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31o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
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33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,003  (compra) R$ 3,003  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,970  (compra) R$ 3,090  (venda)
EURO   R$ 3,331  (compra) R$ 3,336  (venda)

l Trauma de JP divulga local de prova para processo seletivo. Página 3

l Tabajara faz parceria com curso de fonoaudiologia do Unipê. Página 10

l Motoristas pegos pela Lei Seca têm que entregar carteira. Página 15

l CPI da Petrobras suspeita que José Janene esteja vivo. Página 19
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TREZEBOTAfOGO

A criação do Fundo de De-
senvolvimento Regional do 
Nordeste foi defendida ontem 
em Brasília pelo governador 
Ricardo Coutinho. Ele participou 
de encontro de governadores 
no Senado.  PÁGINAs 3 E 18

Ministério da Saúde quer
elevar as doações de
leite materno em 15%

Campinense e Auto 
na briga hoje por 
vaga na Série D

“Cinza” é o novo CD
de Toninho Borbo

Judiciário poderá ter
aumento de até 78%

  PÁGINA 14

PARAÍBA

ÚltimAs

20Caderno

A Comissão de Constituição e 
Justiça do senado aprovou ontem 
reajuste entre 53% e 78,5% para os 
servidores do Judiciário.  PÁGINA 4

Equipes jogam em Cam-
pina Grande pelo quadrangu-
lar do Paraibano e disputam 
única vaga que resta para o 
Estado no Campeonato Bra-
sileiro da série D.  PÁGINA 21

Lançamento é hoje em Cam-
pina Grande a partir das 20 horas 
na sala Paulo Pontes.  PÁGINA 5

Os governadores participaram ontem de encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, para discutir o Pacto Federativo

Cantor vai lançar seu quarto álbum

ENCONTRO DOS GOVERNADORES NO SENADO
 

PB propõe a criação
de Fundo Regional

Adenilson Oliveira Jeane Hidalgo Roberto Marini Roselma Leite

OPINIÃO PÚBLICA
 

Bares de Jacaré são
o tema em discussão

A anunciada retirada dos bares na 
praia de Jacaré, em Cabedelo, divide a opi-
nião das pessoas. Uns acham que devem 
sair por razões ambientais. Outros que-
rem que eles permaneçam.  PÁGINA 13

DEFEsA AMBIENTAL  pRF e Estado realizaram 
ação contra crimes ambientais.  PÁGINA 4
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É crescente nos meios empresariais 
e até mesmo entre os gestores públicos 
nos seus vários níveis a preocupação com 
o tamanho do ajuste fiscal que a equipe 
econômica do governo está aplicando na 
economia do país. É do consenso geral que 
alguma coisa precisa mesmo ser feita para 
rearrumar as contas públicas. Este não é 
mais o problema que está em discussão. O 
que se debate agora com justificada inten-
sidade é se o peso deste ajuste deve recair 
pesadamente sobre a classe trabalhadora 
ou, como recomenda a lógica, sobre os mais 
endinheirados. 

Nem a presidente Dilma Rousseff nem o 
seu ministro da Fazenda, Joaquim Levy, con-
seguem fugir desta questão. Na terça-feira 
passada, a presidente disse que o governo 
fará o contingenciamento necessário no Or-
çamento da União para que as contas públi-
cas entrem nos trilhos. Ela não detalhou os 
cortes que serão feitos, mas adiantou que 
eles não poderão ser nem muito duros nem 
insuficientes. Textualmente, afirmou: “Nós 
faremos o contingenciamento necessário. 
Ele é um contingenciamento que tem que 
expressar a situação fiscal que o país vive. 
Então será o contingenciamento necessá-
rio. Vocês podem ter certeza que nem será 
excessivo, porque não tem porquê, e nem 
flexível demais que não seja aquele neces-
sário para garantir que as contas públicas 
entrem nos eixos” .

Já o ministro Levy, após reunião com o 
vice-presidente da República, Michel Temer, 
confirmou que o corte do Orçamento deve 
ficar entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões, 
graduação que dependerá do resultado das 
medidas do ajuste fiscal aprovadas pelo 

Congresso. Deixou claro que quanto mais 
forem alteradas as propostas originais, 
maior será o corte. Como há pouco ressal-
tamos, existe praticamente um consenso, 
entre economistas, de que o Brasil necessi-
ta de um ajuste fiscal. A grande dificuldade, 
no entanto, permanece e tem a ver com a 
dose certa do remédio, especialmente no 
momento em que a economia começa a emi-
tir sinais de fragilidade no seu indicador 
mais importante, que é o emprego. 

No início deste mês, durante encontro 
na cidade de Natal, o ministro da Fazenda 
pediu o apoio dos governadores do Nordes-
te às medidas do ajuste que estão trami-
tando no Congresso Nacional. O ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, pediu apoio aos 
governadores do Nordeste em Natal, nesta 
sexta-feira, à aprovação do ajuste fiscal di-
zendo que ele é necessário até para manter 
as políticas sociais de interesse da região.

Em nota conjunta, os governadores 
se comprometeram a apoiar as medidas, 
mas ressaltaram que a política de ajus-
te fiscal não pode representar o bloqueio 
de recursos essenciais ao desenvolvimen-
to dos Estados nordestinos. Entre outras 
coisas, defenderam o fim das renúncias 
fiscais concedidas pela União com receitas 
estaduais. Aliás, não é de hoje que o Go-
verno Federal cuida de fazer vênias com 
o chapéu alheio.  No discurso do governo 
preponderam verbos com cortar, demitir, 
reduzir, ajustar, conter, limitar e outros 
similares. Mas, para se desenvolver, qual-
quer país precisa conjugar outros verbos, 
como crescer, expandir, contratar, aumen-
tar, estimular. Ainda mais numa região po-
bre como o Nordeste. 

Editorial

Ajuste na dose certa
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com

 O cachimbo e o fumo

Bons tempos aqueles em que a queda do 
cachimbo era o único efeito do cochilo. O pe-
rigo residia apenas em tentar apanhá-lo, dada 
a possibilidade de o fumo entrar. Hoje em dia, 
não há a menor chance para quem cochila - ao 
menos na Coreia do Norte. Lá, nos domínios do 
“enfant terrible” (mais terrible do que enfant) 
Kim Jong-um, o ministro da Defesa, Hyon Yon-
g-Chol, deu uma cochilada em desfile militar 
presidido pelo líder supremo do país e termi-
nou virando cinzas: condenado à execução em 
uma academia militar na região de Pyongya-
ng, foi morto a rajadas de metralhadora de 
grosso calibre, usada como bateria antiaérea. 
Pensem num fumo entrando...

Dormitar em público não é prática inco-
mum. Quem nunca teve uma sonolenciazi-
nha assistindo a um ato ou a uma cerimônia 
qualquer, notadamente em ambiente fechado? 
Conta-se que o saudoso desembargador Auré-
lio Albuquerque tanto costumava cochilar em 
sessões do Pleno que, não raro surpreendido 
em desatenção, nem se abalava quando cha-
mado a se pronunciar, pois tinha sempre na 
ponta da língua a resposta que o redimia do 
descuido: “Voto com o relator”. Fosse lá o que 
constasse do relatório - depreciavam os male-
dicentes.   

Juízo equivocado. Aurélio foi um dos mais 
íntegros membros da magistratura paraiba-
na em sua época, destacando-se também no 
colegiado pelos seus notáveis conhecimentos 
jurídicos. E era cronista de estilo agradável,  
coloquial. Quando eu escrevia sobre cinema, 
fui seu vizinho de página no “Correio da Paraí-
ba”. Ao lado de Otávio Monjardim, pseudônimo 
com que Ipojuca Pontes assinava  a coluna “Es-

petáculos”, de variedades. Além disso, o tive 
como professor de Geografia no curso ginasial 
do velho Liceu Paraibano. E, cá pra nós, bem 
que ele tirava seus cochilinhos na sala de aula, 
em dias de prova mensal, depois de anotar os 
quesitos no quadro-negro e sentar-se para 
aguardar a entrega das respostas.       

Quem não dormia no ponto era Ernani 
Sátyro, mesmo em ocasiões de alguma forma 
propícias a sonolência. Governador do Estado, 
foi certa vez ao Teatro Santa Rosa receber ho-
menagem da Banda de Música da Polícia Mili-
tar do Estado por ter mandado adquirir novos 
instrumentos para o grupo. Recebido pelo co-
mando da corporação, trocou cumprimentos 
com oficiais, com o maestro e músicos do nai-
pe de metais, sentando-se a seguir na primei-
ra fila da plateia. Após a execução do primeiro 
número, o maestro desafinou perante a auto-
ridade: fez um discurso, que não estava pre-
visto no script, e anunciou um programa que 
esticaria a audição muito além da tolerância 
auditiva governamental. Impaciente por natu-
reza, Ernani se levantou da poltrona e, com a 
voz tonitruante, fez um solo bem ao seu estilo: 
“Amigo velho, a banda é muito boa, os músi-
cos estão de parabéns, mas preciso sair ago-
ra. Dou por inaugurado o instrumental, muito 
obrigado pela homenagem e passar bem.”  Evi-
tou assim o risco de bater pestana em meio ao 
longo repertório do brioso grupo musical.

Voltando à Coreia do Norte, pobre do mi-
nistro Hyon Yong-Chol, que estava à toa no 
palanque quando viu pela última vez a banda 
passar. Ou nem chegou a ver, como entendeu o 
seu algoz Kim Jong-um. Pensem numa queda 
de cachimbo...

  Quando eu escrevia sobre cinema, fui seu vizinho de página no ‘Correio da 
Paraíba’. Ao lado de Ipojuca Pontes, que assinava coluna de variedades”
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DIStRIbuIÇÃO MAIS juStA DE RECEItA

Saiu a lista dos 150 estudantes 
selecionados para o Programa 
Bolsa Universitária 2015. De 
acordo com a Secretaria de De-
senvolvimento Social de João 
Pessoa, os aprovados deverão 
comparecer à sede do programa, 
em Jaguaribe, no período de 1o a 
15 de junho, para a assinatura 
do termo de compromisso e en-
trega da documentação neces-
sária. As bolsas são de R$ 262 
e R$ 131.

O deputado estadual Nabor 
Wanderley (PMDB) criticou on-
tem, na tribuna da Assembleia 
Legislativa, o que ele chama de 
“inércia” do Governo Federal em 
relação às ações para minimizar 
os efeitos da estiagem que atin-
ge a Paraíba. “Vários municípios 
estão em colapso e a gente não 
vê uma atitude para resolver 
o problema”, disparou o parla-
mentar, que integra a Frente 
Parlamentar da Água.

A Frente Parlamentar da Água 
fará audiência pública amanhã, 
na Assembleia Legislativa, com a 
participação de 100 prefeitos de 
cidades paraibanas que enfren-
tam colapso no abastecimento 
de água. O presidente Jeová 
Campos (PT) disse que a ideia é 
colher informações sobre como 
os gestores estão lidando com 
a falta d’água e elencar suas 
reivindicações, que serão postas 
no relatório da frente.
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

A explanação feita pelo governador Ricardo Coutinho, ontem, durante o encontro dos governadores, no 
Senado Federal, em Brasília (foto), expõe uma questão importante no que diz respeito ao debate sobre 
o pacto federativo. Falando em nome dos gestores nordestinos, o governador paraibano ressaltou a 
injusta distribuição de receita no país, mostrando que os Estados do Nordeste sempre ficam com a 
menor fatia. O socialista defendeu a criação do Fundo Regional de Desenvolvimento para o Nordeste 
e pediu que o Congresso empreenda ações com o Executivo visando corrigir essas distorções. O go-
vernador afirmou que a região merece melhor tratamento da União, lembrando ela cresce 26% acima 
da média nacional, tem 30% da população do país, porém fica apenas com 13% do PIB nacional. Essa 
situação é o que ele classifica de “concentração perversa” de receitas.

AuDIOVISuAL tERÁ R$ 3,3 MILhõES
O prêmio Walfredo Rodrigues de Audiovisual, que prevê investimento de R$ 3,375 milhões, selecio-
nou 15 produções nas categorias longa-ficção, longa-documentário, telefilmes e curtas-metragens. O 
resultado dos projetos selecionados foi divulgado ontem pela Fundação Cultural de João Pessoa (Fun-
jope). Do total disponibilizado, R$ 2 milhões serão usados na produção dos longas-metragens.

Os débitos somados superam os R$ 5 mi-
lhões. Este é o valor que os ex-prefeitos 
de Pitimbu e Piancó, Rômulo Carneiro e 
Flávia Serra, respectivamente, terão de 
pagar devido a despesas não compro-
vadas e irregularidades apontadas pelo 
Tribunal de Contas da Paraíba, referentes 
ao exercício de 2012. Eles têm prazo de 
60 dias para ressarcir os valores.

A notícia é surpreendente. O deputado Hugo Motta, 
presidente da CPI da Petrobras, disse ontem que pre-
tende pedir a exumação do corpo do ex-deputado 
José Janene, morto em 2010. Janene foi apontado 
pelo doleiro Alberto Youssef como o principal ope-
rador dos desvios da Petrobras. Suspeita-se que o 
corpo sepultado não seja do ex-deputado.

EXUMAÇÃO
COntAS REjEItADAS

bOLSA unIVERSItÁRIA AuDIÊnCIA

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet



Ricardo defende Fundo Regional
e Ministério da Segurança Pública
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A reunião foi convocada 
pelo presidente do Senado 
Federal, Renan Calheiros

O governador Ricar-
do Coutinho discursou em 
nome dos governadores do 
Nordeste durante encontro 
dos governadores, que acon-
teceu ontem, no Senado Fe-
deral, em Brasília. A reunião 
foi convocada pelo presiden-
te do Senado, Renan Calhei-
ros.

Durante a explanação, 
Ricardo defendeu a cria-
ção de um Fundo Regional 
de Desenvolvimento para 
o Nordeste e criação do 
Ministério da Segurança 
Pública. Destacou ainda o 
aumento da concentração 
de receitas na União e apre-
sentou sugestões para cor-
rigir as distorções. Também 
ressaltou a importância 
do Congresso Nacional em 
contribuir com a revisão do 
pacto federativo.

Ricardo Coutinho afir-
mou que existe uma “con-
centração perversa” de 
receitas no país e que a pro-
posta dos governadores do 
Nordeste é que o Congresso 
Nacional trabalhe ao lado 
do Executivo para que num 
prazo mediano de pelo me-
nos dez anos possa fazer a 

entrada dessas contribui-
ções na partilha das receitas. 
E defendeu a criação do Fun-
do de Desenvolvimento para 
o Nordeste, destacando que 
não é possível que a região 
cresça 26% acima da mé-
dia nacional, responda por 
30% da população e só fique 
com 13% do PIB nacional. 
“Nesse ritmo, demoraríamos 

37 anos para chegar a uma 
situação igual a do Sul do 
país”, afirmou.

O governador defendeu 
também a criação do Minis-
tério da Segurança Pública, 
argumentando que não há 
saída para segurança pú-
blica sem política nacional. 
“Um Estado não vai resolver 
isso sozinho. Não se trata de 

colocar policial na rua, mas 
definir as ações unificadas e 
garanti-las”, ressaltou.

Ricardo afirmou que 
está havendo um subfinan-
ciamento da saúde com a pa-
ralisação dos investimentos 
da União ao longo dos anos. 
Segundo afirmou, a situação 
tem levado o Estado da Pa-
raíba a bancar mais de 1.200 

leitos com recursos do pró-
prio tesouro.

Ele disse também que a 
Paraíba não pode ter nenhu-
ma paralisação de obras pelo 
PAC, sobretudo obras hídri-
cas na região do Semiárido. 
“O Nordeste brasileiro sofre 
a pior estiagem do último sé-
culo e temos várias obras em 
curso. É fundamental com-

preender que essas obras da-
rão um diferencial importan-
te para que essa região possa 
se constituir numa solução”, 
disse Ricardo.

O governador paraiba-
no criticou as isenções que o 
governo Federal concede ao 
IPI e defendeu que essa isen-
ção não atinja o repasse para 
os Estados. Ele citou que de 
2008 a 2012, as isenções do 
IPI retiraram dos Estados 
mais de R$ 77 bilhões. “Na 
Paraíba, foram mais de dois 
bilhões de reais”, observou.

 
Agenda de prioridades
Ao final do encontro 

promovido com governado-
res, o presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, anun-
ciou que se reunirá hoje, às 
11h, com o presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha, 
para definir uma agenda 
de prioridades legislativas, 
decorrente das sugestões 
apresentadas pelos chefes 
dos Executivos estaduais. 
Renan designou os senado-
res José Serra (PSDB-SP) e 
Romero Jucá (PMDB-RR) 
para, em conjunto com um 
governador por região, sis-
tematizarem os aspectos 
discutidos e as sugestões 
apresentadas no encontro.

(Mais encontro de go-
vernadores na página 18)

FOTO: José Marques/Secom-PB

Governador paraibano destacou que o Nordeste cresce 26% acima da média nacional, mas só fica com 13% do PIB do país

A Coordenadoria de Defesa 
Civil Municipal vem realizando, 
através do projeto ‘João Pessoa 
em Ação – Força Municipal de 
Risco’,  diversas ações preventivas 
para evitar transtornos à popula-
ção da capital no período chuvo-
so. O coordenador do órgão, Noé 
Estrela, informou que desde mar-
ço uma sequência de atividades 
vêm sendo realizada, como poda 
de árvores, desobstrução de gale-
rias e o desassoreamento dos rios 
que cortam o município.

Ele informou que as galerias 
pluviais estão sendo limpas fre-
quentemente por funcionários da 
Secretaria de Infraestrutura (Sein-
fra), solicitando à população que 
evite jogar lixos e detritos nas ruas, 
a fim de preservar a limpeza das ca-

naletas. O mesmo vale para os rios, 
lembrou Noé Estrela. “Nós estamos 
fazendo um trabalho contínuo para 
o desassoreamento e profundidade 
da calha dos rios, em especial o Ja-
guaribe, Cuiá e Timbó”, observou.

Sobre a poda de árvores, Estre-
la frisou que equipes da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano (Se-
durb) estão em constantes ações, 
afirmando que todos os dias a 
Defesa Civil e demais órgãos da 
prefeitura saem pela cidade ob-
servando possíveis problemáticas. 
Desta forma, antes que acidentes 
aconteçam, há a prevenção.

Noé Estrela disse que em João 
Pessoa existem 102 pontos de alaga-
mento, sendo monitorados diutur-
namente. Por fim, outra ação que a 
Defesa Civil vem realizando é o ca-

dastramento e verificação dos pré-
dios que estão em situação de risco 
no Centro Histórico. A inspeção está 
sendo realizada em parceria com o 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico da Paraíba (Iphaep), Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), além da 
Coordenadoria do Patrimônio Cul-
tural do Município (Copac).

Sobre o cadastramento e des-
locamento das famílias que es-
tavam residindo em situação de 
risco, elas foram relocadas no ano 
passado, observando, no entanto, 
que, caso haja a necessidade de 
novas transferências, isto será fei-
to. Ao final da entrevista, Noé Es-
trela frisou que a população pode 
acionar a Defesa Civil a qualquer 
hora pelo telefone 0800 285 9020.

Ação preventiva evita transtorno
Chuvas em João Pessoa

Pista escorregadia, pouca 
visibilidade e diminuição da 
aderência dos pneus são situa-
ções que provocam o aumento 
do risco de acidentes em dias de 
chuva. Por isso, a Superinten-
dência Executiva de Mobilida-
de Urbana (Semob-JP) orienta 
condutores a tomarem precau-
ções no trânsito para manter o 
trânsito seguro mesmo em dias 
chuvosos.

As principais recomenda-
ções, tanto para os motoristas 
quanto para os motociclistas, 
são de que diminuam a veloci-
dade, acendam os faróis, acio-
nem o desembaçador e, prin-
cipalmente, mantenham uma 
distância segura entre os veícu-

los para evitarem acidentes.
“Com esses cuidados conse-

guimos manter o tráfego mais 
tranquilo e seguro, mesmo com 
as dificuldades trazidas duran-
te a ocorrência das chuvas. Por 
isso, é de extrema importância 
que o condutor mantenha a 
atenção redobrada”, afirmou 
o superintendente da Semob, 
Roberto Pinto. O gestor ainda 
recomenda aos motoristas que 
tenham mais cautela e muita 
atenção, pois com a pista mo-
lhada e a alta velocidade os 
riscos de acidentes aumentam 
consideravelmente motivados 
pela aquaplanagem.

Desde as primeiras horas de 
ontem, 47 agentes de mobilida-

de iniciaram o acompanhamen-
to do fluxo das vias na capital, 
para dar melhor fluidez ao trân-
sito. Além disso, 43 câmeras de 
monitoramento observam em 
tempo real a situação do trân-
sito nas principais vias.

Até o final da manhã, a Con-
trole de Tráfego por Área (CTA) 
registrou apenas três acidentes: 
no Acesso Oeste, onde o trânsi-
to ficou lento, mas normalizado 
minutos depois; na Rua Francis-
co Porfirio Ribeiro (Mangabei-
ra) e na Avenida Dom Pedro II, 
próximo ao viaduto da BR-230, 
no sentido centro/bairro. Mes-
mo com o excesso de chuvas, 
não houve registro de proble-
mas nos semáforos.

Segurança para evitar acidentes

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em João 
Pessoa, divulgou no seu site 
oficial, a data e o local da pro-
va objetiva do concurso para 
contratação de pessoal, regido 
pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).  Os candidatos 
podem acessar a convocação 
no link http://hospitaldetrau-
ma.pb.gov.br/noticias/17368 
e conferir as listas com rela-
ções de candidatos inscritos, e 
indicação das salas onde serão 
realizadas as provas.

A prova objetiva será apli-
cada na Faculdade Facene/
Famene, Bloco 2, (Av. Frei gal-
vão, 12 – gramame), no dia 7 
de junho de 2015, domingo. Os 

candidatos de Nível Superior 
(assistente social, psicólogo, 
nutricionista, fisioterapeuta e 
enfermeiro) devem chegar às 
7h30, pois os portões serão 
fechados pontualmente às 8h. 
Já para os de Nível Técnico (ra-
diologia e enfermagem) as pro-
vas vão começar pontualmen-
te às 14h. O horário utilizado 
para realização das provas é o 
da cidade de Brasília. Os testes 
terão duração de quatro horas.

Os candidatos devem com-
parecer munidos de documento 
com foto (Identidade, Carteira 
do órgão de classe, carteira de 
trabalho ou Carteira Nacional 
de Habilitação), não sendo per-
mitido o uso de qualquer crachá 
de identificação funcional.

Trauma de JP divulga 
data e local de prova

ProCesso seletivo

O Complexo Psiquiátri-
co Juliano Moreira anunciou 
a implantação do projeto te-
rapêutico “Centro de Convi-
vência Nise da Silveira- Praça 
Beija-Flor”, cujo espaço físico 
vem sendo construído na ins-
tituição e tem previsão de con-
clusão nos próximos 30 dias. 
O anúncio fez parte da progra-
mação da V Semana da Luta 
Antimanicomial, que acontece 
até amanhã em todo Estado.

O projeto constituiu-se 
em um ambiente para convi-
vência dos usuários entre si, 
com seus familiares e com a 
equipe multiprofissional da 
unidade. Trata-se de uma área 

aberta de 800m² que está 
sendo adaptada para tornar 
o espaço natural num centro 
de convivência, com interven-
ções no piso, que terá revesti-
mento cerâmico; construção 
de bancos de praça e vias de 
percurso; instalação de caixas 
de som; paisagismo idealiza-
do com materiais reciclados, 
a fim de tornar o ambiente 
harmônico e receptivo aos 
usuários e visitantes. O obje-
tivo do Centro de Convivên-
cia é oferecer aos usuários do 
serviço um espaço acolhedor 
para a prática de terapias in-
tegrativas e complementares 
em saúde.

Implantado centro 
no Juliano Moreira

ConvivênCia teraPêutiCa
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CCJ aprova reajuste salarial 
para os servidores do Judiciário

Entendimento negociado 
pelo senador Walter Pinheiro 
(PT-BA) permitiu a aprovação 
pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), 
ontem, de projeto de lei da Câ-
mara (PLC 28/2015) que es-
tabelece reajuste escalonado, 
em média de 59,49%, para os 
servidores do Poder Judiciário. 
A proposta segue para votação 
em regime de urgência no Ple-
nário do Senado.

De acordo com o parecer 
favorável do relator, senador 
José Maranhão (PMDB-PB), o 
aumento vai variar de 53% a 
78,56%, em função da classe 
e do padrão do servidor. Seu 
pagamento deverá ocorrer em 
seis parcelas sucessivas, entre 
julho de 2015 e dezembro de 
2017. E também dependerá 
da existência de dotação orça-
mentária e autorização especí-
fica na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO).

Como contrapartida ao 
aumento, os órgãos do Poder 
Judiciário terão de se esfor-
çar para racionalizar suas es-
truturas administrativas e re-
duzir os gastos com funções 
de confiança no prazo de um 
ano. É importante frisar tam-
bém que este reajuste ainda 
depende de suplementação 
orçamentária para começar a 
ser pago este ano.

