de Maio de 2015.
Raff de Melo Porto 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO CARENTE DE SANTA HELENA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Santa Helena - PB, 18 de Maio de 2015

EDIVANILSON VITORIANO GOMES
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

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 03 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento de refeições prontas, na sede do município de Triunfo, conforme solicitação da Secretaria 
de Administração. 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, 18 de Maio de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 07:30 horas do dia 29 de Maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de vacina contra Febre 
Aftosa com fornecimento parcelado para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente para. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
024/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35342808.
Uiraúna - PB, 18 de Maio de 2015

JOANA DARC QUEIROGA
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015

Proc. Administrativo nº 063/2014 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio 
da Comissão Permanente de Licitação, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 
horas do dia 03 de junho de 2015, realizará a abertura da Licitação TP Nº 005/2015, cujo objeto é 
a execução das obras de construção do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, com 
Recursos Financeiros da CEF Contrato nº 1011008/69, conforme Projeto e Planilha Orçamentária. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, 
situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 18 de maio de 2015 - PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO
Presidente da CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 07.2013.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a supressão de 11,20% sobre o valor 

total do contrato de R$ 458.071,13 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil Setenta e Um Reais e 
Treze Centavos), no valor de R$ 49.596,87 (Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Seis 
Reais e Oitenta e Sete Centavos), totalizando o valor final do contrato de nº 00009/2014 datado de 
20.01.2014 de 406.774,34 (Quatrocentos e Seis Mil Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta 
e Quatro Centavos), e a prorrogação por mais 03 (três) meses ao contrato, celebrado inicialmente 
entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Construção de uma Quadra Poliesportiva 
coberta com vestiário na Rua Projetada, s/n no Conjunto Alto da Boa Vista, conforme Termo de 
Compromisso PAC204888/2013 – FNDE/PMG, através do PAC 2

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – Zenóbio Toscano de Oliveira. 
CONTRATADA: Plantel Planejamento Projetos & Construções Ltda – CNPJ: 09.065.654/0001-78- 
Gislaine Dioniso da Silva

JUSTIFICATIVA: Durante a execução da obra, verificou-se divergências entre os quantitativos 
de alguns itens contratados com os efetivamente executados, resultado em acréscimos e supres-
sões, e a dilatação por mais três meses conforme novo cronograma para possibilitar a liquidação 
dos valores contratuais.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 08/05/2015. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Zenóbio Toscano de Oliveira - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

AVISO DE COMUNICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015 E Nº 00004/2015
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Areial-PB, torna público 

que, tendo em vista o não atendimento ao art. 21 da Lei nº 8666/93, fica alterado o prazo para a 
apresentação de recurso em relação ao resultado de habilitação das licitações acima citadas até 
o quinto dia útil após esta publicação. Não ocorrendo a apresentação de recursos, será realizada 
sessão pública para a continuidade dos trabalhos – Abertura de Propostas, que ocorrerá às 09h e 
às 11h do dia 27/05/2015 respectivamente, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua São José, 683 - Centro 
- Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: 
pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 18 de Maio de 2015
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-030/2015
A Pregoeira da Secretaria de Administração convoca as empresas BJ COMÉRCIO DE ALI-

MENTOS LTDA e MAYER E GUIMARÃES LTDA ME, para comparecerem na sala da Comissão 
Permanente de Licitação localizada na Rua Diógenes Chianca nº. 1777, Água Fria, João Pessoa/
PB, para um nova sessão de classificação dos itens.

HORÁRIO: 09h:30min
DATA: 19/05/2015
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação – Sede da Secretaria de 

Administração a Rua Diógenes Chianca, 1777, Água Fria - João Pessoa/PB.
João Pessoa, 15 de maio de 2015.