“Quanto ao mérito, a ma-
joração dos vencimentos dos 
servidores do Poder Judiciário 
da União é tema de absoluta 
justiça. A remuneração desses 
servidores encontra-se defasa-
da em relação a carreiras equi-
valentes dos Poderes Executivo 
e Legislativo, fato que tem oca-
sionado o aumento da rotati-
vidade de servidores, com sig-
nificativo prejuízo à prestação 
jurisdicional”, reconheceu Ma-
ranhão em seu parecer.

Dinheiro para o SUS
A Comissão de Assuntos 

Sociais (CAS) aprovou ontem 

proposta que destina 30% da 
receita arrecadada com a co-
brança de multas de trânsito 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). A matéria agora segue 
para a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ), 
onde terá decisão terminati-
va.

O texto aprovado é um 
substitutivo do senador Rober-
to Rocha (PSB-MA), lido por 
Lídice da Mata (PSB-BA), para 
duas proposições correlatas. 
O relator incorporou o teor do 
PLS 426/2012, de autoria de 
Eduardo Amorim (PSC-SE), 
que atribui ao Fundo Nacional 
de Saúde a gestão dos recursos 
provenientes das multas.

O projeto também alte-
ra a Lei Orgânica da Saúde 
(8.080/1990) para incluir 
entre os recursos conside-
rados como outras fontes de 
financiamento do SUS a par-
te do valor arrecadado com 
multas de trânsito.

Criação de municípios
Também ontem, a Comis-

são de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) aprovou pro-
jeto de lei (PLS 199/2015) 
do senador Flexa Ribeiro (PS-
DB-PA) que regula a criação, 
incorporação, fusão e o des-
membramento de municípios. 
Esta é a terceira tentativa de 
regulamentação do assunto 
pelo Senado depois que duas 
propostas foram vetadas inte-
gralmente pela presidente da 
República, Dilma Rousseff, em 
2013 e 2014. A proposta teve 
parecer favorável do relator, 
senador Valdir Raupp (PMDB
-RO), e segue para votação no 
Plenário do Senado.

O PLS 199/2015 resgata 
quase todo o conteúdo do PLS 
104/2014, de autoria do ex-
senador Mozarildo Cavalcanti 
e vetado por Dilma em agosto 
do ano passado. O projeto de 
Flexa reúne critérios de via-
bilidade; exigências de popu-
lação mínima; e regras para a 
apresentação de proposta de 
fusão ou desmembramento 
de municípios às assembleias 
estaduais e de realização de 
plebiscito para consulta à po-
pulação interessada.

Aumento vai variar de 53% a 
78,56%, em função da classe 
e do padrão do servidor

Da Agência Senado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
concluiu ontem, em parceria com o Iba-
ma, Batalhão de Polícia Ambiental e a 
Sudema, a Operação Temática de Com-
bate a Crimes Ambientais (Otecca), que 
teve a duração de duas semanas e abran-
geu os estados da Paraíba e Rio Grande 
do Norte.

A operação teve como alvo os cri-
mes que ferem a legislação ambiental, 
tais como: extração de minérios, madei-
ra ou criação de animais sem autorização 
do órgão competente; maus-tratos de 
animais; transporte de produtos quími-
cos com risco de contaminação ao meio 
ambiente; despejo de resíduos em ma-
nanciais, entre outros.

A operação da PRF foi dividida em 
duas fases. A primeira teve início na se-
mana passada, no Rio Grande do Norte. 
A segunda foi desencadeada na Paraíba. 
O diferencial das ações foi a participação 
de órgãos parceiros, que proporciona-
ram mais eficiência e celeridade, otimi-
zando os resultados. Os parceiros foram 
o Ibama, Ministério Público estadual da 
Paraíba, Batalhão de Policiamento Am-
biental da PMPB e Sudema/PB.

Devido aos relevantes resultados 
da Otecca está sendo amadurecido um 

acordo de cooperação técnica entre as 
instituições participantes, visando a sis-
tematização e aumento da eficiência de 
futuras operações na área ambiental.

Balanço da operação
Madeira apreendida: 46.1 m³; Ani-

mais vivos: 263; Animais mortos: 1.315; 
Armas de fogo: 03; Munições: 108; Miné-
rios: 61,5 toneladas; Pescado: 4,8 tonela-
das; Carvão: 8 m³; Veículos recuperados: 
03; Pessoas detidas: 75.

Todos os pescados apreendidos pas-
saram por análise laboratorial, que ates-
tou que o consumo não causaria prejuízo 
à saúde. O estoque foi doado a institui-
ções de caridade do Rio Grande do Nor-
te, estado onde foram apreendidos.

Animais mortos
Um dos casos mais curiosos foi re-

gistrado em Patos, Sertão paraibano, 
onde um homem, que disse ser sargento 
da PM, foi preso em casa com mais de 
1.200 aves mortas, sete tatus peba, além 
de uma ave silvestre viva, que não tinha 
a autorização do Ibama para criar. Os 
agentes da PRF descobriram que ele co-
mercializava estes animais para consumo 
humano.

Operação flagra crimes 
ambientais na PB e RN
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Polícia Rodoviária fez várias apreensões na Operação Temática de Combate a Crimes Ambientais

A estudante univer-
sitária espanhola, Lorrai-
ne Marie Bou Fernandez, 
22, foi atropelada por 
um ônibus no domin-
go (17), no girador da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Castelo 
Branco. Lorraine está in-
ternada em estado gra-
víssimo no Hospital de 
Trauma da capital.

De acordo com o 
coordenador do curso de 
Relações Internacionais 
da UePB, Carlos Henri-
que, a estudante esta-
va de bicicleta quando 
teria sido atingida pelo 
ônibus. A vítima sofreu 
traumatismo craniano e 
inchaço no cérebro (ede-
ma). ela está na UTI em 
coma induzido.

O professor Carlos 
Henrique declarou que 
Lorraine Marie está há 
alguns meses em João 
Pessoa na graduação de 
Relações Internacionais. 
ela é aluna do intercâm-
bio feito entre a Univer-
sidade de Granada na es-
panha e a UePB. Porém, 
os amigos de Lorraine 
publicaram nas redes 
sociais que ela está ma-
triculada no curso de Fo-
noaudiologia, na UFPB. 
O jornal A União tentou 
contato com o departa-
mento do curso, mas não 
obteve retorno.

Toda a assistência 
está sendo prestada à 
Lorraine, tanto por par-
te do coordenador do 
curso de Relações Inter-
nacionais, como pelos 
amigos do curso de Fo-
noaudiologia.

Aluna de intercâmbio 
está em estado grave

AtropelAdA por ôniBUs

Dani Fechine
Especial para A União

Da Agência Senado

cB fiscaliza vários 
estabelecimentos

Um total de 154 estabele-
cimentos comerciais de natureza 
diversa foi fiscalizado, neste mês, 
pelo Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB). A operação 
‘Contra Chamas’, realizada através 
da Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT), está em curso e tem o ob-
jetivo de verificar as condições de 
segurança contra incêndio e pânico 
das edificações de uso comercial 
localizadas no Estado.

Conforme o tenente Igor Leal, 
da DAT, nas primeiras vistorias já 
feitas foi verificada a existência e 
o cumprimento do Projeto de Pro-
teção contra Incêndio, bem como a 
funcionalidade dos equipamentos 
instalados como extintores de 
incêndio, sistemas de hidrantes 
e chuveiros automáticos. Do total 
de estabelecimentos fiscalizados, 
apenas 25 foram aprovados em 
todos os itens verificados e 129 
foram reprovados.

Segundo o oficial da DAT, dentre 
as principais irregularidades encontra-
das pelas equipes estão problemas nos 
extintores de incêndio, na sinalização e 
na iluminação de emergência.

pBtur e hoteleiros 
iniciam roadshow

A Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur) e um grupo de 18 
hoteleiros da Grande João Pessoa ini-
ciaram ontem um roadshow por cinco 
cidades e capitais do Sul do país. O 
objetivo é divulgar o ‘Destino Paraíba’ 
junto a aproximadamente 400 agen-
tes de viagens das principais opera-
doras de Curitiba (PR), Florianópolis 
(SC), Santa Cruz, Caxias do Sul e Porto 
Alegre (RS). Em Curitiba, a capacitação 
acontece nas dependências do Taboo 
eventos, no período da tarde.

Amanhã e sábado, a comitiva 
paraibana estará na cidade de Itajaí, em 
Santa Catarina, onde participa da 21ª 
edição da BNT Mercosul. Os organiza-
dores do evento internacional esperam 
atrair um público estimado em torno de 
6 mil profissionais do setor de Turismo. 
Na ocasião serão distribuídos material 
promocional do ‘Destino Paraíba’ como 
folderes, CDs e revistas. Já os hoteleiros 
deverão apresentar a infraestrutura 
e as tarifas promocionais para a alta e 
baixa estação.

Na segunda-feira (25), aconte-
ce capacitação de agentes de viagens 
na cidade de Florianópolis.

Arquivado inquérito 
contra deputado

O ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), deter-
minou ontem o arquivamento de um 
inquérito aberto para investigar o de-
putado federal Pastor Marco Feliciano 
(PSC-SP) pela prática de discriminação 
ou preconceito religioso. Mendes aca-
tou pedido pelo feito pela Procuradoria-
Geral da República (PGR).

No ano passado, a PGR pediu ao 
Supremo abertura de inquérito contra o 
deputado devido a um vídeo divulgado 
na internet no qual Feliciano declarou: 
“Eu profetizo a  falência do tema das 
trevas! Profetizo o sepultamento dos 
pais de santol Profetizo o fechamento 
de terreiros de macumba. Profetiza a 
glória do Senhor na terra.” No entanto, 
no dia 11 deste mês, a procuradoria 
reformulou seu entendimento e pediu 
o arquivamento do processo, porque 
não foi possível confirmar que o áudio 
corresponde à voz do parlamentar e 
estabelecer a data precisa da gravação. 
O ministro decidiu a questão com base 
na jurisprudência do Supremo, cuja 
fundamentação prevê que pedido de 
arquivamento da PGR deve ser acolhido 
sem questionar o mérito da decisão.

O Plenário do Senado de-
cidiu, em votação simbólica, 
que toda a discussão da MP 
665 aconteceria na noite de on-
tem, mas a votação só ocorrerá 
na próxima terça-feira (26). Se-
gundo Renan Calheiros, vários 
parlamentares se inscreveram 
para discutir a MP. O Plenário 
do Senado deveria votar ontem 
a MP 665/2014. Ela altera as 
regras do seguro-desemprego 
e do abono salarial. A medida 
provisória, aprovada com pe-
quena margem na Câmara dos 
Deputados, é um dos pilares do 
ajuste fiscal proposto pelo go-
verno Federal.

No início da tarde de 
ontem, senadores que recen-
temente lançaram a Frente 
Progressista divulgaram um 
manifesto assinado por per-
sonalidades contra a MP 665 
e também a MP 664/2014, 
que modifica regras da pensão 
por morte e do auxílio-doença. 
Segundo o texto, enquanto o 

“andar de baixo” perde direi-
tos, não há nenhuma medida 
do governo para, por exemplo, 
tornar o sistema tributário 
mais progressivo (com alíquo-
tas maiores para os mais ricos).

Doze integrantes da fren-
te garantiram que votariam 
contra as medidas provisórias. 
A MP 664, lida na terça-feira 
(19), deve entrar na pauta de 
votações do Plenário na próxi-
ma semana.

Pelo texto da MP 665, 
com mudanças aprovadas na 
Câmara, o trabalhador terá 
de comprovar mais tempo de 
trabalho para solicitar o segu-
ro-desemprego. Atualmente, o 
cidadão precisa ter trabalhado 
seis meses com carteira assina-
da para ter direito ao benefício 
pela primeira vez. Com a MP, é 
preciso comprovar 12 salários 
em 18 meses no primeiro pedi-
do e nove salários em 12 meses 
no segundo. Nas demais solici-
tações, serão necessários seis 
meses ininterruptos de traba-
lho antes da demissão.

Seguro-desemprego e 
abono salarial só na 3ª 

votAção no senAdoAL debate 
os aspectos 
do trabalho 
doméstico

A Comissão dos Direitos 
da Mulher realizou na noi-
te de ontem uma Audiência 
Pública para debater aspec-
tos do trabalho doméstico. O 
evento ocorreu no Plenário 
José Mariz e contou com a 
presença das deputadas Ca-
mila Toscano, presidente da 
Comissão, e Estela Bezerra.

Para a deputada Es-
tela Bezerra, que propôs 
a audiência, o horário ex-
traordinário de realização 
da discussão foi para poder 
receber as empregadas do-
mésticas no Plenário. “En-
xerguei a necessidade de 
dar visibilidade à PEC das 
Domésticas e discutir com 
a categoria a importância 
que esta lei tem. Essa Casa 
tem obrigação de contribuir 
para consolidar essas con-
quistas”, afirmou.

A parlamentar disse 
ainda que é uma quebra de 
protocolo a presença das 
empregadas na ALPB.
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OSJPB realiza hoje o 
terceiro concerto 
oficial da temporada

Exposições artísticas 
movimentam a Estação 
das Artes, na capital
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Cantor Toninho Borbo lança seu novo álbum hoje, na Sala Paulo Pontes
Muitos tons em ‘Cinza’
Lucas Duarte 
Especial para A União

Músico é reconhecido pelas composições provocativas, além de  arranjos modernos e sofisticados, que proporcionam apresentações de alta qualidade 

Após cinco anos 
preparando o novo 
albúm, o cantor To-
ninho Borbo lança 
hoje, a partir das 
20h, na Sala Paulo 
Pontes, em Cam-
pina Grande, o seu 

novo trabalho intitulado de ‘Cinza’, 
sendo este o seu quarto álbum de 
sua carreira, com sete músicas que 
misturam beats com canções. O 
show terá participações de Pablo 
Giorgio e Beto Cabeça e os ingres-
sos estão sendo vendidos ao preço 
único de R$10.

Toninho explica que “Cinza é 
um passeio lúcido e lento pelas 
calçadas. É um olhar leve no outro, 
deflagrador, revelador de muitas 
dores e alegrias, que acompanham 
os passos dos seres pelas esquinas 
abertas na vida. É uma equação 
de partes somadas, que resultam 
na tentativa de unir o universo da 
produção de beats da cultura hip 
hop e a música popular brasileira”, 
comentou.

Segundo o cantor “Os sons 
do Cinza sutilmente se jogam na 
beleza e na dureza da vida da ci-
dade” revela. Essa nova produção 
do trabalho autoral do Toninho já 
está disponível para download no 
site do artista http://toninhobor-
bo.com.br/ , que é um espaço de 
diálogo constante através do blog. 
Grande parte da discografia do mú-
sico pode ser ouvida na página.

Na correria de viagens, Toni-
nho destaca shows importantes 
ao estar nas programações com 
artistas como Lenine, Los Sebosos 
Postiços e Naná Vasconcelos. Isso 
aconteceu na Bienal da Une no Rio 
de Janeiro-RJ (2007), CCBNB (Pa-
raíba e Ceará - 2008), 7a Feira da 
Música (Ceará - 2009), além do 1º 
Salão Internacional do Livro (João 
Pessoa-PB).

O músico paraibano tem um 
estilo convergente e amplo de di-
versas sonoridades. Com três CDs 
gravados, é compositor de todo es-
tilo de música, agora enveredando 
pelas tendências atuais da música 
brasileira. E ainda toca violão com 
segurança e poesia. Na sua banda 
voz, violão e letras: Toninho Borbo, 

n Evento Lançamento do CD Cinza Toninho Borbo

n Data: Hoje

n Horas: 20h

n Local: Sala Paulo Pontes, em Campina Grande

n Ingresso: R$ 10

Serviço

FoTo: Divulgação

no baixo: Fábio Araújo, na guitar-
ra: Diogo Rocha, na bateria: Tonny 
Lira e nos sintetizadores: Gregg 
Mervine.

Esse álbum é um rompimento 
amigável com o ‘Para Fins de Mer-
cado’, o último trabalho do artista, 
relançado em 2010 pelo selo Pim-
ba (Rio de Janeiro). Cinza tem a 
produção musical de Toninho Bor-
bo, a produção de beats, samples, 
colagens e arranjos de Dumatu Tcc 
FHzero, baixo de André Victor e 
guitarra de Diogo Rocha (música 
Cinza).

Ainda na agenda de shows do 
artista, o cantor se apresenta no 
próximo sábado, na Praça da Paz, 
no bairro dos Bancários em João 
Pessoa, a partir das 20h ao lado 
dos cantores Ciranda de Maluco e 
Escurinho.

O artista
Wilton Felipe de Oliveira, ou 

simplesmente Toninho Borbo é na-
tural de Campina Grande - PB. Vi-
veu num dos recantos mais artísti-
cos da cidade. Na família, tios e tias 
que eram artistas do lar, gostavam 
de se reunir nos finais de semana 

pra tocar violão e cantar celebran-
do o almoço em família. Em 1992 
com apenas 14 anos, ele pega num 
violão pela primeira vez, que seu 
pai toma emprestado de um des-
ses tios boêmios. A partir daí, dois 
amigos os convidam pra assistir 
aulas de iniciação em harmonia 
musical, todas as terças, durante 
oito meses. Assim, Toninho iniciou 
sua trajetória como músico, apren-
dendo a tocar bossa nova através 
das revistinhas de cifra, além dos 
estudos de harmonia em paralelo. 
O músico Toninho Borbo iniciou a 
carreira nos palcos das escolas e 
universidades de Campina Grande. 
Ele ainda tem outra proposta de 
apresentação, solo, que evidencia 
seu lado compositor. A partir de 
2003, lançou o CD ‘Do beco ao Eco’, 
o EP Toninho Borbo (2005) e o 
Para Fins de Mercado (2010).



UNIÃO  A

Vivências 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de maio de 2015  

Um dos prazeres da minha vida era receber 
os telefonemas de Dona Zoé Noronha Chagas 
Freitas. Educadora por formação, leitora contu-
maz das grandes revistas francesas, gostava de 
dividir comigo os textos relativos à educação, que 
ela garimpava com um desvelo especial. Não se 
conformava com os poucos cuidados devotados 
à nossa educação e era com muita energia que 
criticava as ações oficiais, em geral insuficientes 
para garantir a qualidade indispensável. Só me 
restava concordar com os seus pontos de vista, 
pois eram pertinentes.

Dona Zoé, como carinhosamente nós a cha-
mávamos, colocou-se sempre ao lado dos pro-
fessores, nas suas justas reivindicações. Esposa 
do governador Chagas Freitas, que ela carinho-
samente chamava de “Pádua”, um dia me pegou 
na Sala Cecília Meireles, em plena greve do ma-
gistério oficial, e me deu um aperto em regra: 
“Você é o secretário de Educação e Cultua e 
precisa ser mais enérgico para dar o aumento 
dos professores.” Humildemente, pedi que ela 
conversasse também com o seu marido, gover-
nador do Estado, que tinha o poder e a caneta na 
mão. Ela prometeu falar com ele. E assim fez. Os 
mestres do Rio de Janeiro receberam aumentos 
de até 1.000%. Quem sabe, muito por influência 
dela?

Dona Zoé era uma pessoa de cultura. Fre-
quentava os cursos coordenados por Ruth Niskier 
no Centro Cultural Desembargador Aloysio Maria 
Teixeira. Era muito assídua. E sempre lembrava 
os extraordinários trabalhos de recuperação fei-
tos sob sua liderança no Palácio Laranjeiras e na 
Catedral da Sé. Mas reservava um carinho muito 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Escravidão 
e Holocausto

O mês de maio sempre nos remete à tris-
te marca que o Brasil carrega na sua história 
pelo que fez com os negros africanos. Este é 
um fato tão abominável, que quando nós pas-
samos a ler ou pensar sobre o assunto, uma 
náusea sartreana invade-nos o coração.

Foram 350 anos de humilhação, violên-
cia, estupros de adolescentes e todo tipo de 
atrocidades. Conta-se que era costume dos 
“senhores” deflorarem as filhinhas dos es-
cravos tão logo chegassem à puberdade. E 
se os pais fossem reclamar, matavam-nos ou 
mandavam-nos para os açoites, amarrados ao 
tronco.

Para completar a vergonha que o Brasil 
carrega desse episódio, fomos o último país 
do Ocidente a abolir a escravidão, em 13 de 
maio de 1888. As estimativas sobre a quan-
tidade de negros que para cá foram trazidos 
variam de 6 a 12 milhões.Daí a nossa herança 
étnica registrar, atualmente, a maior popula-
ção negra do mundo, com exceção dos países 
africanos. E foram muitos milhares de escra-
vos que morreram nos navios negreiros, ape-
lidados de “tumbeiros”, por causa disso, fora 
os que morreram nas tentativas de fuga. 

Além de serem tratados como bichos, 
sofriam uma horrível discriminação, que nem 
aos animais era dispensada. E após a procla-
mação da independência, o governo tratou de 
proibir que alunos negros frequentassem as 
mesmas escolas que os brancos, achando que 
eles transmitiriam doenças contagiosas.

A verdade é que a nossa dívida para com 
os negros é imensa, e nunca foi paga. Pelo 
contrário, qualquer atitude na gestão pública, 
que vise dar mais oportunidades aos negros, 
como a criação de cotas e outros benefícios 
de que os afrodescendentes deveriam gozar 
prioritariamente, é logo criticada pela maio-
ria da população.

Até hoje, se costuma execrar a Alemanha 
por seu passado marcado pela insanidade 
de Hitler. O Holocausto é outra triste página 
da história da humanidade. Os números de 
vítimas mortas pelo antissemitismo diver-
gem. Os tais 6 milhões já foram muitas vezes 
contestados por historiadores e cientistas, 
que consideram uma informação extorsiva, a 
exemplo do escritor judeu, Norman Filkens-
tein, autor do livro “A Indústria do Holocaus-
to”. Trezentos e cinquenta mil seria a quanti-
dade correta. O que não ameniza a gravidade 
dos fatos.

Mas, aqueles que nutrem certo precon-
ceito pelos alemães de hoje, que não têm 
nada a ver com o Holocausto, pelo contrário, 
sentem vergonha e não gostam de falar no as-
sunto, nunca deveriam esquecer que o Brasil 
tem uma horrível página de injustiça em sua 
história.

Só que, na Alemanha, os judeus voltaram 
a viver e conviver jubilosamente e hoje exis-
tem em torno de 200 mil, formando uma das 
maiores comunidades judaicas do continente, 
fazendo reflorescer sua cultura com respeito 
e admiração. Para alguns judeus mais velhos, 
parece até que a história girou ao avesso, 
quando veem os seus descendentes integra-
rem as elites artística, científica e intelectual, 
que já incluiu homens como Walter Benjamin 
e Albert Einstein.

Entretanto, no Brasil, os afrodescenden-
tes não tiveram a mesma sorte e continuam 
discriminados, injustiçados, marginalizados. 

Portanto, pensemos nisso antes de falar 
mal dos alemães de hoje, e das políticas pú-
blicas brasileiras que beneficiam os nossos 
irmãos descendentes de escravos.

Germano 
RomeroO idealismo de Dona Zoé

Quem realizou mais de dez 
mil espetáculos musicais não 
morrerá nunca. Esse é parte do 
legado que B. B. King deixará para 
a humanidade que honrou com 
seu nascimento e alegrou com sua 
vida. Os fãs devem dar graças por 
uma existência tão fértil e feliz. 
Foram 89 anos da melhor música 
cantada e tocada por um dos me-
lhores guitarristas do mundo. Seu 
desempenho foi multiplicado pela 
longevidade. Encan-
tou-se – como disse 
Guimarães Rosa. Fi-
cam sua obra riquís-
sima e seu exemplo 
de vida. Filantropo, 
gostava de fazer os 
outros felizes, além 
de tocar e cantar.

Riley Ben King 
influenciou mais 
de uma geração de 
músicos do blues, 
do jazz e do rock. 
Foi superado ape-
nas por um de seus 
discípulos: Jimmy 
Hendrix. Até nisso 
foi perfeito, pois a 
maior glória do mes-
tre é ver o discípulo ir mais além. 
B. B. King viveu, amadureceu e 
feneceu naturalmente, passando 
para o outro mundo num proces-
so natural. Diagnóstico: diabetes 
tipo dois, hipertensão, colapso 
cerebral. As pessoas lamentam a 
morte dos entes queridos como se 
esse acidente pudesse ser evitado. 
Mas tudo perece, até as rochas e 
as montanhas.

As Moiras, as Parcas e as 
Nornas nos deram B. B. King 
por quase 90 anos, até 14 deste 
maio de 2015. Graças a elas por 
deixá-lo tanto tempo conosco, 
tanto tempo fértil. Embora Os-
car Niemeyer, encantado aos 105 
(dezembro de 2012), tenha dito 

com muita autoridade que “a vida 
é um sopro”, e que “o importante 
é mulher, o resto é brincadeira”. 
Às vezes, as deusas do tempo 
requisitam bandas inteiras, como 
a do francês Gardel, 45, aos 24 de 
junho de1935, mais seu parceiro 
brasileiro Le Pera, e Glenn Miller, 
40, em 15 de dezembro de 1944, 
este no Canal da Mancha, que se 
atravessa a nado.

Devemos ser mais gratos 
ainda ao ver que 
as Moiras, Par-
cas e Nornas não 
fizeram a King o 
mesmo que a Janis 
Joplin, encantada 
aos 27, em qua-
tro de outubro 
de 1970; a Jimmy 
Hendrix, 28, em 
18 de setembro do 
mesmo ano; a Elis 
Regina, 36, em 
17 de janeiro de 
1982. Hendrix foi 
o responsável pela 
maior interpreta-
ção que qualquer 
música já rece-
beu no mundo: 

“The Star-Spangled Banner”, 
no festival de Woodstock, em 
plena guerra do Vietnam (1969-
1975), Guerra de Kennedy, pois 
foi este quem a inaugurou. Na 
guitarra, Hendrix imitou o som 
da artilharia e dos bombardeios 
americanos sobre o povo vietna-
mita. Esse atrevimento teria lhe 
custado a morte ministrada pela 
CIA. 

Quase todas essas estrelas 
morreram de uma causa comum 
entre os artistas: overdose. Mal 
idêntico ocorreu à cantora e 
compositora Amy Winehouse, 27, 
aos 23 de julho de 2011. E com 
Whitney Houston, 48, cantora e 
atriz, aos 11 de fevereiro de 2012 

e seis Grammy. Segundo Claudia 
Leitte, a intérprete de “I willalwa-
ysloveyou” foi uma das maiores 
cantoras do mundo. Uma prima 
legítima de Houston e grande 
cantora é apaixonada pelo Brasil: 
Dionne Warwick (12-12-1940), 
intérprete de “I WantTo Dance 
WithSomebody”. 

Dionne colocou essa música 
entre os sete primeiros lugares 
consecutivos em audiência. Vale 
a pena ouvir “Begin thebegine” 
mais uma vez, na sua voz negra. 
Fez dueto com Houston. Três amo-
res da bela Dalida, 54 (miss Egito, 
bela como sua voz), se suicidaram. 
Ela não aguentou mais e também 
se matou, aos três de maio de 
1987. Charlie Parker, 35, em 12 de 
março de 1955, calou o maior sax 
do mundo. Elvis Presley, 42, saiu 
do palco da vida aos 16 de agosto 
de 1977.

Esses astros tiveram mais 
uma coisa em comum: estavam no 
zênite de suas carreiras quando 
houve o encantamento. Como se 
as Nornas, as Parcas, as Moiras 
não tolerassem a glória nos mor-
tais. Todos os astros, menos King. 
Ele tocou sua Lucille até os 89. 
Plangia poucas notas, cada uma 
valendo por dez, feito Lula Pena. A 
mão esquerda adejava as cordas, 
as teclas de Sivuca, o sanfoneiro.
Lucille era como chamava à sua 
guitarra ES-355, fiel companhei-
ra em 66 anos, como a Scandalli 
de Sivuca e Dominguinhos, hoje 
de Lucy Alves. As Moiras deixa-
ram King fazer mais de dez mil 
shows; as Parcas permitiram-lhe 
16 filhos e meia centena de ne-
tos; as Nornas aceitaram seus 16 
Grammy e que recebesse aplausos 
do Papa. Os deuses se respei-
tam.

(Esta coluna é publicada ter-
ça, quinta e sábado)

B. B. King

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

grande para as ações desenvolvidas na Sociedade 
Pestalozzi, onde acompanhou a incrível perfor-
mance da educadora Helena Antipoff. São nomes 
inscritos para sempre no pantheon da educação 
especial brasileira.

Outra atividade em que se destacou o em-
penho de Dona Zoé foi na criação e desenvol-
vimento da Escola de Arte do Brasil. Adorava 
trabalhar ao lado do pintor Augusto Rodrigues, 
expandindo vocações de crianças que depois se 
tornaram artistas afamados. Era natural, pois, 
que tivesse uma rica pinacoteca, em sua resi-
dência, com alguns dos melhores pintores brasi-
leiros. O marido acompanhava o seu gosto pela 
nossa arte.

Dona Zoé faleceu aos 95 anos de idade, cerca-
da pelo carinho e a saudade antecipada de ami-
gos, filhos, netos, bisnetos e o tataraneto Antô-
nio. Foi uma figura especial da cultura brasileira. 
Era constante a sua presença nas temporadas de 
música, ópera e balé do Teatro Municipal. Não 
deixava vazio o seu camarote de primeira dama. 
Quando não podia ir, por qualquer razão, manda-
va convocar alunos das escolas públicas do Esta-
do – e assim todos ganhavam.

Ela certamente fará falta aos seus familiares 
e incontáveis amigos. Sobretudo pela paixão com 
que se devotou ao binômio educação-cultura, 
compreendendo o seu relevo para o processo de 
desenvolvimento do Brasil. Dou razão ao ex-se-
cretário Waldir Garcia: devemos manifestar o 
respeito pela sua memória e esperar que o Go-
verno do Estado faça o mesmo, quem sabe, dando 
o seu honrado nome a uma das nossas próximas 
escolas. Será uma ato de pura justiça.

“As Moiras, 
as Parcas e 
as Nornas nos 
deram B. B. King 
por quase 90 
anos, até 14 
deste maio 
de 2015

 

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

Música

Bandido pobre 
e infrator rico

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Mad Max: Estrada da Fúria

Apresentação da orquestra sob regência do maestro Luiz Carlos Durier

Após ser capturado por Immortan Joe, um guerreiro das 
estradas chamado Max (Tom Hardy) se vê no meio de uma guerra 
mortal, iniciada pela Imperatriz Furiosa (Charlize Theron) na 
tentativa de salvar um grupo de garotas. Também tentando fugir, 
Max aceita ajudar Furiosa em sua luta contra Joe e se vê dividido 
entre mais uma vez seguir sozinho seu caminho ou ficar com o 
grupo.

o condE

Humor 
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SERVIÇo  

As redes sociais encurtaram a relação entre o cidadão 
comum e a imprensa. O elogio ou crítica a uma reportagem, 
que antes morriam na mesa do bar, ou na banca de revistas 
no dia seguinte, hoje, se não chegam à redação do veículo, 
ecoam por outros meios. E se estranhamos o doentio con-
servadorismo dos deputados federais que fazem parte da 
chamada bancada da bala, eles não fazem outra coisa senão 
representar uma parcela considerável da população.

Ao acompanhar um debate entre membros de um 
clube de motociclistas, me deparei com aberrações contra 
a própria humanidade. E à medida que a conversa avança, 
surgem comparativos. Há menos de uma semana o item 
mais precioso da vida de um dos integrantes foi roubado, 
uma motocicleta de 500 cilindradas. Pelo porte de média 
cilindrada, é difícil ser encaminhada para o desmanche, 
pois as peças não têm tanto mercado. O ladrão deve tê-la 
utilizado para realizar outros assaltos.

Eles foram ágeis em acionar a rede fechada de ami-
gos para recuperar a moto. Em menos de uma semana de 
busca o bem foi reavido pelo Polícia Rodoviária Federal. 
A exultação ao trabalho dos policiais era vibrante. Ao 
mesmo tempo, de posse da imagem do infrator através 
de fotografias digitais nos celulares, diziam: “Bandido, 
tomara que os policiais amaciem bem! Precisa apanhar 
para aprender!”. 

Nunca soube de nenhum caso de construção de 
caráter onde uma surra seja mais eficaz que educação 
e oportunidade. Ainda convivemos com resquícios da 
ditadura militar, e a prova maior é que as práticas não 
ficaram apenas nos quartéis, mas também na consciência 
de cidadãos “de bem” que, ao se julgarem superiores, se 
colocam na posição de agente opressor. 

Dois pesos e duas medidas. Mês passado, o Fan-
tástico, da Rede Globo, exibiu uma reportagem sobre o 
chamado “Clube 299”, um grupo de motociclistas de João 
Pessoa que para conseguir respeito na facção precisavam 
atingir a marca de 299km/h e registrar o feito em vídeo. 
Assim como o acusado de roubar a moto que citei acima, 
a PRF também atuou neste caso e prendeu o playboy que 
fazia rachas nas rodovias federais em sua motocicleta, 
colocando a vida de outras pessoas em risco. 

Volta e meia a mídia está em questão. Para o segun-
do, uma parte do grupo de motociclistas deu “força, com-
panheiro”, e acusavam a imprensa. “Ele cometeu apenas 
uma infração, não precisava disso tudo”,  enquanto o pri-
meiro deveria, ter seu direito de imagem violado. “Esses 
sensacionalistas deveriam mostrar a cara do bandidinho 
pra todo mundo saber quem é”. 

O que une o grupo citado é o gosto por motocicletas, 
mas além disso são pessoas de classe média e alta, espa-
lhados em carreiras diversificadas. Médicos, advogados, 
empresários, oficiais. Todos eles podem até guardar para si 
o pensamento violento, mas concordam com a dissociação 
entre bandido pobre versus infrator rico. Estão entre nós.

Orquestra Sinfônica Jovem apresenta terceiro 
concerto oficial com execução de obra inédita

Misto de ação e ficção científica retrata uma guerra

Tônio

Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba 
realiza, hoje, o terceiro concerto oficial da 
temporada 2015. A apresentação começa às 
20h30, na Sala de Concertos Maestro José 
Siqueira, na Fundação Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pessoa. Na noite eru-
dita, com música clássica de várias naciona-
lidades, o músico Vinícius Lucena fará solo 
de violão na peça ‘A Fantasia de um Homem 
Gentil’, de Joaquim Rodrigo. A regência do 
espetáculo será do maestro Luiz Carlos 
Durier (regente titular da OSJPB), o evento é 
aberto ao público e a entrada é gratuita.

O programa é composto por três obras, 
sendo uma inédita, e por fim, uma música 
especial para o momento do bis, como já 
vem sendo praticado nos concertos desta 
temporada. A apresentação inicia com peça 
do compositor paulista José Briamonte, au-
tor de poucas obras, porém de um trabalho 
de rica sonoridade. A peça executada será ‘O 
Amolador de Facas’, composição inspirada 
em pessoas que trabalham com esse ofício. A 
música é um poema sinfônico de passagens 
brilhantes e interessantes do ponto de vista 
melódico, confiado aos violoncelos e oboés. 
Esta música já foi executada por duas vezes 
aqui em João Pessoa: a primeira delas pela 
Orquestra Sinfônica, sob batuta do maestro 
Eleazar de Carvalho, e a segunda vez, em 
1999, pela OSJPB, já com o maestro Durier. 

O concerto segue com a obra ‘A Fan-
tasia de um Homem Gentil’, do espanhol 
Joaquim Rodrigo. O compositor Joaquim 
Rodrigo, deficiente visual desde os quatro 
anos, compôs essa peça como uma viagem 
pela música espanhola medieval, fazendo 
a lembrança sobre a maneira de cantar e 
dançar desse período. Nunca executada 
em João Pessoa, a peça terá participação 
especial de Vinícius Lucena, violonista e 
professor do IFPB. 

Fechando o programa oficial, a 
Orquestra Jovem apresenta ‘A Varinha da 
Juventude’, do inglês Eduard Elgar. A obra 
é uma suíte interessante onde aborda o 
universo lúdico dos brinquedos e suas 
representações, durante o desenvolver da 
música.

“A OSJPB, se associa a grandes artistas 
brasileiros e paraibanos, para promover 
belos espetáculos musicais. Os convidados 
vêm com o compromisso de multiplicar 
saberes e habilidades musicais com jovens 
estudantes daqui, agregando valores musi-
cais e artísticos. Este intercâmbio favorece a 
troca de conhecimento, por isso é com esse 
espírito que a OSJPB realiza mais um con-
certo, mostrando brasilidade e o orgulho da 
nossa terra”, afirmou o maestro Luiz Carlos 
Durier para  A União.

Maestro e Orquestra
Luiz Carlos Durier é o regente titular 

da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba 
há 18 anos, natural de João Pessoa, seu 
trabalho, direcionado para jovens músicos 
em formação, tem reconhecimento em todo 
o Brasil. As suas interpretações produzem 
sempre sucesso de público e crítica. Sob 
sua batuta, já se tornou tradição a Jovem 
apresentar estreias mundiais com excelente 
qualidade técnica e artística.

A Orquestra Sinfônica Jovem da Para-
íba (OSJPB) foi fundada em 4 de novembro 
de 1945 pelo professor Afonso Pereira da 
Silva. Surgiu por iniciativa da Sociedade 
de Cultura Musical da Paraíba, com uma 
parceria posterior com o Governo Estadual. 
Atualmente a OSJPB é gerida pela Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba (Funesc). A 
OSJPB apresenta-se em concertos da tempo-
rada oficial no Espaço Cultural José Lins do 
Rego, e desde agosto de 2014, no ambiente 
oficial do grupo, a Sala de Concertos Maes-
tro José Siqueira (antigo Cine Bangüê).

FoTo: Divulgação

O VENDEDOR DE PÁSSAROS(EUA 2015) 
Gênero:Drama . Duração: 88min. Classi-
ficação: 12 anos. Direção: Lula Buarque 
de Hollanda. Com Lázaro Ramos, Alinne 
Moraes, Odilon Wagner.O que você faria 
se pudesse alterar erros ou lembranças 
dolorosas do passado? Esta é a pro-
fissão de Vicente (Lázaro Ramos): ele 
vende passados às pessoas, criando 
documentos, fotos e outros indícios 
necessários para reescrever a história. 
Esta trama é uma adaptação do livro 
de mesmo nome, escrito pelo angolano 
José Eduardo Agualusa.Manaíra 8: 
14h45, 17h15, 19h15 e 21h20

DIVÃ A 2(BRA 2015) Gênero:Comédia. 
Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Paulo Fontenelle. Com Vanessa 
Giácomo, Rafael Infante, Marcelo Serra-
do .Eduarda (Vanessa Giácomo) é uma 
ortopedista bem-sucedida, casada 
com o produtor de eventos Marcos 
(Rafael Infante) há 10 anos. Devido 
ao desgaste do relacionamento, eles 
resolvem fazer uma terapia de casal. Só 
que, durante as sessões, eles decidem 
se separar. É quando Eduarda conhece 
Leo (Marcelo Serrado), por quem fica 
interessada.Manaíra 2: 13h20, 15h30, 
17h45 e 20h

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 (Char-
lize Theron). Manaíra 6: 12h30, 15h15, 
18h e 20h45  Manaíra 9/3D: 14h, 
16h45, 19h30 e 22h15 Manaíra 11: 
13h, 15h45, 18h30 e 21h15 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 

METANÓIA(BRA 2015). Gênero:Drama. 
Duração: 107min. Classificação: 14 
anos. Direção: Miguel Nagle. Com Caique 
Oliveira, Caio Blat, Lucas Hornos.Eduardo 
(Caique Oliveira) é mais um em meio 
aos milhares de usuários regulares 
e dependentes do crack. Criado na 
periferia de São Paulo, a boa educação 
oferecida por sua mãe, Solange, não 
o impediu de ficar preso no mundo 
das drogas. Ele fica perdido em meio 
à autodestruição, enquanto Solange 
tenta desesperadamente salvar o filho 
do vício. Manaíra 1: 14h30, 17h, 19h30 e 
22h05  CinEspaço1: 14h20, 16h20 e 20h

ENTRE ABELHAS(BRA 2014). Gênero: 
Drama. Duração: 99 min. Classificação: 
14 anos. Direção: Ian SBF. Com Fábio 

Porchat, Marcos Veras, Marcelo Valle.
Entre Abelhas, uma tragicomédia, conta 
a história de Bruno (Fábio Porchat), um 
editor de imagens recém-separado 
da mulher (Giovanna Lancellotti), que 
começa a deixar de ver as pessoas. Ele 
tropeça no ar, esbarra no que não vê, até 
perceber que as pessoas ao seu redor 
estão ficando invisíveis. Com a ajuda da 
mãe (Irene Ravache) e do melhor amigo 
(Marcos Veras), ele tentará descobrir 
o que se passa em sua vida. Tambiá 1: 
16h25 e 20h45 

OS VINGADORES: ERA DE ULTRON (EUA 
2015). Gênero: Ação. Duração: 122 
min. Classificação: 12 anos. Direção: 
Joss Whedon Com: Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo.Sequência do 
sucesso “Os Vingadores”, que reúne 
mais uma vez a equipe de super-heróis 
formada por Capitão América (Chris 
Evans), Homem de Ferro (Robert Downey 
Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk 
(Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett 
Johansson) e Gavião Arqueiro (Jeremy 
Renner). Manaíra3: 16h15, 19h30 
e 21h45 Manaíra7: 12h15, 15h25 e 
18h45 Manaíra10/3D:  13h15 e 19h  
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 (Michelle Rodriguez) e o resto da 
equipe tiveram a chance de voltar para 
os Estados Unidos e recomeçarem suas 
vidas. Mas a tranquilidade do grupo 
é destruída quando Ian Shaw (Jason 
Statham), um assassino profissional, 
quer vingança pela morte de seu irmão. 
Agora, a equipe tem que se reunir para 
impedir este novo vilão. Mas dessa vez, 
não é só sobre ser veloz. A luta é pela 
sobrevivência. Manaíra 7: 14h30, 17h30 
e 20h30 Tambiá 1: 14h25 e 20h25

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 94 min. 
Classificação: l ivre. 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 bastante 
sobre as relações intergalácticas. 
CinEspaço2: 14h Manaíra3: 13h55

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.com

Lucas Duarte
Especial para A União
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Diversidade

Diversas exposições - coletivas e individuais - podem ser visitadas 
por moradores e turistas, na Galeria da Estação das Artes, na capital 

Opções artísticas

Há várias opções de ex-
posições coletivas e 
individuais abertas ao 
público na Galeria de 
Arte Luciano Agra, pré-
dio anexo à Estação Cabo 
Branco, localizada no 
bairro Altiplano, em João 

Pessoa. Um exemplo é a Mostra Nordes-
te de Artes Visuais, cuja curadoria é do 
artista paraibano José Rufino, mestre em 
Artes Visuais da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE) e Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Outra atra-
ção é Elas – Memórias e Conquistas, 
que reúne fotografias e reproduções de 
matérias jornalísticas publicadas pelo 
centenário jornal A União, órgão da 
Imprensa Oficial do Governo do Estado, 
onde, inclusive, foi disponibilizado um 
espaço onde o visitante pode interagir 
com mulheres paraibanas que, por suas 
atitudes e ações, escreveram seus nomes 
na história. Os interessados podem fazer 
visitas gratuitas de terça a sexta-feira, 
das 9h às 21h. E, nos sábados, domingos 
e feriados, das 10h às 21h. 

O visitante também poderá apreciar, 
no mesmo local, a mostra coletiva inti-
tulada Um Olhar Sobre Brennand, que 
reúne 10 fotografias de diversas pessoas, 
que as enviaram por meio de uma ação 
realizada em maio de 2014, voltada para 
a fanpage do Facebook (/artebrennand) 
e do perfil do artista no Instagram (@
instabrennand). As pessoas usavam 
a hashtag #umolharsobrennand para 
marcar as imagens. A Oficina Cerâmi-
ca Brennand recebeu 56 fotografias, 
das quais uma dezena foi selecionada 
pela professora Renata Vitor. E, ainda, 
as exposições individuais Esporte para 
a Vida, do fotógrafo italiano Fabiano 
Avancin - que documenta as atividades 
do Vietnam Veterans of America Foun-
dation em Angola, no ano de 2005, no 
intuito de recuperar psicologicamente, 
pela prática do futebol, as vítimas das 
minas terrestres por meio do futebol, 
e Trânsito, do fotógrafo Paulo Rossi, a 
qual revela o olhar do próprio autor das 
imagens sobre o movimento das pessoas 
nos aeroportos do país.

No caso de Elas – Memórias e Con-
quistas, a exposição - uma parceria de A 
União - Superintendência de Imprensa 

FOtO: Ortilio Antônio

n Exposições: Mostra Nordeste de Artes Visuais; Esporte 

para a Vida; Trânsito; Um Olhar Sobre Brennand e Elas - 

Memórias e Conquistas

n Local: Galeria de Arte Luciano Agra da Estação Cabo 

Branco, em JP

n  Endereço: Av. João Cirilo Silva, s/n0, Altiplano

n  Entrada: Gratuita

Serviço

Professora lança livro “Histórias de ontem e 
de hoje”, na Fundação Casa de José Américo

O livro ‘Histórias de ontem 
e de hoje’, o sétimo trabalho da 
professora universitária Maria das 
Graças Ataíde Dias, será lançado 
amanhã, às 19h, na Fundação Casa 
de José Américo (FCJA) no Cabo 
Branco. Com prefácio do professor 
Heronildes de Barros, a obra será 
apresentada pelo acadêmico Antô-
nio de Souza Sobrinho.

‘Histórias de ontem e de 
hoje’ são narrativas de reminis-
cências, vivenciadas pela autora, 
no interior de Alagoas, Sergipe e 
Paraíba, onde viveu sua infância e 
juventude. Segundo a professora 
Myrta Leite Simões, que assina as 
orelhas da obra, o livro “conduz o 
leitor às suas próprias raízes, evo-
cando lembranças hilárias e com 

todos os cenários cuidadosamente 
construídos”.

A professora Alba Lígia de 
Almeida, que assina a contraca-
pa, sintoniza-se com a colega 
comentarista e diz que a autora, 
“através de uma narrativa singular 
e com grande riqueza de detalhes, 
convida o leitor a adentrar no 
universo povoado de sensações e 
sentimentos, que só uma infância 
e juventude, vividas em sua pleni-
tude são capazes de se eternizar 
na memória”.

Perfil 
Maria das Graças Ataíde Dias, 

conforme ela própria se define, é 
alagoana por nascimento, sergi-
pana por criação e tornou-se uma 

autêntica paraibana, ao contrair 
matrimônio com um paraibano, de 
Remígio. Justifica ainda que, na Pa-
raíba, realizou também a emoção 
de ser mãe e a realização profis-
sional e intelectual, que culminou 
no ingresso da atividade literária. 
Com este, ela já lançou sete livros, 
sendo uma série de três infantis.

Maria das Graças Ataíde Dias com sua sétima publicação

Registro da abertura da exposição ‘Elas - Memórias e Conquistas’, com fotos e matérias jornalísticas de mulheres paraibanas 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

e Editora com a Estação Cabo Branco 
e Secretaria de Educação de João Pes-
soa - reúne fotografias e reproduções de 
matérias jornalísticas publicadas pelo 
jornal e, em um espaço, o visitante pode 
encontrar um espaço interativo com mu-
lheres paraibanas que fizeram história, a 
exemplo de Elizabeth Teixeira, Margarida 
Maria Alves e Zabé da Loca. Em outra 
área, o público ainda pode observar uma 
seleção de páginas de A União contendo 
reportagens, artigos e notícias sobre a 
atuação da mulher na história da Paraíba, 
do Brasil e do mundo. Os temas abor-
dados são vários: os movimentos femi-
nistas, os direitos sociais ampliados da 
mulher, o perfil da mulher no trabalho e 
suas principais conquistas, destacando a 
moda da década de 70, quando a estilista 
inglesa Mary Quant lançou a minissaia, 
num país tradicionalmente machista e 
conservador, além de destacar a parai-
bana Kay France, a primeira brasileira a 

atravessar, a nado, o Canal da Mancha. 
“Muito linda essa exposição. Fiquei en-
cantada com tanta poesia. Não conhecia 
essas mulheres da minha terra”, comen-
tou a estudante do Ensino Médio Regina 
Célia de Almeida, que estava na Estação 
Cabo Branco pela primeira vez.

Já a Mostra Nordeste de Artes Vi-
suais reúne artistas representantes de 
todos os estados da região é organizada 
pelas representações regionais do Mi-
nistério da Cultura e da Fundação Nacio-
nal de Arte, em parceria com o Centro 
Cultural Banco do Nordeste e Prefeitura 
Municipal de Recife para a Copa das 
Confederações. De caráter itinerante, 
foi exibida em Pernambuco, Alagoas e, 
depois da Paraíba, seguirá, nos próxi-
mos meses, ao Maranhão, Piauí e Bahia, 
respectivamente. 

“O elo entre os nomes selecionados 
é um paradoxo artístico: eles possuem, 
em comum, o fato de serem nordestinos, 

n Evento: Lançamento livro ‘Histórias de ontem 

e de hoje’

n Local: Fundação Casa de José Américo (FCJA) 

no Cabo Branco  

n Data: Amanhã

n Hora: 19h

n Entrada Gratuita 

Serviço

ao mesmo tempo em que suas produ-
ções não se limitam às questões regio-
nais”, comentou o curador da mostra, 
José Rufino, observando que a exposi-
ção possui um direcionamento seme-
lhante ao ambiente globalizado contem-
porâneo. “Comparando com as décadas 
anteriores, possuímos um cenário mais 
prolífico, graças à tecnologia atual, que 
permitiu uma maior interação entre ar-
tistas, público e pesquisadores”, comen-
tou ele. 

FOtO: Divulgação
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Internações devido a 
acidentes de motos 
cresceram 115% em seis anos 

Desaparecidos
Site ajuda a encontrar pessoas enterradas como desconhecidas

Iniciativa do jornal A União contribui para a inclusão social de pessoas com deficiência visual

Camila Maciel
Repórter da Agência Brasil 

Começou a funcionar 
ontem, em plataforma onli-
ne e gratuita, a Central Na-
cional de Óbitos de Pessoas 
Não Identificadas, que vai 
ajudar a encontrar pessoas 
que foram enterradas como 
desconhecidas. De acordo 
com a Associação dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais 
de São Paulo (Arpen-SP), 
responsável pela iniciativa 
– inédita – no país, dados se-
rão disponibilizados em car-
tórios de registro civil de oito 
Estados e o Distrito Federal. 
São eles: São Paulo, Espírito 
Santo, Santa Catarina, Acre, 
Amapá, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Pernambuco. Entre 
os 10 milhões de cadastros 
existentes, cerca de 53 mil 
são de pessoas registradas 
como desconhecidas.