Nathália de Almeida C. Ferreira
Pregoeira da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09007/2015                                    PROCESSO ADM. Nº. 2014/123123
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de Kit Escolar Destinados aos 

Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino.
A Secretaria de Educação e Cultura do município de João Pessoa através do Pregoeiro torna 

público que a licitação marcada para o dia 19.05.2012 será adiada, em virtude da interposição de 
Impugnações e diversos questionamentos, os quais estão sob análise e assim que forem julgados 
e o respectivo edital revisado, será aprazada nova data. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, 
de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985/03 de 18 
de novembro de 2003, que regulamenta o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 
5.717/2006; Lei Municipal nº. 10.431 de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952 com aplicação 
subsidiária da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 
123/2006, Código de Defesa do Consumidor. FONTE DE RECURSOS: 00 (Recursos Ordinários), 
03 (FUNDEB) e 11 (FNDE – Salário Educação). Edital: cópia a ser adquirida mediante preenchi-
mento de protocolo solicitado através do e-mail: cslsedecjp@yahoo.com.br. Atendimento Externo 
da Comissão: 08h:00m as 12h:00m. Informações pelo Fone: (083) 3218-9255.

João Pessoa, 18 de maio de 2015.
José Martins Inácio

Pregoeiro Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/115237
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020/2015/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 380, torna público para o conhecimento dos interessados o RESULTADO 
DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública Nº 07.001/2015, tendo como 
objeto a seleção de empresas para a Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas, CREIS e 
Anexos da SEDEC/PMJP. Após análise da documentação foram habilitadas as seguintes empresas: 
QUARTIER Construção e Incorporação Ltda. – EPP, CNPJ Nº 10.204.697/0001-76; Construtora 
BRTEC Ltda.- EPP, CNPJ Nº 13.493.236/0001-59; A3T Construção e Incorporação Ltda.- EPP, 
CNPJ Nº 09.047.935/0001-06; Construtora ECON Empreendimentos e Construções Ltda.- EPP, 
CNPJ Nº 01.275.877/0001-58; Construtora TORREÃO VILLARIM Ltda., CNPJ Nº 41.203.514/0001-
21; CONSTRAL Construtora  e Consultoria Santo Antônio Ltda., CNPJ Nº 10.758.902/0001-45; 
BETA Projetos e Construções Ltda. – EPP, CNPJ Nº 09.221.904/0001-11; RSN Incorporação e 
Engenharia Ltda. – EPP, CNPJ Nº 08.172.556/0001-77; JBS Construções e Incorporações Ltda., 
CNPJ Nº 14.257.314/0001-89; Construtora COSTA Ltda. – ME, CNPJ Nº 08.686.875/0001-09; REAL 
ENERGY Ltda., CNPJ Nº 41.116.138/0001-38; CONSERV  Construções e Serviços Ltda., CNPJ 
Nº 05.219.643/0001-44; Construtora TERRA BRASIL Ltda. – EPP, CNPJ Nº 09.076.228/0001-30; 
RESIDENCE Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda. – EPP, CNPJ Nº 18.024.639/0001-72; 
JF SILVA Construções e Serviços Eireli, CNPJ Nº 16.417.591/0001-37 e RCA Construções Ltda.-
-ME, CNPJ Nº 08.766.483/0001-41 pelo atendimento ao Edital de  CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 
07.001/2015 bem com a legislação em vigor. E foram inabilitadas as seguintes empresas levando em 
consideração a análise proferida por esta Comissão Setorial de Licitação bem como o Parecer GS/
CGM  nº 153/2015 da Controladoria Geral  do Município: Construtora COSTA DO SOL EIRELLI, CNPJ 
Nº 01.945.326/0001-54, CESA Clima Comércio Construções e Meio  Ambiente Eireli – EPP, CNPJ 
Nº 13.079.240/0001-75; NSEG Construções e Incorporações Eireli, CNPJ Nº 16.715.147/0001-06; 
MAIS Construções e Serviços Ltda. – EPP, CNPJ Nº 18.568.641/0001-02; GASA Engenharia Ltda. 
EPP, CNPJ Nº 07.914.131/0001-23; RICARDO Diniz Almeida – EPP, CNPJ Nº 02.270.280/0001-83 
e PORTO da Construção Ltda., CNPJ Nº 03.965.890/0001-55.  Em cumprimento ao art. 43 da Lei 
8666/93 a SEINFRA/PMJP torna público que após a data desta publicação abre-se o prazo recursal 
de acordo com a legislação em vigor. Comunicamos ainda que toda a documentação se encontra 
a disposição dos interessados na Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA/PMJP e 
caso não haja recurso as empresas habilitadas deverão comparecer para abertura do envelope de 
Proposta Comercial, no dia 28 de maio de 2015 impreterivelmente as 09h na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação da SEINFRA/PMJP.