A central atende à Re-
comendação nº 19, de 2015, 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ): o objetivo é 
auxiliar parentes de pessoas 
desaparecidas. O mecanis-
mo vai permitir também que 
órgãos públicos façam a con-
ferência de registros de óbi-
to para o encerramento de 
processos administrativos 

ou judiciais. O banco de da-
dos disponibilizará informa-
ções como idade presumida, 
sexo, cor da pele, sinais apa-
rentes e data do óbito.

De acordo com Ivanise 
Esperidião, presidente da or-
ganização não governamen-
tal Mães da Sé, anteriormen-
te, as buscas eram feitas pelo 
Instituto de Identificação a 
pedido da Polícia Civil, mas 
podiam demorar anos. 

“Muitas vezes, a pessoa 
desaparece e vem a óbito 
no mesmo dia. A ferramen-
ta, nessa situação, agiliza 
a identificação dos corpos. 
Com isso, diminui o tempo 
de angústia das famílias, por-
que põe fim a expectativa de 
que a pessoa esteja viva em 
algum lugar”, avaliou.

Processo
A busca no site  pode 

ser feita com os seguintes 
campos para filtrar a infor-
mação: Estado, cidade, sexo, 
cor da pele e idade aproxi-
mada. “Não é possível ter 
certeza de que se trata de 
um determinado parente, 
mas é mais uma ferramenta, 
mais um indício”, explicou 
Luis Carlos Vendramin, vi-
ce-presidente da Arpen-SP. 
Ele destacou que, em alguns 

casos, é possível que o regis-
tro traga informações sobre 
roupas que estavam sendo 
usadas, marcas ou tatuagem. 
Ivanise acredita que é fun-
damental que a central seja 
aberta e gratuita para pos-
sibilitar às próprias famílias 
acompanharem o sistema 
para verificar os registros e 
as possíveis características 
apontadas nos documentos. 
“Nos casos em que a pessoa 
tem características como 
tatuagem, sinais, cicatrizes, 
fica mais fácil identificar. 
Mas, mesmo quando não 
tem, vamos fazendo cruza-
mento de dados e a gente 
acredita que a resposta virá 
com mais rapidez”, apontou.

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Ferramenta 
agiliza a
identificação dos 
corpos e cartórios 
de registro civil 
de oito Estados 
vão disponibilizar 
os óbitos

Tem repercutido bem 
a edição mensal do caderno 
especial em braille que circu-
la no jornal A União, com as 
principais notícias da edição 
do dia. O projeto está em fase 
experimental e é desenvolvi-
do em parceria com a Fun-
dação de Apoio ao Deficien-
te – Funad, sendo impressos 
46 exemplares, distribuídos 
em encarte no jornal do dia 
em diversos bairros da Gran-
de João Pessoa, benefician-
do usuários cadastrados no 
Centro de Reabilitação em 
Deficiência Visual (Codavi) e 
do Centro de Apoio Pedagó-
gico e Atendimento à Pessoa 
com Deficiência Visual (CAP) 
da Funad. Conforme Liana 
Amaro Augusto de Carvalho, 
coordenadora do Codavi e 

do CAP, muitos usuários do 
órgão procuraram a direção 
para elogiar a iniciativa. “Na 
verdade, a maioria dos nos-
sos usuários avaliou essa 
iniciativa como um processo 
positivo, alegando inclusive a 
questão da acessibilidade no 
incentivo a leitura em brail-
le na veiculação do jornal 
escrito, sendo A União, por-
tanto, literalmente inovador 
nesse sentido, e eu destaco 
a importância de estar sem-
pre noticiando esse processo 
que o jornal escrito nos for-
nece”, destacou.

Tendo em vista a boa 
aceitação do projeto a Funad 
já tem uma proposta para 
que ele seja expandido, che-
gando até o Instituto dos 
Cegos em Campina Grande 
e, posteriormente a todos 
os municípios paraibanos. A 
bibliotecária Gerluce Meira 

Guimarães, secretaria do Ins-
tituto dos Cegos da Paraíba 
Adalgisa Cunha (ICPAC), des-
taca a importância do proje-
to para a iniciação do defi-
ciente visual tão logo inicie a 
sua alfabetização através do 
método braille, “uma inicia-
tiva maravilhosa e muito im-
portante porque o braille é 
de suma importância na vida 
do deficiente”, revelou.

Edição em braille de A União 
recebe elogios dos leitores

Pioneirismo

Foto: Evandro Pereira

A diretora do ICPAC revela que o 
caderno em braille encartado no jor-
nal A União veio para proporcionar um 
direito ao cego em fazer uma leitura 
do jornal impresso e, com muita emo-
ção, diz que ele tem proporcionado 
uma leitura em cerca de 50 usuários 
no decorrer da semana.

 “É muito bom poder tocar no pa-
pel é ter a oportunidade de ler um jor-
nal impresso e, com esse projeto ino-
vador na Paraíba nós estamos tendo a 
oportunidade de orientar os nossos usu-
ários tão logo iniciem sua alfabetização 
em braille”, informou. A presidente da 
Funad, Simone Jordão, está satisfeita 

com a iniciativa e diz que “ter um jor-
nal impresso em braile, além de ser uma 
parceria exitosa, com certeza é algo 
diferente já que não existe nada seme-
lhante em nosso Estado”, destacou.

 Conforme Simone ,existem hoje 
mais de 8 mil pessoas com cegueira 
total na Paraíba. Já a professora uni-
versitária e jornalista,  Joana Belar-
mino, considera a iniciativa como um 
gesto positivo, mas diz que ele tem 
que avançar, “a iniciativa é positi-
va mas tem que avançar e o jornal A 
União precisa dar também acessibili-
dade ao deficiente visual em seu por-
tal na internet”, argumentou.

“É muito bom ler um jornal impresso”

Funad pretende 
ampliar o projeto, 
levá-lo ao Instituto 
dos Cegos em 
Campina Grande
e a todas as
cidades da PB
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Internações crescem 115% em 6 anos
Acidentes com motos

No periodo, houve um 
aumento de 171% em custos 
com os procedimentos

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

l GAstronomiA 

Galante
O Arraiá de 

Cumpade, primeiro 
complexo turístico 
rural do Brasil que 
fica instalado no 
Distrito de Galante, 
distante a 8 km de 
Campina Grande, já 
tem confirmadas 
atrações como 
Edglei Miguel, Gitana Pimentel e Sandra Belé, entre outros. Para a 
temporada 2015 a Divina Vila, cidade cenográfica onde se realiza o 
evento, teve sua infraestrutura ampliada, um palco em forma de 
sanfona foi montado, ampliação de banheiros, bem como restauração 
das casas da Rezadeir, Retratisat, das Redes e a do Queijo; Difusora 
de Rádio, Moinho de Milho, Armazém, Capela, Botequim, Tapiocaria, 
Doceria, Restaurante Rural, entre outros ambientes. O Arraiá 
de Cumpade está na sua quinta edição e vai acontecer nos dias 
6,13,14,20,21,24 e 27 de junho próximos, com muito forró pé de serra 
no período das 11h às 17h. O passaporte está sendo vendido na Mais 
Brasil Turismo. Informações pelos telefones: (83) 3224-3050 e (83) 
8650-0471.

l cAbAceirAs 
Muita aventura e adrenalina tomam conta do município de Cabaceiras no próximo final de 

semana com a realização do “Adventure Tour PB”. O turismo de aventura é a proposta do evento, 
onde serão realizadas “Caminhada Ecológica”, “Trilha 4x4”, “Trilha de Bike” e  “Trilha de Moto”, tendo 
como programação cultural no Museu de Cabaceiras, apresentação do Trio de Forró “Família Feliz” e 
do Chorinho “Vivendo o Choro”. O evento é uma iniciativa do Sebrae-PB e realização da  PEC Eventos 
Corporativos, contando com apoio do Sebrae-PB, Governo do Estado, através da PBTur - Empresa 
Paraibana de Turismo e das prefeituras envolvidas, já passou pelos municípios de Lucena, Pilões, Areia, 
Bananeiras e Boqueirão.

Foto: Ilustração

Foto: Anísio Henrique

Foto: Edson Matos

Foto: Divulgaçãol solâneA
Os organizadores 

da VI Missa do Vaqueiro 
e Cavalgada 2015 de 
Solânea já definiram a 
programação que este 
ano também conta com 
a Festa do Vaqueiro.  A 
programação começa 
no dia 6 de junho com 
a Festa do Vaqueiro, 
que será realizada no 
Espetinho do Jeca, 
com animação de 
Ronaldo Show, Ranniery Gomes e Neto Oliveira. O ponto alto será no dia 7, iniciando a 
programação às 6h30 com um café da manhã, na Igreja São Pedro, no Sítio Barrocas. Às 
10h no pátio da igreja será iniciada a VI Missa do Vaqueiro, celebrada pelo Padre Geraldo 
Bernardi. Às 11h sai a cavalgada até a cidade de Solânea com chegada prevista para as 
13h no Ginásio de Esportes Adauto Silva, onde haverá a confraternização dos vaqueiros. 
A festa se encerra às 17h com homenagens aos vaqueiros e churrasco.

O Brasil Sabor, 
considerado o maior festival 
gastronômico do país, além 
de elevar o fluxo de clientes 
em 28 estabelecimentos 
comerciais na Paraíba, está 
revelando talento em novas 
gastronomias dos chefs em 
João Pessoa, Campina Grande 
e Bananeiras. O festival, que 
foi iniciado no último dia 14, 
encerra no domingo (31) e, 
até lá, tem proporcionado à 
população degustar pratos 
especiais, levando em 
consideração a especialidade da casa e as 
características da região com até 50% de 
desconto. O evento, que este ano está 
na sua 10ª edição, é realizado em nível 
nacional em todas as capitais brasileiras pela 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), tendo a organização na Paraíba da 
Abrasel/PB, com apoio do Governo do Estado, 
por intermédio da Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur).

Conforme dados divul-
gados ontem pelo Ministério 
da Saúde, o número de in-
ternações hospitalares após 
acidentes com motos cresceu 
115% nos últimos seis anos. 
Esse número já representa 
metade do total de interna-
ções por acidentes de trânsito 
no país. No ano de 2013, de 
171 mil internações causadas 
pela violência no trânsito, cer-
ca de 89 mil ocorreram após 

acidentes com motos. Em 10 
anos, a frota de motos cresceu 
241,7% - no Norte e Nordeste 
as motos são quase metade da 
frota de veículos. 

A disparada de interna-
ções de motociclistas voltou a 
acender um alerta no Ministé-
rio da Saúde, que agora elabora 
um novo projeto para conter o 
problema – e também para di-
minuir os gastos na saúde: em 
seis anos, houve aumento de 
171% nos custos com interna-
ções no SUS por acidentes com 
motos. Só em 2013, foram gas-
tos R$ 231 milhões com inter-
nações causadas pelo trânsito.

Resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) 
publicada ontem no Diário Ofi-
cial da União proíbe o registro 
e o licenciamento de veículos 
automotores com o volante de 
direção no lado direito.

De acordo com o texto, 
a decisão levou em conside-
ração o fato de que os pro-
jetos de iluminação para os 
veículos em circulação no 
país observam técnicas espe-

cíficas para circulação pelo 
lado direito da via. Segundo 
o Contran, a sinalização ver-
tical é projetada para condu-
tores posicionados no lado 
esquerdo do veículo.

A exceção vale apenas 
para veículos de coleção com 
mais de 30 anos de fabricação 
e com suas características ori-
ginais conservadas. “Aos veí-
culos, em desacordo com esta 
resolução, serão aplicadas as 
penalidades previstas no Arti-
go 237 do Código de Trânsito 
Brasileiro”, destacou o Contran.

Contran proíbe registro  
de veículo automotores

VolAnte no lAdo direito

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Aprimorar cada vez mais a 
qualidade e o profissionalismo 
no rádio paraibano. Essa é a in-
tenção da Rádio Tabajara FM ao 
fechar uma parceria na última 
terça-feira (18), com o Unipê, 
através do curso de fonoaudio-
logia, em João Pessoa. A ideia 
é que locutores e repórteres re-
cebam orientação de como utili-
zar melhor a voz, evitando assim 
problemas nas cordas vocais e 
aproveitando mais o seu poten-
cial.

Segundo Victor Medeiros, 
coordenador do curso de Fonoau-
diologia do Unipê, serão reali-
zadas orientações sobre “saúde 
vocal”, “abuso e mal uso vocais”, 
“a comunicação eficiente” e ofi-
cinas, com técnicas vocais, para 
evitar a instalação de alterações 
que acometem as pregas vocais, 
como os famosos “calos” (nódu-
los), além de aprimorar o padrão 
vocal apresentado pelos locuto-
res. Dessa forma, o trabalho da 
Fonoaudiologia terá enfoques de 
prevenção e promoção de saú-
de vocal, além de refinamento, 
aperfeiçoamento vocal. “Temos 

excelentes profissionais na nossa 
equipe e essa parceria vai apri-
morar ainda mais esse importan-
te instrumento de trabalho. Com 
certeza essa parceria vai nos tra-
zer ótimos frutos”, comentou a 
superintendente da Rádio Taba-
jara, Maria Eduarda Santos.

As atividades serão realiza-
das por meio de um projeto de 
extensão, coordenada pela do-
cente Ana Celiane Ugulino, espe-
cialista na área de Voz e profes-
sora do Unipê. O projeto contará 
com a participação de alunos, 
que serão selecionados por meio 
de processo avaliativo. As ativi-
dades serão realizadas nas de-
pendências da Rádio Tabajara, 
duas vezes por semana, iniciando 
a partir do mês de agosto. 

locutores esportivos
Em princípio, o foco são os 

locutores esportivos. Com eles, 
serão realizadas as atividades 
de forma contínua e processual. 
Porém, há a possibilidade da rea-
lização de atividades mais pon-
tuais e específicas com os demais 
profissionais que trabalham na 
Rádio, como os jornalistas por 
exemplo. Esse componente pode 
nortear visitas técnicas de ou-

tros alunos, além dos envolvidos 
na Extensão, para realização de 
orientações com esses profissio-
nais.

Além de melhorar a qualida-
de do profissional de rádio, essa 
parceria é importante também 
para o Unipê na divulgação do 
curso de Fonoaudiologia da ins-
tituição. Para os alunos, que te-
rão oportunidade de realizar ati-
vidades de pesquisa e extensão 
com profissionais da voz, dentro 
do ambiente de trabalho deles, 
dessa forma, melhorando os co-
nhecimentos adquiridos dentro 
de sala de aula.

Tabajara faz parceria com Unipê
uso correto dA Voz

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Objetivo é evitar 
os tradicionais 
problemas nas
cordas vocais
e aproveitar
melhor o potencial 
dos profissionais 
da rádio Tabajara
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Suspensão de venda beneficia 3,2 milhões de usuários

Planos de saúde
Setor de serviços 
cresceu 6,1%

Pesquisa do  Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
informou ontem que, em março de 
2015, o setor de serviços do país teve 
crescimento nominal de 6,1%, na 
comparação com igual mês do ano an-
terior. O crescimento nominal embute 
a inflação ocorrida no período.

De acordo com os dados, que 
fazem parte da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS), a taxa é superior às 
taxas de fevereiro (0,9%) e janeiro 
(1,8%), retornando aos patamares 
de abril e setembro de 2014. A taxa 
acumulada no ano atingiu 2,9% e, em 
12 meses, 4,6%.

Empresas reduzem 
procura por crédito

O resultado de abril reflete o 
quadro recessivo da economia brasi-
leira, marcado por altas taxas de juros 
e baixo grau  de confiança de consu-
midores e empresários, segundo a Se-
rasa. As empresas reduziram a busca 
por crédito em 12,3% no mês de abril 
na comparação com o mês anterior, in-
dicando mudança de comportamento 
em relação aos dois últimos meses, 
quando a procura havia crescido. Em 
relação a abril de 2014,  a procura caiu 
1,2%. 

Os dados referem-se ao Indica-
dor Serasa Experian de Demanda das 
Empresas por Crédito. No acumulado 
do quadrimestre, houve alta de 6,9%. 

China quer abrir 
fábricas no país

O primeiro-ministro da China, 
Li Keqiang, comentou ontem o pla-
no de cooperação de US$ 53 bilhões 
assinado com o Brasil na última ter-
ça-feira, incluindo 35 acordos em 
áreas como infraestrutura, trans-
porte e agropecuária. 

De acordo com o premiê, Pe-
quim quer elevar o grau de relacio-
namento entre os países e ir além 
das trocas comerciais. 

A intenção, anunciou, é ins-
talar fábricas no país e promover 
troca de tecnologia na área de in-
fraestrutura e mobilidade. 

CPF para investidor 
estrangeiro mais ágil

A Receita Federal e a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) anun-
ciaram ontem o lançamento de um 
sistema que agilizará o processo de 
inscrição de investidores estrangeiros 
residentes no exterior no Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF). O novo sistema 
é reflexo de um esforço conjunto das 
instituições para aperfeiçoar o atendi-
mento desses investidores, que, nos 
termos da legislação em vigor, devem 
se inscrever no CPF e se cadastrar na 
CVM, antes de realizarem investimen-
tos no Brasil. Antes, o estrangeiro tinha 
de cumprir uma série de formalidades.

Produtores cobram 
de Kátia Abreu

Representantes de entidades 
sindicais de produtores rurais de todo 
o país se reuniram na última quarta-
feira, em Brasília, com a ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu. Liderados 
pela Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura (Contag), 
eles apresentaram uma série de 
reivindicações para melhorias na agri-
cultura familiar. Os principais pedidos 
são relacionados à importação de café 
peruano e subsídios para compra de 
milho utilizados.

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A comercialização de 87 
planos de saúde de 22 opera-
doras está suspensa a partir 
de ontem por determinação 
da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS). A de-
cisão foi anunciada na última 
segunda-feira em razão do 
não cumprimento dos pra-
zos máximos de atendimen-
to e por outras queixas de 
natureza assistencial, como 
negativas indevidas de co-
bertura. A lista completa está 
disponível no site da agência.

Segundo a ANS, a me-
dida beneficia aproximada-
mente 3,2 milhões de usuá-
rios que estão vinculados a 
esses planos tendo em vista 
que as operadoras terão que 
resolver os problemas assis-
tenciais para que possam re-
ceber novos clientes.

Também desde ontem, 34 
planos de saúde que estavam 
com a comercialização até en-
tão suspensa podem voltar a 
atuar já que, segundo a ANS, 
houve comprovada melhoria 
no atendimento ao cidadão.

Desde o início do progra-
ma de monitoramento, 1.099 
planos de 154 operadoras já 
tiveram as vendas suspensas. 
Desses, 924 planos voltaram 
ao mercado após comprovar 
melhorias no atendimento. A 
estimativa da ANS é que há 
no país 50,8 milhões de pes-
soas que têm planos de assis-
tência médica e 21,4 milhões 
com planos exclusivamente 
odontológicos.

Desde o início do 
monitoramento, 
a ANS já 
suspendeu a 
comercialização 
de 1.099 
produtos de 154 
operadoras

As empresas reduziram 
a busca por crédito em 12,3% 
no mês de abril na compara-
ção com o mês anterior, indi-
cando uma mudança de com-
portamento em relação aos 
dois últimos meses, quando 
a procura havia crescido. Em 
relação a abril de 2014,  a 
procura caiu 1,2%. Os dados 
referem-se ao Indicador Se-
rasa Experian de Demanda 
das Empresas por Crédito.

No acumulado do qua-
drimestre, houve alta de 
6,9% comparado ao período 
de janeiro a abril de 2014. 
Para os economistas da Se-
rasa Experian, o resultado 

de abril reflete “o atual qua-
dro recessivo da economia 
brasileira, marcado por altas 
taxas de juros e baixo grau de 
confiança de consumidores e 
empresários.”

O levantamento da Se-
rasa Experian mostra que 
foi maior a queda na varia-
ção mensal no segmento das 
micro e pequenas empresas 
que diminuíram a busca em 
12,5% em março último. Nas 
empresas de médio porte, 
ocorreu recuo de 8,7% em 
abril e nas grandes empre-
sas, retração de 7,5%.

No acumulado desde ja-
neiro, apenas as micro e pe-
quenas empresas elevaram a 
procura com um aumento de 
8,4%. As médias empresas 

buscaram 14,2% menos e as 
grandes (-7,7%). Por setor, 
houve recuo em todas as 
áreas com destaque para o 
comércio (-13%). Nos ser-
viços, foi constatada uma 
baixa de 11,9% e, na indús-
tria (-10,6%). 

No primeiro quadri-
mestre, aparece os servi-
ços com uma alta de 8,8%, 
seguido do comércio com 
elevação de 8,5% e no setor 
industrial queda de 5,7%.

A região Centro-Oeste 
foi a que apresentou o maior 
recuo de março a abril, com 
23,1%. No Sul, houve queda 
de 16,5%; Sudeste ficou em 
16,1% ;  Nordeste, 15,7% e 
apenas a região Norte indi-
cou avanço de 9%.

Empresas reduzem procura por 
crédito em abril, diz a Serasa

RECESSÃO DA ECONOMIA

Marli Moreira
Da Agência Brasil As inscrições para 

o concurso público 
do Departamento Pe-
nitenciário Nacional 
(Depen), do Ministério 
da Justiça, foram pror-
rogadas até as 18h 
de amanhã. As vagas 
são para os cargos de 
Especialista em Assis-
tência Penitenciária, 
Agente Penitenciário 
Federal e Técnico de 
Apoio à Assistência Pe-
nitenciária. 

São 258 vagas para 
nível superior e mé-
dio, distribuídos para 
as áreas de especialista 
em assistência peniten-

ciária (superior); agen-
tes penitenciários (mé-
dio) e técnico de apoio 
à assistência peniten-
ciária (médio).

Formação
Os candidatos de 

nível superior devem 
possuir formação em 
enfermagem, farmá-
cia, pedagogia, psi-
cologia, serviço social 
e terapia ocupacio-
nal. Para as vagas de 
agentes, os candidatos 
aprovados devem ter 
também a carteira de 
habilitação a partir da 
categoria B. 

Inscrições vão até 
às 18h de amanhã 

CONCURSO DO DEPEN

O Brasil ganhou ontem uma lei 
mais moderna e ágil para o uso de 
recursos da biodiversidade. A mu-
dança na legislação estimulará as 
pesquisas científicas, a criação de 
produtos baseados em biotecno-
logia, e aumentará a participação 
de povos tradicionais nos lucros de 
produtos feitos, por exemplo, com 
base em plantas brasileiras.

A Lei da Biodiversidade foi as-
sinada pela presidente Dilma Rou-
sseff, durante uma cerimônia no 
Palácio do Planalto, e substituiu as 
regras anteriores que eram de 2001. 
Nos próximos 180 dias, um grupo 
de técnicos do governo, empresas, 
universidade e povos tradicionais 
vai trabalhar na regulamentação 
das novas regras. “Temos todas as 
condições para ganhar a corrida na 
área da biotecnologia”, afirmou 
Dilma. “A lei define um marco legal 
para biodiversidade, garantindo 
que haja um ambiente favorável, 
amigável, para que, quem tenha 
conhecimento tradicional, tenha 

uma participação nos ganhos. E 
as empresas utilizem esse conhe-
cimento sem conflitos.” Para a mi-
nistra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, a nova lei beneficia quem 
faz ciência no Brasil, a indústria, os 
agricultores e os povos tradicionais. 
Os efeitos práticos, disse ela, serão a 
repartição mais justa de ganhos com 
as comunidades, a agilidade na libe-
ração de patentes para as empresas 
e a desburocratização para os pes-
quisadores.

“A partir de agora, acaba a 
briga jurídica sobre acesso ao patri-
mônio genético do país”, ressaltou 
a ministra. “Trinta países já estão 
copiando a nova legislação de bio-
diversidade no Brasil.”

Uma das principais mudanças 
define que comunidades tradicionais 
(indígenas, quilombolas) recebam 
um percentual do lucro de um pro-
duto que usa elementos da biodiver-
sidade brasileira. Segundo a ministra, 
a repartição deverá ser feita enquan-
to houver a venda de produto.

“Em 14 anos, apenas 136 con-
tratos foram assinados de reparti-
ção, sendo 80% deles nos últimos 
três anos”, disse a ministra, que 
espera um crescimento tanto das 
pesquisas acadêmicas, quanto dos 
investimentos de empresas.

Outro avanço é a “descrimi-
nalização” das pesquisas com a 
biodiversidade, o que estimula a 
geração de conhecimento e ino-
vação tecnológica. A ministra lem-
brou que os pesquisadores eram 
multados por biopirataria. “A lei 
reduz a burocracia para as em-
presas ao facilitar, por exemplo, o 
depósito de patentes no INPI [Ins-
tituto Nacional de Propriedade In-
telectual]”, salientou.

Izabella informou que o pa-
gamento às comunidades tradicio-
nais ocorrerá a partir do produto 
já desenvolvido, reduzindo cus-
tos das pesquisas iniciais. Na área 
agrícola, o pagamento da reparti-
ção será feito pelas empresas que 
desenvolvem sementes.

Lei regulariza produto e inovação 
COMUNIDADES TRADICIONAIS E bIOTECNOlOgIA

FOTO: Reprodução/Internet

Comunidade tradicional será beneficiada com um percentual do lucro de um produto que usa elementos da biodiversidade



Jornalistas Agenilson 
Santana e Denise Vilar, 
advogada Djanete 
Conde, promotora de 
Justiça Nara Lemos, 
médica Emília Miranda, 
executiva Margareth 
Rose Veloso Pinto, 
empresários Gaspar 
Xavier Lopes e Gislene 
Bertzer, economista 
Ana Vitória Estevão 
Mendonça.
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Parabéns

Dois Pontos
  A marca Cartier está 
lançando no mercado o perfume 
"Cartier La Panthere Eau de Par-
fum Légère".
  Criado por Mathilde Laurent 
com inspiração na pantera, sím-
bolo da feminilidade.

Zum Zum Zum
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Espetáculo
NESTE sábado 

a Praça do Povo do 
Espaço Cultural José 
Lins do Rego, às 19h30, 
vai receber show do 
cantor Jorge Vercillo 
em turnê dos seus 20 
anos de carreira, reunin-
do os principais hits e 
novos sucessos.

Camarotes para 
10 pessoas custa R$ 
1.200, mesa para 4 no 
Setor Azul R$ 400, no 
Setor Verde R$ 340 e 
no Setor Amarelo R$ 
270. Vendas na loja 
Aramis, J. Carlos Design 
e Empório do Grão.

Sempre bonita, promotora de Justiça Nara Lemos é a aniversariante de hoje

“Jornalismo é publicar aquilo  
que alguém não quer que 
se publique. Todo o resto é 
publicidade”

“Sou publicitária e sou 
tão boa no que faço que 
encaro o jornalismo como 
uma brincadeira séria”

GEORGE ORWELL CAMILA BILL

Conferência
AS ADVOGADAS 

Socorro Brito, Vilma 
Almeida e Nívia de 
Araújo Costa estão 
seguindo hoje para 
Maceió-AL, onde par-
ticipam da Conferência 
Nacional de Advogadas 
promovida pelo Con-
selho Federal da OAB.

Na ocasião, serão 
homenageadas todas as 
ex-presidentes da OAB 
e conselheiras federais.

FOTO: Olenildo Nasciimento

Juca Pontes, que hoje comanda mais um Pôr do Sol Literário e a 
professora Socorro Aragão

   A artista Nina Becker está indicada ao Prêmio da Música Brasileira na categoria 
“Melhor Cantora da MPB” com o disco “Minha Dolores” em homenagem a Dolores Duran.

Socorro Pordeus, Lucimar Eloy e Lúcia Padilha no Bingo Beneficente da Amem

FOTO: Dalva Rocha

FOTO: Dalva Rocha

Simpatia de Maria Helena de Carvalho Costa no Sonho Doce 

Semana de Museus
A CASA do Artista Popular “Janete Costa” participa 

da 13a Semana de Museus promovida pelo Instituto Bra-
sileiro de Museus - Ibram, com a exposição “O Esplendor 
do ferro aos olhos de Deus”, do artista João de Deus 
Cavalcante. Ainda dentro da programação, haverá hoje 
uma oficina de confecções de bijuterias de papel e re-
talhos ministrada pela professora Kátia Suênia Queiroz 
do Bú, resultando em artesanato ecológico.

O DESEMBAGADOR e presidente do TJPB, Mar-
cos Cavalcanti de Albuquerque e a desembargadora e 
presidente da Comissão de Cultura e Memória do Poder 
Judiciário, Fátima Bezerra Cavalcanti comandam hoje 
sessão comemorativa ao centenário de nascimento do 
desembargador Rivaldo Pereira da Silva.

A solenidade será às 16h na sala de sessões do 
Tribunal Pleno “Desembargador Manoel da Fonseca 
Xavier de Andrade”, com presenças de familiares do 
homenageado, amigos e convidados especiais.

Homenagem póstuma

   O desembargador Marcos Cavalcanti passa o dia de amanhã em Campina 
Grande. Pela manhã visita o Fórum Afonso Campos, pela primeira vez como chefe do 
judiciário, depois vai para a UEPB onde se reúne com o reitor José Ethan Barros. À tarde, 
visita o prefeito Romero Rodrigues.

FOTO: Dalva Rocha

Gracinha Pereira, Auxiliadora Cardoso e Joana D´Arc Franco Aguiar

   A felicidade reina na residência de Vânia Lisboa e José Braga com a boa nova de 
que sua filha Vanessa e o genro Mozard Bezerra terão o primeiro filho quando setembro 
chegar. Trata-se de uma menina que vai se chamar Maria, bisneta, portanto,  dos estimados 
Carmi e Martinho Lisboa.

Espaço HQ

O ESPAÇO Cultural 
José Lins do Rego vai ser 
tomado no próximo sába-
do e domingo pelos fãs 
das histórias em quadrin-
hos com a realização de 
mais uma edição do Pro-
jeto Espaço HQ. O evento 
vai reunir quadrinistas, 
críticos, fãs e coleciona-
dores de quadrinhos para 
diálogos, intercâmbio e 
formação na área.  

Alunos da rede pú-
blica de ensino têm 50% 
de desconto na taxa de 
inscrição de R$ 20.

Confraria literária
O GRUPO Sol das Letras promove hoje mais um 

sarau literário, a partir das 17h, nos jardins da Academia 
Paraibana de Letras, com apoio da Livraria do Luiz.

O homenageado desta edição é o saudoso escritor 
Ascendino Leite, cujos familiares receberão o Troféu 
Solito. O evento terá, ainda debates sobre os livros 
“Forró de Cabo a Rabo”, do jornalista Ricardo Anísio e, 
“Ausência do Tempo”, do escritor e presidente da APL, 
Damião Ramos Cavalcanti, a ser apresentado pelo pro-
fessor e escritor José Mário da Silva Branco.

Haverá, ainda, uma perfomance da atriz Susy Lopes 
sobre obras de escritores paraibanos e o grupo “Cantan-
do Histórias” lançará seu mais novo trabalho, o CD “Meu 
Quintal” com Nara Limeira e Naldinho Braga. 

Ao final, um coquetel será servido aos convidados.

Jovem Senador

O PROJETO “Jovem 
Senador” está receben-
do até hoje as redações 
dos interessados em 
participar do concur-
so de redação que tem 
como tema “Participação 
Política: no parlamento, 
nas ruas e nas redes 
sociais”. A Secretaria 
de Educação vai selecio-
nar três redações para 
representar a Paraíba 
na etapa nacional, cujos 
vencedores vão vivenciar 
em Brasília o processo de 
discussão e elaboração 
das leis do país, simulan-
do a atuação dos sena-
dores da República.
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Motoristas flagrados 
na Lei Seca têm que 
devolver CNH ao Detran 
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Quarenta dias é o prazo que 
os comerciantes da Praia do Jaca-
ré, em Cabedelo, têm para remo-
ver seus bares. O Exército Brasi-
leiro já foi notificado para fazer a 
derrubada no próximo dia 10 de 
julho, caso os comerciantes não 
desocupem a margem do Rio Pa-
raíba. A ação judicial do Ministé-
rio Público Federal sobre a decisão 
já foi encerrada, restando apenas 
que o Exército execute o que foi 
decidido.  

Apesar da ordem de derrubada 
já ter sido tomada e, de acordo com 
o MPF, não cabendo mais recursos 
de nenhuma das partes envolvidas, 
os comerciantes do local ainda es-
peram por uma solução que man-
tenha os bares nos mesmos locais 
de funcionamento.  Existe o proje-
to denominado Parque do Jacaré 
para relocar os comerciantes que 
serão afetados pelas mudanças em 
um dos pontos turísticos mais visi-
tados da Paraíba. 

O jornal A União foi às ruas 
para saber o que a população 
pensa sobre essa mudança e se a 
retirada dos bares afeta o turismo 
paraibano. Confira as opiniões:

Maioria acha que turismo e comerciantes serão prejudicados
RETIRADA DE BARES DA PRAIA Do JACARÉ

EnqueteRodrigo Rodrigues
Especial para A União

Janielle Ventura
Especial para A União

FotoS: Edson Matos

Caixa Econômica financia 
até 90% do valor, com 
teto máximo de R$ 170 mil 

Feirão oferece mais de 2 mil imóveis
SoNHo DA CASA PRÓPRIA

“Com certeza vai 
tirar muitos turistas, 
porque isso é uma 
atração turística e 
se não tiver aqueles 
bares muita gente 
vai deixar de ir lá. 
Vão fazer o que lá? 
Não vai ter mesas, 
cadeiras, uma bebida, uma recepção para eles. 
Acho que não é bom, é um ponto turístico, é 
importante para a cidade e para os turistas que 
não vão desfrutar daquela beleza natural”. 
Walter roux
Comerciante

“Beneficia alguns e 
outros não, porque a 
maioria do pessoal que 
trabalha ali naquela 
área tem seu meio de 
vida daquele sustento, 
são pais de família, 
têm obrigações, 
responsabilidades e eu 
acho que as autoridades não estão vendo isso, só 
vêem o lado deles. Eu acho uma coisa muito chata 
porque se tirarem aquele pessoal dali como é que 
eles vão ter uma subsistência?” 

lenilson lima 
Confeiteiro 

“Se vão revitalizar 
e para manter o 
equilíbrio ecológi-
co, acho louvável. 
Eu entendo dessa 
forma, se for 
para melhorar, se 
for para só tirar 
as pessoas de 
lá não, aí eu não concordo, tem que ter um 
objetivo. O objetivo é ter mais saúde para a 
população e ser mais natural possível, sem 
agredir a natureza, eu sou a favor disso”.  

adenilson oliveira
Policial civil

“Eu acho 
que deveria 
permanecer 
como está 
mesmo. Tem 
muita família 
ali que vive 
daquilo, precisa 
daquele meio 
para sobreviver. Acredito que isso deveria 
ser levado primeiro em conta antes de tirar 
aquelas pessoas que já vivem e trabalham 
ali há muito tempo”.
Joselucia da costa 
Comerciante 

“Eu acho que 
não deve tirar, 
porque ali é um 
lugar de lazer, as 
pessoas vão lá, 
lancham, olham 
a paisagem, tem 
o pôr do sol, tem 
as lojinhas de 
artesanato. Todo parente meu que vem 
aqui a gente leva lá, é mais um ponto 
turístico de João Pessoa,  se tirar vai ficar 
muito sem graça”. 

roselma leite 
Comerciante

“Eu acho que é 
desnecessário 
porque as 
pessoas vão lá 
para comer, se 
divertir, é um pon-
to turístico que 
atrai gente não só 
do Brasil, mas do 
mundo todo também. Se tirarem de lá toda 
aquela estrutura, pra onde vai o turista que 
vem visitar a cidade? Tem que pensar nisso 
também, é o que eu penso”.

roberto marini
Comerciante

“Eu não sou daqui, 
mas estivemos lá uma 
única vez ano passado e 
retornamos este ano a 
João Pessoa e fomos lá 
outra vez porque gostei 
muito. Mas uma coisa 
que vejo ali de negativo 
é que o pessoal cobra 
por tudo e isso afasta um pouco as pessoas que 
querem frequentar aquele ambiente. Mas eu acho 
interessante se essa mudança for para revitalizar, 
para melhorar o ambiente, nesse caso, eu acho 
positivo”.
raimundo Freitas
 Professor

“A beleza que 
eu acho que tem 
é aqueles piers 
estarem próximos ao 
rio, pra gente ficar 
ali, sentar, apreciar a 
natureza bem próxi-
mo dela. Se vão tirar, 
como as pessoas vão 
ter aquele contato próximo com a natureza? 
Se for pra tirar aquelas estruturas eu não 
concordo, penso que isso vai piorar o turismo 
no local”.
Jeane Hildalgo 
Professora 

Os preparativos para o 11º 
Feirão da Casa Própria, patrocina-
do pela Caixa Econômica Federal, 
exigiram uma seleção de melhores 
ofertas para o consumidor. Cerca 
de 10 mil pessoas devem visitar os 
stands e haverá uma movimenta-
ção superior ao valor de R$ 50 mi-
lhões em financiamento. O evento, 
que oferece imóveis do Programa 
Minha Casa, Minha Vida e opera-
ções com recursos do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço), 
com teto máximo de R$ 170 mil, 
começou ontem e vai funcionar até 
o domingo (24), no térreo do Shop-
ping Tambiá, em João Pessoa.

São oferecidos mais de 2.200 
imóveis em várias localidades da 
capital, principalmente nos bairros 
da Zona Sul, como Valentina, Man-
gabeira, Geisel e José Américo. A 
área dos imóveis varia entre 45m² 
e 65m². Há apartamentos simples 
com dois quartos, sala, cozinha e 
banheiro e há também aqueles com 
suítes, áreas privativas e piscinas. A 

escolha poderá ser feita de acordo 
com a necessidade e a possibilida-
de de cada interessado.

O superintendente regional da 
Caixa, Celizo Bezerra Filho, falou 
que o objetivo é facilitar a compra, 
dando todo o apoio ao interessado 
que deseja realizar o sonho da casa 
própria. "Foram imóveis pré-sele-
cionados para a feira. Estamos com 
os melhores preços do mercado e 
visamos a localidade, boa qualida-
de e habitação. Tudo para facilitar 
a compra", explicou. Entre constru-
toras, também há a participação de 
correspondentes e imobiliárias.

Celizo Bezerra Filho enfatiza 
a ação, reafirmando que o princi-
pal beneficiado será aquela pessoa 
com desejo de sair do aluguel e fi-
nalmente possuir a sua moradia. 
"Nós financiamos até 90% do valor, 
os outros 10% deverá ser acertado 
com a construtora ou imobiliária".

Para Dimas Batista, corretor de 
uma das construtoras em exposi-
ção, a vantagem é que o interessado 
poderá encontrar a maior varieda-
de de opções para que ele alcance 
o seu objetivo. O Feirão tem varie-
dade não apenas nos preços, mas 
também em tamanho e localidade, 
oferecendo as orientações dos fun-
cionários da Caixa.

Entre os stands havia um 
homem de olhar atento. Ele 
conversava com uma correto-
ra e procurava informações. 
Aproveitou também para fa-
zer uma simulação. A cada 
palavra ouvida, sentiu seu so-
nho cada vez mais perto. Jo-
senildo Santos, aos 48 anos, 
mora com seus três filhos e 
a esposa no Bairro dos Ipês. 
Paga aluguel há cinco anos e 
mal pode esperar para contar 
a novidade para a esposa.

"Eu pago R$ 500,00 de 
aluguel e a casa não é minha. 
A qualquer hora posso ser co-

locado para fora. Aqui vou in-
vestir em algo meu, onde nin-
guém poderá tomar de mim. 
É muito melhor. O tempo que 
passei pagando aluguel, po-
deria ter pago a minha casa", 
lamentou.

Ele disse que ao chegar 
em casa vai conversar com a 
esposa e os filhos e eles en-
trarão em um consenso sobre 
os valores e a localidade. A in-
tenção é continuar no mesmo 
bairro ou nas proximidades, 
já que dois dos seus filhos 
fazem faculdade próximo ao 
local.

Primeiro passo para a compra

Saiba mais

Documentos
Para requerer o crédito para a casa própria na feira, os 
interessados devem levar documento de identidade, CPF, 
comprovante de renda e comprovante de residência. “Isso 
facilita a simulação e ele já vai saber qual a capacidade que 
terá de compra. E, provavelmente, vai encontrar algo que 
lhe agrada entre os 2.200 imóveis em oferta”, esclareceu o 
superintendente.
O cliente poderá conhecer o imóvel, dar entrada na 
documentação necessária para o financiamento e, caso lhe 
agrade, fechar negócio.

Formas de pagamento
O financiamento é pago em até 35 anos, com taxas de 
juros reduzidas que variam conforme a renda da família. A 
pessoa interessada deve ir ao Feirão para que seja feita uma 
simulação e ajustada a melhor condição de pagamento. A Caixa 
financia até 90% do valor total. O teto máximo é R$ 170 mil.

Dicas e orientações
Durante o Feirão da Casa Própria no ShoppingTambiá, há 
um stand da Caixa Econômica Federal onde é possível tirar 
todas as dúvidas com os funcionários do banco, além de 
áreas das empresas participantes do evento. Porém, caso 
não seja possível ir até o local, as informações também 
poderão ser repassadas nas agências da Caixa e pelo 
Serviço de Atendimento ao Cliente, disponível 24h por dia, 
inclusive nos finais de semana. O número para contato é o 
0800 726 0101.  

Evento: 11ª Feira da Casa Própria em João Pessoa
Data: de 20 a 24 de maio
Local: térreo do Shopping Tambiá
Horário de atendimento: hoje, amanhã e sábado, das 9h 
às 20h, e no domingo, das 13h às 20h

SERVIÇO

Evento está sendo realizado até domingo em stands instalados no térreo do Shopping Tambiá, em João Pessoa
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Mães são homenageadas na Semana 
de Doação do Leite Materno na PB
Ações começaram na 
Maternidade Frei Damião, 
referência no Estado

O Governo do Estado 
da Paraíba, por meio da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), está realizando, na 
Maternidade Frei Damião, 
as atividades alusivas à III 
Semana Estadual de Doação 
de Leite Materno. Receben-
do equipes de saúde da uni-
dade, doadoras e mães dos 
bebês internos receptores 
de leite, o evento tem como 
principal objetivo estimular 
e salientar a importância da 
doação, além de homenagear 
as doadoras pelo ato de soli-
dariedade. 

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

Ela explicou, ainda, que 
a escolha da Maternidade 
Frei Damião como sede para 
a abertura das atividades da 
semana é por ser uma unida-
de referência para o Estado. 
“Nosso Banco de Leite está 
alocado do complexo onde 
fica a Frei Damião. Nossa in-
tenção é abastecer a mater-
nidade – que tem sete leitos 
de UTI, cuidados intermediá-
rios e o projeto bebê canguru 
– com 100% de leite huma-
no. Para isso, nós precisamos 

de suporte e quantidade de 
leite suficiente para a ma-
ternidade que consome, em 
média, 50 litros de leite por 
mês”, comentou. 

Além de mostrar aos 
presentes a importância 
da doação do leite mater-
no – com palestras e vídeos 
explicativos –, homenagear 
as mães doadoras também 
esteve em pauta. “É de suma 
relevância agradecer àquelas 
que já doam, além de dar um 
suporte emocional para as 
mães que estão com seus be-
bezinhos na UTI e esperam 
a alta deles ansiosamente”, 
disse Thaíse. O evento con-
tou, ainda, com a distribui-
ção de lembrancinhas para 
mães e bebês e um café da 
manhã em comemoração.

A diretora da Materni-
dade Frei Damião, Ana Már-
cia Fernandes, salientou que 
ações como esta são impor-
tantes para mostrar as mães 
que, além de dar o leite para 
seus próprios filhos, elas po-
dem ajudar outras famílias e 
até salvar vidas. “Precisamos 
sensibilizar as mães sobre a 
importância de doar leite. Se 
cada uma doar um pouqui-
nho, podemos suprir a ne-
cessidade daqueles que tan-
to 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 pri-
meira gestação, teve alguns 
contratempos no parto e não 
pôde amamentar a filha. Na 
segunda, o excedente lático 
a tornou doadora. “Doo leite 
desde fevereiro deste ano. 
É muito gratificante poder 
amamentar minha filha e po-
der dar para ela o leite que, 

infelizmente, a outra não 
pode receber. Ter a chance de 
ajudar outros bebês que pre-
cisam me deixa ainda mais 
feliz”, disse.

Atividades
Hoje, serão realizadas 

visitas às Unidades de Saú-
de da Família de Bayeux, 
Cabedelo e Santa Rita e par-
ticipação nos grupos de ges-
tantes para divulgação da 
campanha de doação de leite 
materno e captação de doa-
doras durante o evento. O 
encerramento das atividades 
será amanhã, às 9h, no Mer-
cado Central, onde haverá 
uma mobilização com distri-
buição de panfletos, orienta-
ções e captação de doadoras 
com distribuição de kits. A 
ação acontecerá em parceria 
entre os Bancos de Leite Ani-
ta Cabral e Drª Zilda Anrs, do 
Instituo Cândida Vargas

O Banco de Leite Josefa 
Garcia Rolim, da Maternida-
de Deodato Cartaxo, em Ca-
jazeiras, e os postos de coleta 
de Sousa e Santa Luzia tam-
bém promoverão diversas 
ações, a exemplo de palestras 
para as mães e estudantes do 
curso Técnico em Enferma-
gem e blitz do aleitamento 
materno, promovendo as 
ações de aleitamento e doa-
ção nos principais pontos da 
cidade.

Maior rede
O resultado da Paraíba 

ser o Estado com a maior 
rede de coleta de leite ma-
terno do Nordeste está no 
aumento da coleta. Em 2010, 
foram coletados 4.700 litros 
e em 2014 aumentou para 
7.000 litros, além do número 
de crianças beneficiadas que 
passou de 5 mil para 11 mil. 
Ainda teve um acréscimo na 

quantidade de doadoras, de 
4.500 para 6.500. 

Com todo este investi-
mento, a Paraíba conseguiu 
reduzir a mortalidade infan-
til em 80,44%, segundo da-
dos do IBGE divulgados em 
2013, cumprindo, assim, o 
quarto dos oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Doação
Para ser doadora, bas-

ta a mulher estar amamen-
tando, ser saudável e ter 
produção de leite maior 
que a necessidade do seu 
bebê. Para doar é só pro-
curar uma das unidades 
distribuídas em todo o Es-
tado. Os contatos estão no 
portal do Governo (paraí-
ba.pb.gov.br).

O Banco de Leite Ani-
ta Cabral, que funciona na 

Maternidade Frei Damião, 
na capital, fornece suporte 
técnico para toda rede, que 
beneficiou, em 2014, cerca 
de 160 mil mães e bebês em 
todo o Estado. 

O leite doado é proces-
sado e analisado pelo la-
boratório do Anita Cabral, 
certificado pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), o 
qual garante a inativação dos 
protozoários, vírus, fungos e 
bactérias patogênicas, ofe-
recendo ainda a informação 
de todas as características 
físico-químicas, tais como 
grau de acidez, quantidade 
de gordura e maturidade do 
produto. Isso garante que 
cada receptor atendido rece-
ba o leite específico para seu 
quadro clínico.

Posto de coleta
Na próxima segunda-feira 

(25), às 10h, a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) inaugura 
o posto de coleta de leite ma-
terno do Hospital Geral de Ma-
manguape (HGM). Com isso, 
a Paraíba passa a ter a maior 
rede de coleta do Nordeste, 
com 19 postos e seis bancos 
de leite, espalhados por todo o 
Estado.

A meta do posto do HGM 
é prestar serviço humani-
zado em promoção, prote-
ção e apoio ao aleitamento 
materno a mais de 100 mil 
pessoas dos 12 municípios 
do Vale do Mamanguape 
(Mamanguape, Baía da Trai-
ção, Jacarau, Marcação, Rio 
Tinto, Itapororoca, Duas 
Estradas, Pedro Régis, Cuité 
de Mamanguape, Mataraca, 
Curral de Cima e Capim). A 
expectativa é captar doado-
ras e coletar, em média, 40 
litros de leite por mês.

Paraíba é o Estado com a maior rede de coleta do Nordeste; foram 11 mil crianças beneficiadas em 2014

O Ministério da Saúde lançou on-
tem a Campanha Nacional de Doação 
de Leite Materno, que visa a aumentar 
as doações principalmente para bebês 
prematuros. O tema deste ano é "Seja 
doadora de leite materno e faça a dife-
rença na vida de muitas crianças".

A campanha foi lançada em come-
moração ao Dia Mundial de Doação de 
Leite Humano, celebrado terça-feira 
(19). O objetivo é aumentar o núme-
ro de novas doadoras voluntárias e o 
volume de leite materno coletado e 
distribuído para recém-nascidos, espe-
cialmente prematuros de baixo peso 
internados em unidades de saúde. Atu-
almente, o volume de leite materno 
coletado representa de 55% a 60% da 
real demanda no país.

"Nossa meta é que a gente consi-
ga ampliar em 15% a doação de lei-
te humano voltado prioritariamente 
para bebês prematuros. Um litro de 
leite humano vai auxiliar 10 bebês 
prematuros. É fundamental que todas 
possam fazer parte dessa história", 
destacou a ministra interina da Saúde, 
Ana Paula Soter.

Dados do Ministério indicam que, 
de janeiro a dezembro de 2014, foram 
coletados em todo o Brasil 184 mil litros 
de leite materno, beneficiando 178 mil 
recém-nascidos. Ao todo, 164 mil mulhe-
res doaram leite neste período. De 2008 
até 2014, aumentou em 11% no volume 
de coletas de leite materno no país.

"Hoje em dia, felizmente, as pes-
soas já têm noção da importância do 
leite materno", avaliou o coordenador 
da Área de Saúde da Criança e Alei-
tamento Materno, Paulo Bonilha. Ele 
lembrou que a orientação da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) é o 

aleitamento materno exclusivo até os 6 
meses de vida e o aleitamento comple-
mentar até os 2 anos ou mais.