João Pessoa, 18 de maio de  2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2854/2014/SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/101687
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 380, torna público para o conhecimento dos interessados o RESULTADO 
DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO Concorrência Pública Nº 07.002/2015, tendo como objeto 
a seleção de empresas para Execução de Instalações de Subestações Aéreas de 112,5 KVA – em 
Creches do Tipo “B” e Ramais de Entrada B.T. em Creches do Tipo “C”, das Creches do Programa 
Pro-Infância PAC 2 – Metodologias Inovadoras na Cidade de João Pessoa - PB. Após análise da 
documentação foi habilitada a seguinte empresa: REAL ENERGY Ltda., CNPJ Nº 41.116.138/0001-
38.  Em cumprimento ao art. 43 da Lei 8666/93 a SEINFRA/PMJP torna público que após a data 
desta publicação abre-se o prazo recursal de acordo com a legislação em vigor. Comunicamos ainda 
que toda a documentação se encontra a disposição dos interessados na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação da SEINFRA/PMJP e caso não haja recurso a empresa habilitada deverá comparecer 
para abertura do envelope de Proposta Comercial, no dia 29 de maio de 2015 impreterivelmente 
as 09h na Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA/PMJP.

João Pessoa, 18 de maio de  2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Objeto Licitatório: Contratação de empresa para o serviço de remanufaturamento de 

cartuchos para impressoras.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60033/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI-
CA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTEN-
ÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.1016.2055 
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE 
SAUDE - ACS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO 
FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR 
DO BRASIL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUT.DA ÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60081/2015 - 18.05.15 - INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - R$ 

43.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

18 de Maio de 2015
PROCESSO Nº 0033/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015
INSTRUMENTO: 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.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, e
                 M. F. AMORIM EMPREITERIA EIRELI ME.
OBJETO: Contrato para Locação de EQUIPAMENTOS necessários a realização da MICA-

RANHAS-2015, que realizar-se-á NESTA CIDADE NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2015, 
subordinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 95.800,00(Noventa 
e Cinco Mil, Oitocentos Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 
-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, PB
M. F. AMORIM EMPREITERIA EIRELI ME. - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 0033/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 027/2015 de 30 de Abril 
de 2015, com abertura para 14 de Maio de 2015, às 10:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas-PB, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO 
- SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos 
os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos 
licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a Empresa: M. 
F. AMORIM EMPREITERIA EIRELI ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 17.695.673/0001-06, estabelecida 
à Rua Protazio de Sousa Lima,471 - Jardim Oasis, Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo valor da 
proposta é de R$ 95.800,00 (Noventa e Cinco Mil, Oitocentos Reais); para tomar conhecimento da 
nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, 
sob as penalidades da Lei.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 18 de Maio de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 03 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa especializada na prestação de serviços de transportes, mediante a locação de veículos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Edital disponível no site: http://www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia_licitacoes.asp

Cabedelo - PB, 18 de Maio de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

NOTIFICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, entidade de direito público 