Números apresentados pelo minis-
tério mostram que o consumo de leite 
materno é capaz de reduzir a mortalida-
de infantil (crianças menores de 5 anos) 
em até 13%. No Brasil, 67,7% das crian-
ças mamam na primeira hora de vida e a 
duração média do aleitamento materno 
exclusivo é 54 dias. Além disso, 41% dos 
menores de 6 meses tiveram alimenta-
ção exclusivamente por leite materno.

A rede brasileira conta com 215 
bancos de leite e 98 postos de coleta. 
Atualmente, todos os Estados têm pelo 
menos um banco de leite. O Distrito Fe-
deral é a única unidade federativa que 
consegue ter suficiência de leite huma-
no para todos os prematuros.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, com o leite materno, o bebê 
fica protegido de infecções, diarreias 
e alergias. Além disso, a criança cresce 
com mais saúde, ganha peso mais rá-
pido e fica menos tempo internado. O 
aleitamento materno também diminui 
o risco de doenças como hipertensão, 
colesterol alto, diabetes e obesidade.

Já para a mãe, a amamentação aju-
da o útero a recuperar o tamanho ori-
ginal, diminuindo o risco de hemorra-
gia e de anemia. As chances de adquirir 
diabetes ou de desenvolver câncer de 
mama e de ovário também diminuem 
significativamente com a amamentação.

Segundo a pasta, toda mulher que 
amamenta é uma possível doadora de 
leite humano. Basta estar saudável e 
não estar tomando nenhum medica-
mento que interfira na amamentação. 
Quem tiver interesse em doar leite ma-
terno deve procurar o banco de leite 
mais próximo ou ligar para o Disque 
Saúde no número 136.

Ministério da Saúde lança campanha

O Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que integra 
a rede hospitalar do Estado, 
passou a integrar o Projeto 
Antitabagismo do Ministério 
da Saúde. As ações de caráter 
preventivo e educativo serão 
coordenadas pelo Núcleo de 
Saúde do Trabalhador do Hos-
pital em parceria com o Centro 
de Atenção Integral à Saúde 
(Cais) de Jaguaribe.

Ontem, a psicóloga Eliane 
Rafael Barbosa e a enfermeira 
Luciana Martins Couto pro-
feriram palestra motivacio-
nal relacionada ao tabagismo 
para os funcionários fumantes 
sobre o projeto, tendo como 
enfoque  a orientação e o au-
xílio para as pessoas pararem 
de fumar, bem  como mostrar 
os malefícios provocados pelo 
tabagismo e o tratamento atra-
vés da medicina preventiva.

Para o diretor-geral do 
Hospital Arlinda Marques, 
Bruno Leandro de Souza, 
ações como essas são impor-
tantes, principalmente dentro 
de uma unidade de saúde. “É 
do conhecimento de todos os 
males que o cigarro causa na 
vida de uma pessoa e o Arlinda 
Marques não poderia deixar 
de fazer parte desse programa 
e, com isso, dar a sua contri-
buição para que os servidores 
fumantes possam abandonar 
o vício e passar a ter uma vida 
mais saudável”, destacou. 

De acordo com Sibely 

Coelho Urbano Pereira, enfer-
meira do trabalho e coordena-
dora do Serviço Especializado 
em Segurança e Medicina do 
Trabalho do Arlinda Marques, 
a partir de agora as pessoas 
interessadas em deixar de fu-
mar terão que participar das 
reuniões mensais e receber 
acompanhamento clínico dos 
médicos que integram o Pro-
grama Antitabagismo do Cais. 

Fumante desde os 13 
anos, Israel Nunes, de 54 anos, 
que trabalha no ambulatório 
do Arlinda Marques, disse que 
durante esse período só con-
seguiu ficar dois anos sem fu-
mar, mas que agora vai tentar 
deixar o vício de uma vez por 
todas. Outro fumante, que pe-
diu para não ser identificado, 
contou que fuma desde os 16 
anos de idade e hoje está com 
40 anos. “Já fiz várias tentati-
vas, mas não consegui largar 
o vício. Agora vou tentar mais 
uma vez e espero conseguir 
deixar o cigarro de vez”. 

Dados
De acordo com dados for-

necidos pelo Núcleo de Doen-
ças e Agravos não transmissí-
veis da Secretaria de Estado da 
Saúde, a Paraíba tem hoje uma 
população de 3.943.885 pes-
soas e, desse total, 11,5% são 
fumantes, o que corresponde a 
453.546 pessoas. Do ano pas-
sado até agora, 528 pessoas 
morreram vítimas de câncer 

de pulmão na Paraíba.

Sobre o projeto
O Projeto Antitabagismo 

do Ministério da Saúde integra 
o Programa Mudança de Hábi-
to & Estilo de Vida e tem como 
objetivo estimular, nos traba-
lhadores e em seus dependen-
tes, a prática de hábitos de vida 
saudáveis, por meio da cessa-
ção do uso do tabaco e de ou-
tras drogas lícitas e ilícitas.

Alerta
O tabagismo é considera-

do pela Organização Mundial 
da Saúde a principal causa de 
morte evitável em todo o mun-
do. A OMS estima que um terço 
da população mundial adulta, 
isto é, 1 bilhão e 200 milhões 
de pessoas (entre as quais 200 
milhões de mulheres), sejam 
fumantes. Pesquisas compro-
vam que cerca de 47% de toda 
a população masculina e 12% 
da feminina no mundo fumam. 

Enquanto nos países em 
desenvolvimento os fuman-
tes constituem 48% da po-
pulação masculina e 7% da 
feminina, nos países desen-
volvidos a participação das 
mulheres mais do que tripli-
ca: 42% dos homens e 24% 
das mulheres fumam. O total 
de mortes devido ao uso do 
tabaco atingiu a cifra de 4,9 
milhões de mortes anuais, o 
que corresponde a mais de 10 
mil mortes por dia. 

Hospital Arlinda Marques passa 
a integrar Projeto Antitabagismo

SAÚDE DO TRABALHADOR

Foto: Evandro Pereira
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Motoristas flagrados na Lei Seca 
devem devolver CNH ao Detran
Portaria publicada no 
Diário Oficial do Estado 
convoca 62 condutores

Previsão de chuvas 
esparsas

De acordo com a previsão me-
teorológica realizada pela Agência 
Executiva de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa), as regiões do Agres-
te, Brejo e Litoral terão nebulosida-
de variável, podendo ocorrer chuvas 
esparsas hoje. Já as regiões do Alto 
Sertão, Sertão e Cariri/Curimataú 
poderão ter nebulosidade variável, 
sem indicação de chuvas. 

Para o Litoral, a temperatura 
máxima deve atingir os 30º C e a 
mínima, os 23º C. No Agreste, má-
xima de 30º C e mínima de 20º C. 
No  Brejo, máxima de 28º C e míni-
ma de 20º C. No Sertão, máxima de 
35º C e mínima em torno dos 22º 
C. No Alto Sertão, a máxima deverá 
atingir os 34º C e a mínima, os 21º 
C. No Cariri e Curimataú, a máxima 
ficará perto dos 33º C e a mínima, 
dos 20º C. 

Selecionados no 
Bolsa Universitária

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (Sedes) de João Pessoa 
divulgou o resultado da seleção do 
Programa Bolsa Universitária 2015. 
A relação com os nomes dos 150 
estudantes selecionados pode ser 
conferida no site da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa, no link: http://
www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/
wp-content/uploads/2015/05/
Classificados-2015.pdf. 

A lista também foi afixada na 
sede do programa, na Rua Leonar-
do Arco Verde, 250, em Jaguaribe, 
onde os classificados deverão ir, de 
1º a 15 de junho, das 8h às 16h, 
para a assinatura do termo de com-
promisso, levando Histórico Escolar, 
declaração da faculdade, uma foto 
3X4 recente e dados da conta cor-
rente do Banco do Brasil. 

Aprovados novos 
mestrados na UEPB

A pós-graduação e pesquisa 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) obteve mais uma importante 
conquista com a aprovação, por par-
te da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal em Nível Superior 
(Capes), da proposta de criação do 
Mestrado em Etnobiologia e Con-
servação da Natureza. O Conselho 
Técnico Científico (CTC) do órgão re-
conheceu a proposta da Instituição, 
que passa a oferecer mais um curso 
de pós-graduação stricto sensu. 
Agora já são 20 mestrados e cinco 
doutorados na UEPB.

O novo curso funcionará em 
parceria com a Universidade Federal 
e Rural de Pernambuco (UFRPE) e 
com a Universidade Regional do Ca-
riri (URCA). Na UEPB, as turmas fun-
cionarão no Campus de Bodocongó. 

Mãe e filho presos 
por tráfico em Patos

A Polícia Militar, através da 
Ronda Ostensiva Tática com Apoio 
de Motocicletas do 3º Batalhão, 
apreendeu dois revólveres calibre 
38, várias munições, quase meio 
quilo de maconha e 50 gramas de 
crack, na noite de terça-feira (19), 
na cidade de Patos, no Sertão parai-
bano.

O material estava com Felipe 
Nogueira Ferreira, de 20 anos, e com 
a mãe dele, Maria da Guia Nogueira 
Ferreira, 40 anos. Os dois estavam 
na frente de casa, no bairro da Li-
berdade, e tentaram se esconder 
quando perceberam a chegada da 
PM, mas a ação foi impedida pelos 
policiais, que encontraram no local 
as armas, munições e as drogas. 
Mãe e filho suspeitos foram levados 
para a Delegacia da Polícia Civil, no 
município.

Os infratores que foram identificados durante as operações terão suspenso o direito de dirigir veículos automotores por um ano

Foto: Roberto Guedes

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) está convocan-
do 62 condutores de veícu-
los que praticaram infrações 
de trânsito. De acordo com 
portaria publicada na edição 
de ontem do Diário Oficial, 
esses condutores foram fla-
grados durante operações da 
Lei Seca e deverão compare-
cer ao órgão, em Mangabeira, 
para entregarem a Carteira 
Nacional de Habilitação.

Os motoristas convo-
cados tiveram seus nomes 
publicados na portaria e 
suspenso o direito de dirigir 
veículo automotor. Os pontos 
foram computados no pron-
tuário de acordo com a infra-
ção cometida.  

A suspensão imposta ao 
infrator é de um ano sem po-
der dirigir. O motorista ainda 
será submetido a curso de 
reciclagem por infringência 
à legislação de trânsito tipi-
ficada no Código de Trânsito 
Brasileiro. 

De acordo com a por-
taria, os condutores infrin-

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

giram o artigo 165, do CTB, 
que trata da Lei Seca, ou 
seja, dirigir sob a influên-
cia de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa 

que determine dependência 
(Redação dada pela Lei nº 
11.705, de 2008).

A relação identificando 
o nome e número do CPF 

do condutor foi remetida à 
comissão instauradora de 
processo administrativo e 
notificações aos condutores 
infratores do Detran. Caso 

o infrator não compareça 
ao órgão, a CNH poderá ser 
apreendida em qualquer 
operação policial, tanto esta-
dual como federal.

Policiais da Força Tática 
do 5º Batalhão apreenderam, 
na noite dessa terça-feira (19), 
uma escopeta calibre 12, 27 
munições de mesmo calibre, 
um colete balístico, seis muni-
ções calibre 44 – de uso restri-
to, 26 papelotes de maconha, 
nove munições de calibre 38, 
um carregador de pistola ca-
libre 380 e duas câmeras de 
monitoramento durante ação 
realizada na comunidade Ci-
dade dos Colibris, no bairro do 
José Américo, em João Pessoa.

Segundo informações do 
tenente Bertuni da Silva, o ma-
terial foi localizado dentro de 
uma casa abandonada. “A casa 
fica no ‘Beco da Sinuca’, onde 

realizávamos uma incursão e 
nos deparamos com três sus-
peitos correndo. Eles pularam 
o muro dessa casa, onde tenta-
ram se esconder, e pelo cami-
nho deixaram munições. Após 
uma varredura na residência, 
encontramos todo material 
apreendido”, disse.

O colete, a escopeta e as câ-
meras podem ter sido roubados 
de uma empresa de vigilância, 
de acordo com os primeiros le-
vantamentos. Todo material foi 
entregue no Distrito Integrado 
de Segurança Pública, no bairro 
de Mangabeira. A polícia inten-
sificou as ações na comunidade 
para localizar os suspeitos que 
conseguiram fugir.   

PM encontra colete à 
prova de bala na capital

EM CASA ABANDONADA

Dois homens suspeitos 
de uma série de assaltos e 
homicídios nos distritos de 
Livramento e Forte Velho, na 
cidade de Santa Rita; no bair-
ro de Mandacaru, na capital, 
e no Renascer, em Cabedelo, 
foram presos através de uma 
ação realizada pelo 7º Ba-
talhão da Polícia Militar, na 
noite de terça-feira (19). 

Leandro Lopes da Silva, 
de 21 anos, e Aleff Targino da 
Silva, de 22 anos, foram fla-
grados com uma espingarda 
e uma moto roubada. Os dois 
foram presos no distrito de 
Livramento, localidade onde 
eles são apontados como 
autores da morte de um vi-
gilante, em um viveiro de ca-
marões, ocorrida este ano. A 
dupla também é suspeita de 

praticar vários assaltos.
De acordo com o coro-

nel Júlio César, que comanda 
o 7º Batalhão, os suspeitos 
já vinham sendo procura-
dos por agirem nas cidades 
de Santa Rita, João Pessoa e 
Cabedelo. “Interceptamos o 
Leandro em uma moto rou-
bada e, através dele, chega-
mos a Aleff Targino, ambos 
apontados como responsá-
veis por vários assaltos e 
homicídios na Grande João 
Pessoa”, disse.

Os dois foram autuados 
por porte ilegal de arma e 
receptação na 6ª Delega-
cia Distrital, em Santa Rita, 
e serão investigados pe-
los outros crimes que são 
apontados como autores e 
participantes.

Acusados de roubos e 
assassinatos são presos 

EM SANTA RITA

As rondas policiais re-
alizadas pelo 5º Batalhão 
da Polícia Militar, no fim da 
noite de terça-feira (19), re-
sultaram na apreensão de 
uma espingarda, drogas e de 
um jovem suspeito de assal-
to. As ações aconteceram no 
Parque do Aratu, em Manga-
beira VII; na comunidade da 
Gauchinha, no Costa e Silva, 
e próximo à Praça da Paz, no 
bairro dos Bancários – todos 
localizados em João Pessoa.

Na comunidade Parque 
do Aratu, policiais militares 
realizavam rondas quando se 
depararam com dois suspei-
tos, que começaram a correr. 
Na fuga, eles deixaram uma 

espingarda. A arma foi apre-
endida e entregue no Distrito 
Integrado de Segurança Pú-
blica, em Mangabeira.

Para o mesmo Distrito 
Policial foi levado Jackson 
Aldair Bezerra Teles, de 21 
anos, preso com 51 papelo-
tes de maconha, duas pedras 
de crack e dinheiro. Ele foi 
abordado na comunidade da 
Gauchinha, no bairro Costa e 
Silva, e vai responder por trá-
fico de drogas. Também na 
Gauchinha, a Polícia Militar 
apreendeu  uma adolescente 
de 17 anos suspeita de tráfi-
co de drogas. No local, foram 
apreendidos 140 gramas de 
maconha pronta para a ven-

da, seis munições de revólver 
calibre 38 e uma balança de 
precisão.

Os policiais chegaram ao 
local através de uma denún-
cia anônima. Ela foi levada 
para a Delegacia da Infância 
e Juventude, no Centro, onde 
foi autuada por tráfico.

No bairro dos Bancários, 
um adolescente de 16 anos 
foi apreendido em flagran-
te, após tomar por assalto o 
celular de um estudante de 
apenas 12 anos. O aparelho 
roubado foi recuperado e en-
tregue ao estudante na Dele-
gacia da Infância e Juventu-
de, no Centro. O suspeito foi 
autuado por roubo.

Polícia apreende drogas, armas e 
adolescente suspeito de assalto 

EM JOÃO PESSOA

Dez mandados de pri-
são cumpridos, três prisões 
em flagrante e um flagrante 
de ato infracional foram re-
alizados pela Polícia Civil da 
Paraíba, por meio do traba-
lho das equipes da Delegacia 
de Homicídios de Campina 
Grande, entre os dias 12 e 19 
de maio.  Os dois registros 
mais recentes aconteceram 
na manhã de terça-feira (19), 
com as prisões de Deidson do 
Nascimento Araújo, 27 anos, 
e Adriano de Sales Oliveira, 
29 anos. Eles são acusados 
do crime que tirou a vida do 
adolescente José Wilton, no 
dia 7 de novembro de 2014, 
em São José da Mata, distrito 
da cidade.

Entre os crimes de 
maior repercussão elucida-

dos na área abrangida pela 
10ª Delegacia Seccional de 
Polícia Civil na última se-
mana está o assassinato da 
enfermeira Aucilene de Al-
meida Lucena, ocorrido no 
dia 18 de abril. Em menos de 
um mês, os investigadores 
da delegacia especializada 
chegaram à autoria do cri-
me, com a prisão de Rogério 
Pereira de Farias, 21 anos. 
Na residência dele, os poli-
ciais encontraram uma es-
pingarda, cinco bananas de 
dinamite, vários aparelhos 
celulares e três fardamentos 
utilizados em assaltos. 

Outra elucidação que 
merece destaque é referente 
ao homicídio que teve como 
vítima Mikael Paulo Albu-
querque. O crime aconteceu 

no dia 13 de maio, no bairro 
das Malvinas. Em poucas ho-
ras, os investigadores iden-
tificaram e apreenderam o 
adolescente suspeito do as-
sassinato. Ele confessou que 
atirou em Mikael alegando 
ter agido em legítima defesa.

A equipe especializada 
não investiga apenas os cri-
mes consumados. As tenta-
tivas de homicídio também 
são apuradas pela Delegacia, 
a exemplo do desfecho do 
trabalho que levou à prisão 
de Jonathans Campos e José 
Thobias, na última sexta-fei-
ra (15). Eles são acusados de 
tentar matar um homem no 
bairro do Bodocongó, com 
um tiro de espingarda cali-
bre 12. O crime aconteceu no 
dia 19 de abril. 

Delegacia de Homicídios prende 
14 pessoas em Campina Grande
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Frente da Água termina relatório
AUDIÊNCIA PÚBLICA AMANHÃ
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União Europeia retoma 
negociações pela paz 
no Oriente Médio
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Cem prefeitos devem se 
reunir para discutir falta 
de água nos municípios

A Frente Parlamentar 
da Água deve apresentar 
hoje, na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
relatório final com apre-
sentação dos trabalhos re-
alizados nos últimos me-
ses. Amanhã, os prefeitos 
dos municípios paraibanos 
que estão enfrentando si-
tuações de emergência, co-
lapso ou racionamento por 
causa da falta de água nos 
mananciais que abastecem 
as suas cidades se reunirão 
em João Pessoa para audi-
ência pública convocada 
pela Frente. 

Segundo o autor da 
propositura, deputado Jeo-
vá Campos (PSB) o encon-

tro tem o objetivo de dar 
oportunidade aos gestores 
públicos exporem suas afli-
ções e problemas diante da 
falta de água em suas cida-
des. “Queremos ouvir os 
prefeitos ‘sem água’, saber 
quais ações eles estão em-
preendendo para suprir as 
necessidades básicas da po-
pulação que é ter água para 
seu próprio consumo, para a 
partir dessa coleta de infor-
mações não apenas tomar 
conhecimento da situação, 
mas incluir as reivindica-
ções dos prefeitos no rela-
tório que estamos elaboran-
do e que será encaminhado 
para as autoridades  e ser-
virá como ponto de partida 
da pressão política que fa-
remos daqui em diante na 
busca da resolução dos pro-
blemas”, afirma Jeová.

Segundo o deputado, 

Cobrança por mais recursos federais para obras e ações hídricas é unanimidade entre parlamentares

O presidente da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), Adriano 
Galdino, recebeu na tarde 
de ontem representan-
tes de diversas entidades 
para dialogar sobre a mu-
dança da sede do Poder 
Legislativo. 

O encontro, que 
ocorreu no Gabinete da 
Presidência, contou com 
a presença de repre-
sentantes da Academia 
Paraibana de Letras, Ins-
tituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Esta-
do da Paraíba (Iphaep), 
Associação Paraibana 
de Imprensa (API) e da 
Associação Brasileira de 
Jornalistas de Turismo 

(Abrajet).
Para Galdino, a ideia 

é construir outra estrutu-
ra fora desse prédio a fim 
de aperfeiçoar os traba-
lhos do Poder Legislativo. 
“Manteremos aqui mui-
tos dos departamentos 
da Assembleia, a Escola 
do Legislativo e demais 
setores desta Casa que 
estão relacionadas com 
outros poderes e institui-
ções”, ressaltou.

O jornalista Wills Leal 
entregou ao presidente 
da ALPB um documento 
defendendo o posiciona-
mento das entidades. Ele 
destacou a importância 
do encontro com várias 
entidades e formalização 

do documento. “Nós es-
tamos na Praça dos Três 
Poderes e, quando se der-
rubou o prédio do Jornal 
A União para construir a 
sede da ALPB, o argu-
mento que o governador 
Ernani Sátiro utilizou na 
época justificou a criação 
desta praça. Dificuldade 
de estacionar existe em 
toda a cidade e vamos 
debater para o Plenário 
continuar aqui”, disse.     

Ao final do encontro, 
ficou acordado que será 
formada uma comissão 
para elaborar um projeto 
colocando as alternativas 
de viabilidade para man-
ter a ALPB na Praça dos 
Três Poderes.

AL permanecerá na Praça João Pessoa

Foto: Reprodução

não é justo que prefeituras 
paraibanas, a exemplo de 
Esperança e tantas outras, 

precisem usar recursos 
próprios para garantir o 
abastecimento mínimo de 

água da cidade. O governo 
Federal precisa voltar os 
olhos para o Nordeste, es-

Durante a sessão ordi-
nária de ontem, o presiden-
te da Casa, Adriano Galdino 
(PSB), anunciou a instalação 
do Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar, citando 
o deputado João gonçalves 
(PSD) como presidente e os 
demais integrantes titulares: 
Inácio Falcão (PTdoB), João 
Bosco Carneiro (PSL), Jeo-
vá Campos (PSB), Edmilson 
Soares (PEN), Camila Tosca-
no (PSDB) e Renato gadelha 
(PSC). Ainda na sessão, os de-
putados discutiram a temáti-
ca da seca e fizeram cobran-
ças por recursos e ações do 
governo Federal.

No entendimento de Aní-
sio Maia (PT), é necessária 
uma luta mais forte por mais 
recursos do governo Federal 
para obras e ações hídricas. 

Telefonia Móvel
O deputado João Gon-

çalves anunciou que os tra-
balhos da CPI da Telefonia 
Móvel acontecerão hoje na ci-
dade de Patos, e que já foram 
realizadas nove reuniões. O 
deputado destacou ainda o 
apoio do presidente Adria-
no galdino aos trabalhos da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito que investiga os 
serviços das operadoras no 
Estado.

Ordem do Dia 
Durante a Ordem do Dia 

dessa quarta-feira (20), os 
deputados aprovaram um 
total de 31 matérias versan-
do sobre vários temas. De 
propositura do presidente 
Adriano galdino foi aprova-
do requerimento solicitando 

que a secretária de Estado da 
Saúde, Roberta Abath, rece-
ba em audiência os profissio-
nais de saúde do Hospital de 
Emergência e Trauma Dom 
Luiz gonzaga Fernandes, de 
Campina Grande.

De autoria da deputada 
Estela Bezerra (PSB), foram 
aprovados requerimentos 
de Votos de Aplauso ao go-
vernador Ricardo Coutinho, 
pela criação e implantação 
do Programa SOS Mulher,  na 
cidade de João Pessoa, em 
proteção às mulheres em 
situação de violência e pela 
construção e entrega do Con-
domínio Cidade Madura, na 
cidade de Campina Grande. 
Ainda de Estela, foi aprovada 
realização de audiência pú-
blica para debater a redução 
da maioridade penal.

Instalado Conselho de Ética e Decoro

pecialmente, a Paraíba que 
tem cidades em total co-
lapso e que se não fosse a 
iniciativa dos prefeitos, em 
contratar carros-pipa, não 
teriam água sequer para o 
mínimo do consumo hu-
mano. Estamos vivendo um 
momento de calamidade”, 
desabafa Jeová.

A expectativa é que 
mais de 100 prefeitos com-
pareçam à audiência, já que 
cerca de 170 municípios do 
Estado já foram considera-
dos em situação de emer-
gência pelo nível crítico dos 
mananciais paraibanos. “Es-
tamos convocando os pre-
feitos e esperamos que eles 
compareçam porque esse 
será um momento muito im-
portante no debate e cons-
trução de propostas”, fina-
liza o presidente da Frente 
Parlamentar da Água.

O presidente do Instituto 
de Previdência do Servidor 
Municipal de Campina Gran-
de (Ipsem), Antônio Herma-
no de Oliveira, admitiu ontem 
que o imóvel onde hoje está 
instalado o Shopping Edson 
Diniz deverá ser vendido. 
Conhecido como “Shopping 
Popular”, o imóvel, localiza-
do no Centro, abriga cerca 
de 330 ex-ambulantes que 
foram retirados das ruas. “O 
Ipsem tem esse propósito, 
está planejando, ouviu a área 
jurídica e, depois, (vai ouvir) 
a Câmara de Vereadores para 
viabilizar, oportunamente, a 
venda desses boxes para os 
próprios permissionários (os 
comerciantes do local), que 
terão essa oportunidade”, re-
conheceu Hermano. “Vamos, 
inclusive, fazer parceria com 
o Banco do Brasil, a Caixa e o 
Banco do Nordeste para que 
aqueles que não têm condi-
ções de comprar possam fi-
nanciar”, complementou. 

O presidente do instituto 
garantiu que o assunto está 
sendo debatido pelo Conse-
lho do Ipsem, “com os pés no 
chão, sem açodamento”, e que, 

caso a venda seja viabilizada, 
“será bom para os comercian-
tes, que comprarem os boxes, 
e para o Ipsem, que vai ter 
esse aporte de recursos”. Ain-
da assim, Hermano assegura 
que a venda do prédio não 
teria o objetivo de tapar um 
suposto “rombo” na previ-
dência municipal. “Não temos 
dívidas. Nós repassamos para 
o Ipsem somente as alíquotas 
de contribuição. Isso dá para 
fazer face às despesas do ins-
tituto”, ressaltou.

 A informação do pla-
no da prefeitura de vender 
o imóvel foi recebida com 
forte crítica por vereadores 
de oposição. Napoleão Mara-
cajá (PCdoB) garantiu que o 
bloco antagonista ao gover-
no municipal não permitirá 
silenciosamente que a admi-
nistração se desfaça do pré-
dio, que é avaliado em cerca 
de R$ 20 milhões. “Esse é 
um bem do povo de Campi-
na grande. Se tentarem fazer 
essa venda, vão enfrentar 
uma dura resistência de nos-
sa parte”, avisou. Integrantes 
da bancada governista mini-
mizaram os efeitos da reper-
cussão do assunto. Segundo 
João Dantas (PSD), tudo não 
passaria de mera possibili-

dade, que ainda dependerá 
de longa discussão dentro do 
governo e de previsão na Lei 
Orçamentária, com debate 
no Legislativo. 

“Mau entendido” 
Em matéria divulga-

da pelo site da Prefeitura de 
Campina Grande, Antônio 
Hermano classificou de “mau 
entendido”, a interpretação 
dada por um órgão de impren-
sa, que veiculou em manchete 
que, “sem dinheiro, Ipsem vai 
vender shopping popular”.

A prefeitura alega que 
além de uma inverdade, já 
que o Ipsem “não está de 
cofres vazios e, para tanto, 
recorrendo à venda de seus 
ativos para fazer caixa”, há 
um projeto que preconiza a 
comercialização, a longo pra-
zo, para os próprios permis-
sionários (comerciantes) dos 
boxes do Shopping Popular 
Edson Diniz.

Para Antônio Hermano, 
segundo a prefeitura, houve 
um completo desvirtuamento 
do que está sendo proposto, 
gerando anseios negativos so-
bre tal iniciativa, algo capcio-
so, que não se coaduna com a 
realidade.  (com informações 
da assessoria)

JP abre conferências 
distritais de saúde

MP pede convocação 
dos concursados

Com o objetivo de avaliar a 
situação da saúde, definir diretri-
zes e prioridades para as políticas 
públicas, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) e o Conselho Mu-
nicipal de Saúde (CMS) de João 
Pessoa deram início ontem às 
conferências distritais para esta-
belecer as prioridades que serão 
apresentadas na 7ª Conferência 
Municipal de Saúde, em julho. O 
primeiro distrito a se reunir foi 
o Distrito Sanitário III. A reunião 
contou com a presença dos ges-
tores da SMS, representantes 
de sindicatos e associações que 
trabalham e atuam no setor de 
saúde, usuários e profissionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) ajuizou na 5ª Vara 
da Comarca de Santa Rita, na 
terça-feira, 19, uma ação civil pú-
blica, com pedido de liminar, para 
obrigar a Prefeitura de Santa Rita 
a convocar os candidatos aprova-
dos no último concurso público 
realizado pelo município. Na ação, 
o não chamamento dos aprovados 
que ainda não foram convocados, 
os citados – prefeito Reginaldo Pe-
reira da Costa e o procurador-geral 
do município de Santa Rita, Onaldo 
Rocha Queiroga Filho –, estarão 
sujeitos à aplicação de multa de 
R$ 10 mil por descumprimento 
para cada caso comprovado de 
violação ou por dia de atraso.

TJ homenageia 100 
anos de Rivaldo Pereira 

Vereadores protestam contra 
venda do “Shopping Popular”

CAMPINA GRANDE

Lenildo Ferreira
lenildoferreira@gmail.com

O desembargador Ri-
valdo Pereira será homena-
geado em seu centenário de 
nascimento pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB). A 
sessão solene vai acontecer 
hoje, às 16h, no Tribunal Ple-
no. Ele teria feito cem anos 
no dia 9 de março passado.

Em entrevista, o car-
diologista Raldes de Al-
meida Pereira, filho do ho-
menageado, disse sentir-se 
honrado em saber que o 
TJPB vai prestar homena-
gem a seu pai, na passagem 
do seu centenário. “Sim, 
acho essa iniciativa glorio-
sa e merecedora para um 
homem que dedicou a sua 
vida à Justiça”, declarou.

 Natural de João Pessoa, 
Rivaldo Pereira da Silva for-
mou-se em Direito em 1940 
pela Faculdade do Recife, 
tendo iniciado suas ativida-
des profissionais como ad-
vogado na capital paraibana, 
onde exerceu o cargo de su-
plente de juiz de Direito.

 Ingressou na magistra-
tura como juiz da Comarca 
de São José de Piranhas, 
nomeado em fevereiro de 
1945 por decreto lei. Em 
1960 chegou à Comarca de 
Campina Grande como ti-
tular da Quarta Vara, e em 
abril de 1962 foi removido 
para a Terceira Vara da Ca-
pital. Ele faleceu em 9 de 
agosto de 1978.

Desembargador teria completado seu centenário em 9 de março

FOtO: Divulgação/ALPB
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Governadores pedem equilíbrio na 
distribuição de tributos recolhidos

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

A paz perpétua na era da 
guerra ao terror

A guerra é uma constante na história humana, 
fornecendo a chave para a compreensão histórica dos 
conflitos que permeiam a sociedade em um dado momento. 
A guerra revela muito das contradições humanas, do 
estágio de desenvolvimento científico e tecnológico, das 
ideologias vigentes. Para Carl von Clausewitz, militar e 
filósofo prussiano do século XIX, “a guerra é a política 
estendida por outros meios”. A guerra é também um 
conceito que durante boa parte da história gozou de um 
valor positivo, os pensadores de Tomás de Aquino a Hugo 
Grotius pensaram na guerra e no conceito do que seria uma 
guerra justa. 

A guerra também causa inquietação e é na 
modernidade que a guerra e o conceito de guerra sofre 
uma transubstanciação valorativa. Dos escritos do abade 
Saint-Pierre que formulou “um projeto para tornar 
perpétua a paz na Europa” e sua redescoberta por Jean 
Jaques Rousseau, que retoma esse projeto, até Immanuel 
Kant, a guerra de um valor positivo se torna um valor 
negativo. O projeto de paz perpétua kantiano foi aquele 
que mais impacto teve no mundo ocidental, o pequeno 
homem de Köningsberg se fez grande no mundo das ideias 
e influenciou gerações de pensadores e homens de ação 
que o seguiram. Se o projeto de paz perpétua, em Kant, 
tem o sentido cosmopolita de formação de uma sociedade 
internacional de Estados soberanos que constituiriam um 
foro para mediar e administrar conflitos de interesses no 
âmbito das relações internacionais, na prática o mundo 
desde Kant até os nossos dias tem visto o cenário dos 
conflitos armados se multiplicar e diversificar. Da guerra 
de movimento à guerra de posição, esta última surgida na 
Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheiras e não 
mais de duas infantarias a se enfrentarem de forma franca 
em campo aberto, até as modernas guerras assimétricas 
contra inimigos sem rosto: o terrorismo internacional, a 
guerra tem se reinventado.

Pensadores como Hannah Arendt, Michel Foucault 
e mais recentemente Giorgio Agamben têm delimitado o 
núcleo conceitual e político que nos permite ler o cenário 
das relações humanas nos dias correntes. Quando Hannah 
Arendt investiga as “origens do totalitarismo” e Michel 
Foucault, em sua genealogia política, cria o conceito 
de “biopoder”, Giorgio Agamben arremata a questão 
delimitando no “campo de extermínio” o paradigma político 
que nos permite compreender o mundo “pós-moderno”. O 
campo de extermínio é o espaço da negação de direitos e 
do próprio humanismo, pois uma parcela da humanidade 
deixa de ter valor humano e passa a ser descartável. O 
campo de extermínio é o conceito limite da cidadania 
burguesa que sucedeu ao súdito no Estado Absolutista, pois 
se a cidadania é, na lição de Hannah Arendt, o direito a ter 
direitos, conceito forjado pelos iluministas e pela Revolução 
Francesa, essa cidadania tem nas fronteiras do Estado 
nacional liberal seu limite. O campo de extermínio tornou 
explícito o perigo de se vincular a cidadania aos limites do 
Estado, pois aqueles que não estão vinculados a um Estado, 
como os apátridas, ou são definidos como inimigos por ele, 
não gozam do conceito moderno de cidadania, seriam os 
párias da era moderna. 

Não por acaso a ONU surge em 1945, há 70 anos, para 
garantir a paz internacional. Os EUA que também tiveram 
participação ativa na criação da Liga das Nações em 1919, 
entretanto sem aderir a ela, agora, 1945, têm na ONU um 
foro internacional de promoção da paz universal, com 
uma diferença fundamental da Liga das Nações de 1919, 
o direito internacional dos direitos humanos passa a ser o 
paradigma norteador das relações internacionais. Desde 
então as relações internacionais passam a ter no Direito 
Internacional seu marco normativo e farol axiológico. 

Entretanto com o 11 de setembro e a doutrina Bush 
de“ataque preventivo” o mundo assiste à desconstrução do 
paradigma do direito internacional dos direitos humanos, 
quando os EUA substituem o multilateralismo da ONU 
pelo unilateralismo dos interesses nacionais, o Direito 
Internacional pelo protagonismo bélico. O que se tem 
assistido desde a primeira Guerra do Golfo e sobretudo 
após 2001 é um regresso histórico e civilizatório, onde o 
ideal Kantiano de uma sociedade internacional de nações 
que superaria a guerra de todos contra todos pela paz 
universal, através do cooperativismo e da criação de 
mecanismos internacionais de administração de conflitos, 
vem sendo substituído pelo estado de natureza entre os 
Estados, a guerra de todos contra todos regressa na era 
Bush e seus sucessores. Os EUA que fortalecem o Direito 
Internacional no pós-Segunda Guerra, são os mesmos que 
o descartam em um regresso histórico, regresso que tem a 
companhia da Rússia e o seu nacionalismo beligerante, da 
China com sua pretensão de ser o novo império do século 
XXI e o regresso do mundo islâmico, através do terrorismo 
de base teológica que sonha em resgatar a era de ouro do 
Império Otomano. 

Governadores de todo o 
país se reuniram ontem no 
Senado na busca de um pac-
to que propicie uma distri-
buição mais equilibrada dos 
tributos recolhidos no país. 
Recebidos no Salão Negro 
do Congresso Nacional, eles 
reclamaram da escassez de 
recursos para governar, pe-
diram uma repactuação das 
obrigações orçamentárias, 
criticaram a União por reter 
a maior parte dos impostos 
e pleitearam maior diálogo 
com o Parlamento. O presi-
dente do Senado, Renan Ca-
lheiros, irá hoje ao gabinete 
do presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, conversar 
sobre os próximos passos 
dessa agenda federativa.

Segundo orador des-
sa reunião, o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, disse que 
o grande problema da fe-
deração no Brasil é a cria-
ção de obrigações para os 
Estados e municípios sem a 
previsão de recursos. Cunha 
disse que, em razão dessa 
prática, essas unidades da 
federação estão perdendo a 
capacidade de sustentar-se. 
Ele prometeu uma atuação 
conjunta das duas Casas do 
Congresso na aprovação de 
propostas que aperfeiçoem 
a federação.

O presidente do Senado, Renan 
Calheiros, conclamou os governa-
dores à construção de uma agenda 
positiva para garantir o equilíbrio da 
federação e superar a crise econô-
mica. Renan fez um balanço das ini-
ciativas aprovadas e implementadas 
pelo Legislativo e manifestou sua 
disposição de ouvir os governadores 
para definir os próximos passos.

O senador citou avanços na 
questão, como o fim da guerra de 
ICMS nos portos, proporcionado 
pela Resolução 13/2012. Essa varian-
te da guerra fiscal prejudicava a com-
petitividade da indústria brasileira e 
criava conflito entre os Estados.

Outra iniciativa importante ci-
tada pelo presidente do Senado 
foi a aprovação pela Casa do PLS 
130/2014, que permite convalidar os 
incentivos fiscais concedidos pelos 
Estados sem aprovação unânime do 
Conselho Nacional de Política Fazen-

dária (Confaz). Sem a regularização 
desses incentivos, os Estados vivem 
grande insegurança jurídica, já que 
eles são considerados ilegais pela 
Justiça. O projeto está na Câmara 
dos Deputados.

Renan disse que o Senado 
aguarda do Executivo a proposta de 
criação de um fundo de compensa-
ção para que a Casa conclua a vota-
ção do Projeto de Resolução (PRS) 
1/2013, que institui a reforma do 
ICMS, com a redução das alíquotas 
interestaduais e maior peso à tribu-
tação no destino das mercadorias, e 
ressaltou a promulgação da Emenda 
Constitucional 87, resultante da PEC 
103/2011, que reparte entre Estados 
de origem e de destino o ICMS das 
vendas pela internet.

Balanço
No início da tarde o presidente 

Renan Calheiros fez um balanço do 

encontro com os governadores de 
Estado e do Distrito Federal para tra-
tar do Pacto Federativo. Segundo o 
presidente do Senado, é preciso qua-
lificar o ajuste econômico imposto 
pelo Governo Federal.

“A reunião foi fundamental 
pela participação dos governado-
res, pelas propostas apresentadas 
e pelas sugestões de encaminha-
mento”, disse o presidente.

Questionado se a pauta, levan-
tada durante o encontro com os go-
vernadores não geraria um aumen-
to de gastos para a União, Renan 
rebateu dizendo que, na proposta 
trazida pelos governadores, fica cla-
ra a intenção de tornar o ajuste fiscal 
imposto pelo Executivo favorável ao 
crescimento da economia.

“Nós temos que equilibrar a fe-
deração e não permitir que haja so-
luções de descontinuidade dos ajus-
te fiscais”, respondeu.

Renan quer agenda positiva contra a crise

Chefes dos poderes Executivos estaduais também pediram repactuação das obrigações orçamentárias

Senador (D) convoca bancada paraibana na luta pela transposição

FOTO: Marcos Oliveira/Agência Senado

Ricardo Coutinho propôs 
que Estados compartilhem 
a receita das contribuições

Os primeiros governa-
dores a usar o microfone 
representaram as regiões 
Norte, Tião Viana, do Acre; 
Nordeste, Ricardo Coutinho, 
da Paraíba; Centro-Oeste, 
Rodrigo Rollemberg, do Dis-
trito Federal; Sudeste, Geral-
do Alkmin, de São Paulo; e 
Sul, José Ivo Sartori, do Rio 
Grande do Sul.

O governador da Paraí-
ba, Ricardo Coutinho, ob-
servou que o Brasil tem uma 
federação de direito, mas 
não uma federação de fato. 
Ele propôs que o Congresso 
trabalhe numa iniciativa que 
faça Estados e municípios 
compartilharem a receita 
proveniente das contribui-
ções, cujo uso hoje é restrito 
à União. Ricardo Coutinho 
se disse consciente de que 
isso não pode mudar com 

uma única canetada, mas 
mostrou confiança em que 
o Congresso e o Executivo 
façam essa adequação.

O governador Welling-
ton Dias, do Piauí, defendeu 
a participação dos chefes dos 
Executivos estaduais na de-
finição da pauta prioritária 
de projetos do Legislativo 
para o primeiro semestre do 
ano. Dias listou uma série de 
propostas que em sua avalia-
ção ajudarão a melhorar as 
finanças dos Estados e esti-
mular o crescimento do país. 
Ele também exigiu a criação 
de um fundo constitucional 
como contrapartida para os 
Estados aderirem à proposta 
que põe fim à “guerra fiscal”.

O governador Reinaldo 
Azambuja, de Mato Grosso 
do Sul, disse que os Estados 
brasileiros têm sido vítimas 

de “uma agiotagem oficial”, 
visto que, por mais que pa-
guem, não conseguem sal-
dar seus compromissos fi-
nanceiros. Ele lembrou que 
o Mato Grosso do Sul devia, 
em 1998, R$ 2,25 bilhões. 
Dezesseis anos depois, a dí-
vida saltou para R$ 7,8 bi-
lhões, mesmo tendo pago 
durante o período R$ 6,7 bi.

O governador Rui Costa, 
da Bahia, pediu aos presi-
dentes da Câmara e do Sena-
do que, antes da votação de 
projetos de lei, dialoguem 
com governadores e pre-
feitos sobre os impactos de 
suas proposições na arre-
cadação e nas despesas de 
Estados e municípios. O go-
vernador baiano sublinhou 
duas preocupações priori-
tárias da federação: saúde e 
segurança pública.

O senador Raimundo 
Lira (PMDB-PB) esteve na 
manhã de ontem em Brasília 
com o governador da Paraíba, 
Ricardo Coutinho, para dis-
cutir a agenda federativa no 
Congresso Nacional. Lira e o 
governador paraibano propu-
seram soluções para minimi-
zar, com agilidade, os efeitos 
da crise hídrica que assola o 
Nordeste.

“Que as obras hídricas 
inseridas no Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC) não sejam paralisadas 
nem sofram grandes cortes 
no ajuste fiscal em curso”, 
propôs Ricardo aos demais 
governadores e ao Congresso.

Mais cedo, Lira convo-
cou senadores e deputados 

Lira defende revitalização do São Francisco

a zelar pelas obras de Trans-
posição do Rio São Francisco. 
Durante audiência presidida 
pelo senador paraibano, com 
a presença do ministro da In-
tegração Nacional, Gilberto 
Occhi, Lira lançou apelo para 

que as autoridades políticas 
da Paraíba mantenham um 
esforço permanente pelo fun-
cionamento da transposição.

“Se não houver um traba-
lho firme, constante e perma-
nente de revitalização do Rio 

São Francisco, daqui a duas 
ou três décadas os resultados 
positivos dessa transposi-
ção podem ser prejudicados 
por falta de água”, disse Lira. 
“Peço aos senadores e depu-
tados que nós, parlamentares 
do Nordeste brasileiro, pos-
samos fazer um pacto, visan-
do proteger o órgão que vai 
dar manutenção permanente 
a esta obra tão importante 
para o povo nordestino”, arre-
matou o parlamentar.

Desde quando assumiu 
o mandato no Senado, Lira já 
cumpriu agenda com o gover-
nador por diversas ocasiões, 
atendendo a audiências na 
Esplanada dos Ministérios e 
mediando ações entre o Le-
gislativo e o Executivo.

FOTO: Divulgação
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A viúva do ex-parlamentar
disse que ele não morreu e 
fugiu para não ser punido

CPI suspeita que Janene esteja
vivo e pedirá a exumação do corpo

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Petro-
bras vai pedir a exumação 
do ex-deputado José Janene. 
O parlamentar foi apontado 
em depoimento pelo doleiro 
Alberto Youssef como o ope-
rador do PP no esquema de 
desvio de dinheiro e paga-
mento de propina envolven-
do a Petrobras.

Antes da reunião que 
colheu os depoimentos do 
presidente da empreitei-
ra Camargo Corrêa, Dalton 
Avancini, e do diretor da Gal-
vão Engenharia, Erton Medei-
ros Fonseca, o presidente da 
CPI, Hugo Motta (PMDB-RJ), 
disse que foi procurado pela 
viúva do parlamentar, Stael 
Fernanda Janene, que teria 
dito que Janene não morreu 
e que fugiu para escapar das 

condenações da Ação Penal 
470, o processo do Mensalão, 
do esquema investigado pela 
Operação Lava Jato e de ou-
tras coisas mais.

“A própria viúva não tem 
certeza se o senhor Janene 
morreu. O caixão apareceu 
lacrado e ninguém o teria 
visto morto”, disse Motta, 
que anunciou a intenção de 
exumar o corpo de Janene. 
“Eu vou protocolar o requeri-
mento, pois me comprometi 
com essa exumação”.

A informação causou tu-
multo entre os integrantes da 
comissão. O deputado Júlio 
Delgado (PSB-MG) disse que a 
exumação iria causar um des-
vio nas investigações da CPI. 
“Não podemos agora querer 
colocar um bode na sala com 
essa exumação”, disse.

O deputado Ivan Valente 
(PSOL-SP) propôs que, antes 
de se fazer a exumação, fosse 
criada uma comissão de de-
putados para falar com Sta-
el Fernanda Janene e colher 
mais informações. Como não 
houve consenso, antes de de-

cidir pela exumação, a CPI vai 
analisar o requerimento que 
convoca a viúva.

Réu no processo do men-
salão, Janene que morreu de 
infarto em 14 de setembro de 

2010, foi acusado de forma-
ção de quadrilha, corrupção 
passiva e lavagem de dinhei-

ro. Presidente do PP à época, 
ele teria recebido R$ 4,1 mi-
lhões.

A informação dada pela viúva de que o ex-deputado José Janene está vivo causou tumulto entre os integrantes da CPI da Petrobras

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

Pedida prisão de dirigente da SBM
A Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) da Petro-
bras pediu ontem à Polícia 
Federal e à Interpol a prisão 
preventiva do representante 
da empresa SBM Offshore no 
Brasil, Julio Faerman. O ofício 
foi encaminhado pelo pre-
sidente da CPI, Hugo Motta 
(PMDB-PB). Faerman, que já 
foi convocado para depor na 
comissão, encontra-se foragi-
do desde março.

Motta justificou o pe-
dido sob o argumento de 
que as investigações feitas 
apontam para a participação 
de Faerman no esquema de 
“desvio de verbas públicas” 

e pagamento de propina. A 
intenção da CPI é colher o 
depoimento do lobista so-
bre o pagamento de propina 
para a celebração de contra-
tos da Petrobras com a SBM 
Offshore.

Os parlamentares tam-
bém decidiram convocar 
para depor os filhos de Faer-
man, Marcelo e Eline, assim 
como o sócio do lobista, Luiz 
Eduardo Barbosa. O pedido 
foi feito pelo deputado Onix 
Lorenzoni (DEM-RS), an-
tes da reunião que tomou o 
depoimento do presidente 
da Camargo Corrêa, Dalton 
Avancini, e do diretor da Gal-

vão Engenharia Erton Me-
deiros Fonseca.

O pedido para a prisão 
de Faerman acontece após a 
CPI ter colhido o depoimen-
to do ex-executivo do SBM 
Offshore Jonathan David Tay-
lor, em Londres. Na avaliação 
dos parlamentares da comis-
são as declarações de Jona-
than Taylor incriminaram 
ainda mais Faerman.

De acordo com Lorenzo-
ni, o ex-executivo teria citado 
Marcelo e Luiz Eduardo como 
operadores do esquema. Já a 
filha de Faerman foi convoca-
da por ser sua secretaria e es-
tar a par da agenda do lobista.

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou ontem, com vetos, o novo Mar-
co Legal da Biodiversidade, que regula-
menta o acesso ao patrimônio genético 
e ao conhecimento tradicional associa-
do. Os vetos não foram apresentados 
durante a cerimônia de sanção da lei, 
no Palácio do Planalto, e só serão di-
vulgados no fim do dia, de acordo com 
a ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira. “Os vetos foram pontuais e 
não descaracterizam o espírito da nova 
lei”, resumiu a ministra.

A nova legislação substitui medida 
provisória em vigor desde 2001, alvo de 
reclamações principalmente da indús-
tria e da comunidade científica.

A lei define regras para acesso aos 
recursos da biodiversidade por pesqui-
sadores e pela indústria e regulamenta 
o direito dos povos tradicionais à repar-
tição dos benefícios pelo uso de seus 
conhecimentos da natureza, inclusive 
com a criação de um fundo específico 
para esse pagamento.

“Conseguimos elaborar uma lei que 
combina nossa capacidade de desenvol-
ver, de incluir as pessoas nesse desen-
volvimento e gerar inovação a partir de 
pesquisa em ciência e tecnologia. Esta-
mos garantindo que haja um ambiente 
favorável, amigável, para que pessoas 
que têm o conhecimento tradicional te-
nham direito a uma participação, rece-
bam o royalty [direito autoral]; estamos 
garantindo que pesquisadores não te-
nham limites para pesquisar; e estamos 
garantindo que empresas possam, sem 
conflitos e sem atribulações ou contes-
tação, utilizar esse conhecimento”, disse 
a presidente Dilma Rousseff em discurso 
na cerimônia.

Segundo Dilma, a nova legisla-
ção vai permitir que o Brasil avance 
na “corrida” pela inovação na área de 
biotecnologia. A presidente também 
destacou a criação do fundo de reparti-
ção de benefícios, que deverá garantir 
repasses para as comunidades tradicio-
nais mesmo quando um conhecimento 
não estiver atrelado a um grupo espe-
cífico, como uma determinada tribo in-
dígena. A lei determina que as empre-
sas deverão depositar no fundo 1% da 
renda líquida obtida com a venda do 

produto acabado ou material reprodu-
tivo oriundo de patrimônio genético, 
de acordo com o Ministério do Meio 
Ambiente.