Interno, localizada a Rua Epitácio Pessoa, nº 91, Centro, Patos/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.084.815/0001-70, neste ato representado pela Sra. Secretária de Administração do Município, vem 
por meio desta, NOTIFICAR a Empresa CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 40.947.921/0001-80, por meio de seu representante 
legal, que o contrato de  nº 620/2011, celebrado entre as partes, oriundo do Processo Licitatório 
Tomada de Preços nº 01/2011, que teve como objeto aexecução de serviços DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS em diversas ruas do Bairro de Sete Casas, na cidade de Patos/PB, com 
embasamento na Lei 8.666/93, INFORMA ao contratado que o término da vigência do contrato 
acima citado ocorreu em 09 de dezembro de 2014; não tendo havido prorrogação do prazo de 
vigência do mesmo.

Patos, 18 de maio de 2015.
EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO

Secretária de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. OBJETO: Contratação de uma pessoa física ou jurídica para 
prestar serviço no preparo e fornecimento de Cafés tipo completo e servido em porção; Almoços tipo 
completo e quentinhas; Jantares tipo completo e quentinhas para os técnicos, assessores, servidores, 
prestadores de serviço, etc., que detenham o direito quando a serviço da municipalidade, conforme 
projeto básico, DATA: 29 de maio de 2015. HORÁRIO: 14:00:00; LOCAL: Sala de Reuniões da Co-
missão Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, 
s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei 
Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Assunção-PB, 12 de maio de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o 
fornecimento parcelado de carne, frango e derivados para atender a demanda da merenda escolar, 
creche, programas sociais e demais demandas conforme projeto básico, DATA: 29 de maio de 2015. 
HORÁRIO: 16:00:00; LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede da 
Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 
3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar 
nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem.

Assunção-PB, 12 de maio de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0015/2015
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2015. Contratante: Prefeitura M. de Assunção/PB. Con-

tratada: Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP CNPJ Nº 17.614.228/0001-74. Objeto: Prestar 
serviço de engenharia civil na Construção de uma Unidade Escolar no Município de Assunção-PB, 
de acordo com a planilha orçamentária de custo (Convênio SEE nº 0382/2013 - Registro no SIAF 
nº 055340). Total contratado: R$ 485.006,34 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, seis reais, trinta e 
quatro centavos). Recursos: Convênio SEE nº 0382/2013 - Registro no SIAF nº 055340, firmado em 
08 de novembro de 2013, com o Governo do Estado da Paraíba. Vigência: A vigência será 08 (oito) 
meses. Classificação orçamentária: 02.060 - Secretaria de Educação, 02060.12.361.0400.1010 - 
Construção, Ampliação e Reforma de Unidade escolares, 44.90.51 - Obras e Incitações, conforme 
QDD/2015. Data da Ass.: 13/05/2015. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira 
(Prefeito) e Edilio de Lira Brito CPF nº 056.584.474-10 (Sócio Proprietário). 

Assunção/PB, 13 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0016/2015
Modalidade: Tomada de Preços nº 002/2015. Contratante: Prefeitura M. de Assunção/PB. 

Contratada: SST Construtora Eireli-ME CNPJ nº 02.627.856/0001-17. Objeto: Prestar serviço de 
engenharia civil na Construção do Campo de Futebol na Zona Urbana de Assunção - PB, de acor-
do com a planilha orçamentária de custo (Contrato de Repasse nº 1008704-78/2013 – Convênio 
Siconv 790464). Total contratado: R$ 315.739,48 (trezentos e quinze mil, setecentos e trinta e 
nove reais, quarenta e oito centavos). Recursos: Ministério do Esporte (Contrato de Repasse nº 
1008704-78/2013 – Convênio Siconv 790464) e recursos do município de Assunção/PB (contra 
partida). Vigência: A vigência será 06 (seis) meses. Classificação orçamentária: 02.070-Secretaria 
De Cultura, Espot. Eventos E Lazer, 02070.27.812.0400.1017 - Const. Ref. Amp. de Quadras Esport. 
e Campo de Futebol, 4490.51.0000 Obras e Instalacoes 000, 4490.51.0000 Obras e Instalacões 
052, conforme QDD/2015. Data da Ass.: 13/05/2015. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias 
Oliveira (Prefeito) e Regeildo Costa, CPF Nº 380.491.634-15 (Proprietário). 

Assunção/PB, 13 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISOS DE LICITAÇÕES

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 031/2015. Objeto:Aquisição de 02 (dois) veículos 0-Km, de pequeno 
porte, 5 lugares,cor branca/vermelha/preto, capacidade mínima de 70 (setenta) cilindrada, Motor 
1.0 VHC Flexpower, 04 (quatro) portas (Fonte: PAB-PMAQ-FNS-SM), para Secretaria de Saúde de 
Livramento/PB, conforme termo de referencia.Data: 29/05/2015. Horário: 08h:00min (oito horas); 
Local: Sede da Prefeitura a Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital: 
A ser adquirida por cópia impressa ouCD e PEN DRIVE, na sede na CPL.

Livramento/PB, 18 de maio de 2015.
Jônio Pereira da Silva

Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a 
Licitação: Pregão Presencial SRP Nº 032/2015. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos 0-Km, de 
pequeno porte, 7 lugares, cor branca/vermelha/preto, Motor 1.8 Econo.Flex, 04 (quatro) portas 
(Fonte: FNS BLVGS.), para Secretaria de Saúde de Livramento/PB, conforme termo de referencia.
Data: 29/05/2015. Horário: 10h:30min (dez horas e trinta minutos); Local: Sede da Prefeitura a Rua 
José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital: A ser adquirida por cópia impressa 
ou CD e PEN DRIVE, na sede na CPL.

Livramento/PB, 18 de maio de 2015.
Jônio Pereira da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE COMUNICAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO E ABERTURA DE VISTAS - 
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015

Torna público que as empresas BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA CNPJ: 
14.224.419/0001-31 e CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA-ME – CNPJ: 17.440.965/0001-06, apre-
sentaram recurso em relação as suas inabilitações na licitação acima mencionada. Ficam abertas 
vistas e a apresentação de contra razões no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 18 de Maio de 2015
ADJÁRIO VIEIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DO MÉDIO PIRANHAS, CNPJ: 10.882.069/0001-40

AVISO DE SESSÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
O CONSORCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MÉDIO PIRANHAS, 

localizado à Av. Deputado Américo Maia, 611 - Centro – Catolé do Rocha - PB, através do Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, torna ciente aos interessados que a sessão publica foi deserta pela primeira 
vez, da licitação com o OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP – MOTOR 1.6, 0 
KM, MODELO 2015/2015 – BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO.

Catolé do Rocha - PB, 18 de Maio de 2015
JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO

Pregoeira Especial

CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DO MÉDIO PIRANHAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Especial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Deputado Américo Maia, 611 - Centro – Catolé do Rocha - PB, às 15:00 horas do dia 29 
de Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP – MOTOR 1.6 0KM, MODELO 2015/2015 – BICOMBUSTIVEL, 
DIREÇÃO HIDRALICA E AR CONDICIONADO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Resolução 001/2015. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3441-1878.
Email: consorcio.codemp@gmail.com

Catolé do Rocha - PB, 18 de Maio de 2015
JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO

Pregoeiro Especial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana, através de sua CPL, torna público aos licitantes 

interessados, o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de 
Preços nº. 001/2015, que tem por objeto a MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, como segue: 
EMPRESAS INABILITADAS:RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, CNPJ: 
17.150.310/0001-95 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.2, Alínea F; 4.6.3, Alínea B, 4.6.3.2, 
4.6.4.1; SERRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44 por não 
atender aos disposto dos itens:  4.6.2, Alínea F e G, 4.6.3., Alínea B, 4.6.3.2, 4.6.4.1; ESTRUC-
TURAL ENGENHARIA LTDA – ME, CNPJ: 05.881.170/0001-46, por não atender aos disposto dos 
itens: 4.6.2, Alínea C,D e F, 4.6.3, Alínea A, 4.6.3, Alínea B, 4.6.3.2, 4.6.3.2, 4.6.4.1, 4.6.8, 4.6.13, 
ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME,CNPJ: 08.711.170/0001-96, por 
não atender aos disposto dos itens: 4.6.2, Alínea B; 4.6.3, Alínea B; 4.6.3.2, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8, 
4.6.9, 4.6.10, 4.6.12 e 4.6.13; RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.621.731/0001-
70 por não atender aos disposto dos itens: 4.6.3.2, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.5, 4.6.10, 4.6.13 e 
4.6.13, GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 19.382.678/0001-04, por não atender aos 
disposto dos itens: 4.6.3, Alínea A, 4.6.3, Alínea B, 4.6.3.2, 4.6.4.1, 4.6.5, 4.6.6, 4.6.8, 4.6.12, 4.6.13, 
INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ: 19.410.845/0001-64 por não 
atender ao disposto dos itens: 4.6.3.2,EMPRESAS HABILITADAS NELCINA PEREIRA MOREIRA – 
ME CNPJ: 10.676.491/0001-49. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a sessão de 
abertura das propostas de preços para o dia 28 de maio de 2015, as 12h00 min (horário local) ou 
na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida 
data, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Avenida Liberdade, nº. 45, Centro - Barra de 
Santana – PB. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. 
Barra de Santana - PB, 18 de maio de 2015. José Cláudio Mendes Cabral – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviço de extração, transporte e fornecimento parcelado 

de pedras em paralelepípedos, de meio fio e de muro granítica destinados ao município de São 
José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da 
Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Maio de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 15 de Maio de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de medicamentos para a Far-

mácia Básica do Município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:30 
horas do dia 28 de Maio de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 15 de Maio de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos injetáveis para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e 
Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da 
Lagoa Tapada - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Maio de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 15 de Maio de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais hospitalares para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e 
Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da 
Lagoa Tapada - PB, às 13:30 horas do dia 28 de Maio de 2015.

São José da Lagoa Tapada - PB, 15 de Maio de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015
OBJETO: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do Município de São 

José da Lagoa Tapada-PB, Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da 
Silva, 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Junho de 2015.

 São José da Lagoa Tapada - PB, 15 de Maio de 2015
 JOÃO JUCÉLIO SILVA DO VALE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviço de dedetização e controle de pragas diversos, destinados as diversas 
secretarias da administração. Data: 01/06/2015. Horário: 16:00. Local: Sala da CPL – Secretaria de 
Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de maio de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2015

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará re-
alizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto:Aquisição 
parcelada de material odontológico de consumo diversos e equipamento diversos, destinados ao 
Fundo Municipal de Saúde. Data: 02/06/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Secretaria de 
Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006, Fone: (83) 
3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 18 de maio de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de recarga de tonner e cartuchos e 
aquisição de cartuchos novos, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município 
de Alagoa Grande, no dia 01/06/2015 às 8:30 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 29/05/2015.

Alagoa Grande(PB), 18 de maio de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.05.002/2015
FORMAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
A Secretaria Municipal de Assistência Social torna público que fará realizar através do  Pregoeiro  

Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Silva Jardim ,427 – Santo Antonio – Campina Grande - 
PB, às 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando o “Registro de Preços” para Contratação de Serviços Funerais 
com fornecimento de ataúde e serviços de transporte para o traslado por Km  rodado, destinados 
a atender as pessoas carentes do município” 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, 15 Maio de 2015

Aurélio Fernandes de Morais
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

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: Con-
tratação de uma empresa especializada em construção civil, para perfuração e instalação de um 
poço artesiano; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP - R$ 105.473,54.

Mataraca - PB, 06 de Abril de 2015
OLÍMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA

Prefeito
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