“Esse processo integra quase 300 
povos e comunidades tradicionais, o 
que mostra, por parte do Brasil, uma 
grande prova de capacidade de de-
senvolver-se sem deixar sua população 
para trás, sem fazer que sua população 
seja excluída disso. Eles vão ser respei-
tados, eles vão participar do processo 
de decisão. Enquanto aquilo [produto] 
estiver sendo comercializado, gerando 
valor, eles continuarão recebendo”, ex-
plicou Dilma.

Mudança
Para os cientistas, a principal mu-

dança na lei é a autorização para ter 
acesso aos recursos da biodiversida-
de para os estudos. A regra em vigor 
atualmente classificava como biopira-
taria as pesquisas feitas sem autoriza-
ção do Conselho de Gestão do Patrimô-
nio Genético, o que colocava muitos na 
ilegalidade. Agora, os cientistas farão 
um cadastro no Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e poderão iniciar 
as pesquisas.

“Garanto aos pesquisadores que 
eles não serão mais molestados, não 
sofrerão mais o bullying de terem suas 
plantas submetidas a processos ou 
ameaça de processo que não são com-
patíveis com a ciência e com a pesquisa”, 
disse o ministro da pasta, Aldo Rebelo.

Izabella Teixeira acrescentou que a 
nova lei vai melhorar a fiscalização por 
“permitir saber quais processos têm 
que ser fiscalizados”. A ministra tam-
bém destacou que a sanção do novo 
marco regulatório impulsiona a ratifi-
cação, pelo Brasil, do Protocolo de Na-
goya, instrumento de implementação 
da Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB). “Deve propiciar uma nova inter-
locução a respeito da aplicação da CDB 
no Brasil, concluímos o arcabouço jurí-
dico de aplicação da convenção. Espero 
que a gente possa agora, nesse novo 
patamar de consolidação e de entendi-
mento, dialogar com o Congresso Na-
cional para ratificação do Protocolo de 
Nagoya”.

Dilma sanciona a lei de 
acesso à biodiversidade

MARCO REGULATÓRIO

A Operação Zelotes será 
desmembrada para a facili-
tar as investigações e as ins-
truções processuais relacio-
nadas ao caso, informaram 
ontem delegados da Polícia 
Federal (PF) envolvidos nas 
investigações.

Durante audiência públi-
ca na Câmara dos Deputados, 
eles recomendaram também 
uma reformulação estrutural 
do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf), a fim 
de evitar a repetição das práti-
cas criminosas investigadas.

Deflagrada em março 
pela Polícia Federal (PF), a 
Operação Zelotes investiga or-
ganizações que influenciavam 
e corrompiam integrantes do 
Carf. Dessa forma, manipu-
laram trâmite e resultado de 
processos e julgamentos en-
volvendo empresas interessa-
das em anular ou diminuir os 
valores dos autos de infrações 
emitidos pela Receita Federal.

De acordo com o dele-
gado da Divisão de Repres-
são a Crimes Fazendários da 
PF, Marlon Oliveira Cajado, 
o montante já julgado ou 

sob análise pelo Carf chega 
a R$ 1,3 trilhão. “Estima-se 
que cerca de R$ 5 bilhões 
tenham sido sonegados [de 
um total de R$ 20 bilhões 
investigados em 74 proces-
sos”, disse o delegado.

Para dar celeridade e 
foco às investigações, Marlon 
Oliveira e o delegado da PF e 
coordenador-geral de Polícia 
Fazendária, Hugo de Barros 
Correia, defenderam que o 
Carf passe por reformulações, 
em especial, relacionadas à 
paridade entre representan-
tes da Receita e contribuintes 
no tribunal. Cada turma que 
julga os processos, na chama-
da Câmara Baixa (primeira 
instância), é composta por 
três representantes da Receita 
Federal e três representantes 
dos contribuintes. Em caso de 
votação empatada, o voto de-
cisivo é do presidente da tur-
ma, que é da Receita.

Segundo Marlon, o mais 
importante é o efeito pedagó-
gico decorrente das investiga-
ções, no sentido de “colocar 
luz sobre o órgão”. Ele acres-
centou que é possível “fechar 
torneiras” de recursos que 
causavam prejuízo à União. 
“A reformulação do Carf está 

sendo feita pelo Ministério da 
Fazenda. Na minha posição, 
enquanto contribuinte, mas 
tendo por base as investiga-
ções que estamos fazendo, o 
fim da paridade seria um bom 
começo”, disse.

Para o delegado Hugo de 
Barros, a sociedade foi preju-
dicada por uma série de irre-
gularidades que precisam ser 
revistas. “Estado, Congresso e 
sociedade têm de refletir so-
bre a forma de atuação e de 
composição do Carf, órgão de 
grande importância para a ar-
recadação do Estado.”

De acordo com o delega-
do, o desmembramento do in-
quérito ajudará nas investiga-
ções. “Não adianta colocar 50 
réus em um inquérito. Por isso, 
desmembrar o caso ajudará 
tanto as investigações quanto 
as instruções processuais”, ar-
gumentou. 

“Nossa preocupação ao 
desmembrar a Operação Zelo-
tes é dar maior celeridade para 
dar uma resposta mais efeti-
va para a sociedade. Estamos 
elencando casos prioritários 
para começar a trabalhar ne-
les. Havendo necessidade, no-
vos inquéritos serão abertos”, 
acrescentou Marlon Oliveira. 

PF anuncia que a Operação 
Zelotes será desmembrada

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Pedro Peduzzi
Repórter da Agência Brasil



Chefe da UE se encontrou 
com Abbas para discutir 
avanços no processo

União Europeia retoma negociações
pela busca da paz no Oriente Médio

A chefe da Política Exter-
na da União Europeia, Federica 
Mogherini, se encontrou ontem 
com o presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, em Ramal-
lah, na Cisjordânia, para discutir 
possíveis avanços no processo 
de paz entre Israel e Palestina.

Na ocasião, ela enfatizou 
que “a União Europeia está for-
temente comprometida com 
a busca de uma solução para 
o conflito”. A reunião foi o pri-
meiro compromisso de uma 
agenda de dois dias na região, 
que inclui, também, um encon-
tro com o primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu.

O negociador sênior da Pa-
lestina, Saeb Erakat, expressou 
apreço pelo esforço da diplo-
macia europeia em retomar as 
negociações pela paz, mas fez 
questão de enfatizar que “Israel 
precisa honrar seus compro-
missos, encerrando as ativida-
des de expansão sobre o terri-
tório palestino e libertando os 
prisioneiros”. “Só assim pode-
remos retomar as negociações 
e alcançar a solução de dois Es-
tados, de acordo com as frontei-
ras de 1967”, disse Erakat.

O Estado da Palestina, até 
1967, compreendia os territó-
rios da Cisjordânia e Faixa de 
Gaza, tendo Jerusalém Oriental 
como capital. Durante a Guerra 
dos Seis Dias, Israel ocupou o 
território da Cisjordânia e da 
Faixa de Gaza.

Em 2005, Gaza foi devol-
vida aos palestinos, mas boa 
parte das fronteiras, territórios 
aéreos e marítimos ainda são 
controlados por israelenses, o 
que mantém a região em cons-
tante situação de conflito.

No dia 17 de dezembro 
do ano passado, foi submetida 
formalmente pela Jordânia, ao 
Conselho de Segurança da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), uma proposta de reso-
lução que previa o fim da ocu-
pação de Israel no território da 
Cisjordânia até o fim de 2017. 
O texto ainda não foi analisado.

O fracasso nas inúmeras 
negociações de paz no Oriente 
Médio tem gerado impaciência 
entre líderes europeus, que tem 
se mostrado favoráveis à causa 
dos palestinos. No último dia 
16 de dezembro, o Parlamento 
Europeu votou uma resolução 
declarando seu apoio ao reco-
nhecimento da Palestina como 
Estado, desde que seja resulta-
do do avanço no diálogo entre 
as duas partes.

Parlamentos da França, 
do Reino Unido, da Irlanda, da 
Espanha e de Portugal aprova-
ram, no ano passado, moções 
pelo reconhecimento da Pa-
lestina. Em outubro de 2014, 
a Suécia foi o primeiro país da 
Europa Ocidental a reconhecer 
o Estado Palestino.
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A Palestina

expressou apreço 

pelo esforço 

da Europa em

retomar as 

negociações 

pela paz

Os jihadistas do grupo 
Estado Islâmico (EI) apode-
raram-se hoje do norte da ci-
dade histórica de Palmira, na 
Síria. A informação é do Ob-
servatório Sírio dos Direitos 
Humanos (OSDH).

Após várias horas de luta 
violenta, “combatentes do EI 
tomaram posse de partes do 
norte da cidade, que repre-
sentam um terço de Palmira”, 

disse o diretor do OSDH, Rami 
Abdel Rahman, adiantando 
que “as forças do regime aban-
donaram aqueles bairros”.

As ruínas de Palmira clas-
sificadas como Patrimônio 
Mundial pela Organização das 
Nações Unidas para a Educa-
ção, Ciência e Cultura (Unesco), 
que incluem templos e ruas la-
deadas de colunas, situam-se 
no sudoeste da cidade.

Segundo a televisão 
estatal síria, “as Forças Ar-

madas atingiram grupos de 
terroristas do EI no norte de 
Palmira e impediram sua in-
filtração a partir de áreas no 
norte da cidade”.

Trata-se da segunda vez 
que o grupo radical ocupa o 
norte de Palmira, após ter 
lançado no dia 13 uma ofen-
siva contra a cidade, que já 
causou centenas de mortos. 
Os mesmos bairros foram 
conquistados no sábado 
(16), mas o grupo radical 

perdeu o controle da área em 
menos de 24 horas.

Mohammad, um ativista 
de Palmira, disse à agência 
France Presse que “os solda-
dos do regime fugiram de-
pois do EI ter ocupado o edi-
fício de segurança do Estado” 
na zona norte da cidade.

“Eles dirigiram-se para 
a sede dos serviços de infor-
mação militares perto das 
ruínas”, adiantou.

A Unesco tem alertado 

para o risco que correm as 
ruínas de Palmira desde o 
início da ofensiva ‘jihadista’, 
depois de o Estado Islâmico 
ter destruído tesouros ar-
queológicos no Iraque.

A cidade com mais de 
2.000 anos tem grande impor-
tância estratégica para o grupo 
radical, por estar situada no 
grande deserto sírio que faz 
fronteira com a província ira-
quiana de Al Anbar, que o EI já 
controla em grande parte.

EI ocupa cidade síria com ruínas tombadas 
ConFLITo ARMAdo

Da Agência Lusa

FOTO: Arian Zwegers

As ruínas da cidade de Palmira,  tombadas pela Unesco podem ser destruídas pelo Estado Islâmico, que já praticou atos de vandalismo em outros monumentos

A Coreia do Norte 
já possui a tecnologia 
para “miniaturizar” as 
ogivas nucleares para 
poder montar seus mís-
seis, informou o porta-
voz da Comissão Nacio-
nal de Defesa do país 
através da agência de 
notícias Kcna ontem.

Mesmo sem que 
haja a possibilidade de 
verificar a informação, a 
notícia é mais um moti-
vo de tensão na região 
após um suposto teste 
de lançamento de míssil 
feito por um submarino.

“Há tempos nós ini-
ciamos a miniaturizar e 
diversificar os nossos 
instrumentos de ata-
que nuclear”, informou 
o porta-voz do órgão 
mais alto do país, que 
é gerido diretamente 
pelo presidente Kim 
Jong-un.

Desde 2006, a Co-
reia do Norte realizou 
três testes para deto-
nação nuclear, mas não 
tinha mostrado - até en-
tão - a capacidade de di-
minuir as bombas para 
utilizá-las em ataques.

Ban Ki-moon 
O secretário-geral da 

Organização das Nações 
Unidas, Ban Ki-moon, 
não irá mais visitar hoje o 
Distrito industrial de Kae-
song, que fica na frontei-
ra entre as Coreias.

A informação foi 
confirmada pelo pró-
prio Ban durante a par-
ticipação de um fórum 
na Coreia do Sul, de 
acordo com informa-
ções da agência de no-
tícias Yonhap. Essa se-
ria a primeira visita da 
história de um líder da 
ONU a zona industrial.

O complexo de 
Kaesong é um dos pou-
cos símbolos de recon-
ciliação entre as duas 
nações. Construído em 
2004, ele combina a 
mão de obra barata 
do Norte (mais de 30 
mil trabalhadores) e os 
investimentos do Sul 
(mais de 120 empresas 
envolvidas). O local é, 
sobretudo, a principal 
fonte de recolhimento 
de dinheiro do exterior 
do governo de Pyon-
gyang, já que todas as 
operações são realiza-
das em dólares.

Coreia avança em 
armas nucleares

MÍSSEIS

Da Ansa Brasil

A polícia italiana pren-
deu um marroquino sus-
peito de ter participado do 
atentado no Museu Bardo, 
na Tunísia, que resultou na 
morte de 22 pessoas em 
meados de março.

“Um cidadão marroqui-
no, procurado internacio-
nalmente, foi detido na úl-

tima terça-feira à noite, em 
Milão, suspeito pelas auto-
ridades de ter participado 
do atentado no Bardo”, dis-
se um porta-voz da polícia 
local.

A detenção foi efetuada 
pelo departamento policial 
encarregado de operações 
especiais e terrorismo, com 
base em um mandado de 
captura internacional.

As autoridades italianas 
vão adiantar mais detalhes 
posteriomente sobre a pri-
são do marroquino.

No dia 18 de março, um 
ataque terrorista contra o 
Museu Bardo, em Tunis, pró-
ximo do Parlamento, matou 
22 pessoas.

O ataque foi reivindi-
cado pelo grupo extremista 
Estado Islâmico.

Itália prende marroquino 
que participou de atentado

MuSEu BARdo

Da Agência Lusa

Uma entrevista ao jornal espa-
nhol “El Mundo” voltou a abrir o de-
bate sobre o uso do canabidiol, deri-
vado da maconha, na Espanha. isso 
porque a mãe de um menino de dois 
anos e meio, que não foi identifica-
da, afirmou seu filho foi “curado” 
após usar o remédio.

Segundo seu relato, a substân-
cia é dada diariamente para a crian-
ça, que sofre de Síndrome de West 

(uma grave forma de epilepsia), e os 
resultados são surpreendentes. Ela 
contou que o menino tinha entre 
200 e 250 espasmos por dia e que, 
agora, o encefalograma voltou à 
normalidade.

Na Espanha, o uso de derivados 
de maconha é restrito a tratamen-
tos para esclerose múltipa. No mais, 
qualquer tratamento que utiliza 
suas substâncias - como o canabidiol 
- precisa ser realizado na clandesti-
nidade.

Criança espanhola cura 
epilepsia ao usar canabidiol

SAÚdE PÚBLICA

Da Ansa Brasil
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Clubes visitantes com
retrospecto negativo 
no início do Brasileiro

CAMPINENSE X AUTO ESPORTE

Briga por uma vaga na Série D
Clubes jogam hoje pela
segunda rodada do
quadrangular final

Campinense e Auto Es-
porte fazem hoje em Cam-
pina Grande, uma das par-
tidas mais importantes do 
quadrangular decisivo do 
Campeonato Paraibano. Em 
jogo, a liderança e uma dis-
puta a parte entre as duas 
equipes, pela única vaga que 
resta para os clubes do Esta-
do, no Campeonato Brasilei-
ro da Série D. A partida está 
programada para as 20h45, 
e terá a arbitragem de João 
Bosco Sátiro, auxiliado por 
Broney Machado e José Ma-
ria Neto.

No Campinense, o téc-
nico Francisco Diá, desta vez 
não divulgou a escalação an-
tecipada, como costuma fa-
zer. Ele inclusive fez treinos 
secretos, e está encarando o 
jogo contra o Auto Esporte 
como uma verdadeira deci-
são.

Mas apesar do mistério, 
a equipe deverá ser a mesma 
que venceu o Treze na sema-
na passada, com uma única 
modificação, o retorno do 
atacante Nando, recupera-
do de uma contusão. Não se 
sabe ainda se ele entrará no 
lugar de Reginaldo Junior ou 
Felipe Alves. 

Se vencer, o Campinense 
dispara na liderança isolada 
do campeonato e abre uma 
vantagem de 5 pontos sobre 
o Auto, na disputa da vaga 
para a Série D. A Raposa de-
verá entrar em campo com a 

seguinte formação: Gledson, 
Osvaldir, Joécio, Juliano e Jer-
fferson; Negretti, Neto, Lean-
dro Santos e Luiz Fernando, 
Felipe Alves e Nando.

Se no Campinense, Diá 
fez os últimos treinos se-
cretos, no Auto Esporte, o 
mistério vem desde o início 
da semana. Além de treinar 
com portões fechados, o clu-
be não divulgou os locais de 
treinamento para driblar a 
imprensa. Tanto o técnico 
Severino Maia, como o auxi-
liar Esquerdinha, têm evita-
do dar entrevistas, e quando 
dão, desconversam e dizem 
que ainda existe muita dúvi-
da e que os titulares só serão 
definidos momentos antes 
da partida.

Para enfrentar o Rubro-Ne-
gro, Maia poderá contar com 
reforços importantes, como 
a dupla de zaga titular, Le-
andro e Júlio, além do lateral 
direito Maneco. Estes atletas 
não enfrentaram o Botafogo, 
na semana passada, porque 
estavam cumprindo suspen-
são.

Por outro lado, o Clube 
do Povo ganhou um proble-
ma para esta partida. O vo-
lante Emerson levou o ter-
ceiro cartão amarelo contra 
o Botafogo, e terá de cumprir 
suspensão. Em seu lugar, de-
verá entrar o novo contrata-
do Jair, ou o zagueiro expe-
riente, Léo Oliveira, poderá 
ser improvisado na posição.

Tudo indica que o Auto 
Esporte entrará em campo 
com a seguinte formação: 
Wladimir, Maneco, Leandro, 
Júlio e Felipe Ramon; Jair, 
Rafael Speda, Léo Lima e Gil 
Bala; Jó Boy e Gil Paraíba.

Foto: AScom/CSP
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Campinense está invicto há várias rodadas e vem de uma vitória sobre o Treze na abertura do quadrangular final do Paraibano 

O CSP está investindo pe-
sado para a participação no 
Sub-19 Especial, que começa 
no próximo dia 30, e que será 
classificatório para a Copa 
São Paulo de Futebol Junior. O 
Campeão vai representar a Pa-
raíba na maior competição de 
futebol de base da América do 
Sul. O Sub Especial terá a parti-
cipação de 18  clubes profissio-
nais, divididos em três grupos. 
O Tigre está na Chave B do gru-
po do Litoral. 

O técnico do CSP, Ger-
son Junior, disse ontem que 
o elenco será bastante expe-
riente, com jogadores que já 
atuam pelo time profissional 
do Tigre, nos jogos do Cam-
peonato Paraibano da Primei-
ra Divisão. "Nós trouxemos 
oito atletas que estavam trei-
nando no profissional e ainda 
fomos buscar um atleta nosso 
que estava sendo destaque no 

futebol paranaense, o lateral 
direito Igor", disse o treinador.

Entre os destaques estão, 
além do lateral Igor, os ata-
cantes Randerson, Neto Costa 
e Nelsinho, além dos volantes 
Senegal e Juninho e o goleiro 
Mateus Lustosa. 

Apenas quatro clubes pas-
sarão para a segunda fase da 
competição, sendo 2 do gru-
po do Litoral, 1 do grupo do 
Agreste e 1 do grupo do Sertão. 
Os grupos foram divididos da 
seguinte forma: No Litoral, os 
clubes foram distribuídos em 
duas chaves. Na Chave A,  Auto 
Esporte, Santa Cruz, Spartax e 
Botafogo. Na Chave B, CSP, Fe-
mar, Flamengo e Miramar. O 
grupo do Agreste é único, com 
Campinense, Serrano, Treze, 
Queimadense e Lucena. E no 
grupo do Sertão estão Cruzei-
ro, Nacional de Patos, Sousa, 
Sabugy e Esporte.

CSP monta um elenco
experiente para disputa

SUB-19 ESPECIAL
Os novos jogadores do CSP para as disputas do Sub-19 Especial

Se depender das palavras do 
vice-presidente de futebol, Zezin-
ho Botafogo, não haverá mais dis-
pensas no Botafogo nos próximos 
dias. Depois de anunciar a saída do 
meia Bismack, do atacante Potita 
e do zagueiro Mauro, o dirigente 
disse que os demais têm contrato 
com o clube até o final do ano, e 
devem ser mantidos, mesmo hav-
endo excesso de jogadores em de-
terminados setores, como a defesa 
por exemplo. Mesmo com a saída 
de Mauro, o Belo ainda tem outros 
seis atletas para a zaga, André Lima, 
Carlinhos Rech, Wesley, Roberto 
Dias, Fabrício e Walter

Zezinho Botafogo negou 
os boatos de que Roberto Dias, 
Carlinhos Rech e Juninho seriam os 
próximos da lista de dispensas no el-
enco do Belo. "Não existe nenhuma 
lista. Os jogadores que saíram rece-
beram propostas de outros clubes, 
os contratos deles com o Botafogo 
tinham encerrado, e não existia 
de ambas as partes o interesse em 
continuar. Não existe esta história 
de vassourada no Botafogo, como 
andam colocando nas redes sociais, 
e até em parte da imprensa. É per-
feitamente normal se o clube con-
tratou alguns jogadores para de-
terminadas posições, e os jogadores 
destas posições estão encerrando 
seus contratos com o clube e não 
estão satisfeitos, procurarem outros 
clubes. Não há uma política de fazer 
uma limpeza no elenco como an-

Zezinho nega novas dispensas no elenco
BOTAFOGO

dam dizendo", afirmou o dirigente.
Indagado sobre os casos do 

mexicano Ernanes e do atacante 
Romarinho, desde do início da 
temporada no clube e sem serem 
aproveitados, Zezinho explicou: "O 
mexicano tinha um problema de 
visto de trabalho aqui no Brasil, mas 
já foi resolvido.  Já Romarinho está 
treinando conosco apenas para não 
perder a forma, porque tem um 
problema junto à Fifa. Ele estava jo-
gando no futebol coreano e o clube 
não pagou uma dívida que tinha 
com ele. Aí, o atleta entrou com 
uma ação na Fifa e o processo está 

rolando. Sendo assim, não foi pos-
sível conseguir a transferência dele 
para o futebol brasileiro ainda", es-
clareceu Zezinho. 

Sobre novas contratações, 
Zezinho disse que o elenco para iní 
cio da Série C e as finais do Parai-
bano é este aí, e não haverá novas 
contratações por enquanto. Do 
elenco atual, apenas o meia Roni 
Dias não está regularizado para as 
disputas do Campeonato Estadual e 
só poderá atuar na Série C. O próx-
imo jogo do Belo na competição 
nacional será no próximo domingo, 
em Ararapiraca, contra o Asa. 

Zezinho Botafogo (D) garante que novas contratações irão depender do técnico

Foto: Ascom/Botafogo



Parque Aquático da Rio 2016 
com obras bem adiantadas

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de maio de 2015

Equipamento esportivo
tem investimento de 
R$ 225,3 milhões

O polêmico jornalista Juca 
Kfouri será uma das atrações 
do 10o Congresso Internacio-
nal de Jornalismo Investigativo 
a ser promovido pela Associa-
ção Brasileira de Jornalismo 
Investigativo entre os dias 2 
e 4 de julho na Universidade 
Anhembi, em São Paulo. Ele 
vai abrir o ciclo de palestras e 
vai abordar o tema” Como o 
Brasil cuida do esporte de alto rendimento?”, em que 
pretende mostrar como o país gerencia o esporte de 
alto rendimento às vésperas de uma Olimpíada. Juca 
também tratará do funcionamento dos programas de 
formação e treinamento de atletas e da interferência 
da política.

Juca Kfouri

Um jogo para ninguém 
perder hoje no Amigão

Hoje tem um jogo em Campina Grande que ninguém 
pode perder. Nem mesmo o torcedor do Treze. É que 
Campinense e Auto Esporte estarão em campo por obje-
tivos comuns. Antes de pensar na conquista do título, os 
dois estão de olho na classificação final do quadrangular 
decisivo. É fácil entender: Botafogo e Treze já estão no 
Campeonato Brasileiro, um na Série C, inclusive já iniciou a 
sua participação, no caso o Botafogo; e o outro, o Treze, 
na Série D, vaga obtida pelo rebaixamento na Série C do 
ano passado.

Então, quem terminar na frente do outro ganha a 
vaga da Série D independente de ser o campeão. Até a 
TV Esporte Interativo, que detém os direitos de trans-
missão do Campeonato Paraibano de 2015, já fez chama-
da pedindo para o torcedor ir ao Estádio Amigão e não 
ficar em casa ligado na TV. O clima é altamente favorável 
para este confronto.

A diretoria do Campinense já baixou os preços dos 
ingressos e está apostando num público superior a 10 mil 
pessoas. Será?

De um lado, o time aguerrido do Auto Esporte que, 
no papel, é inferior ao Campinense, porém nos confron-
tos até agora a vantagem é do Alvirrubro, embora tenha 
conquistado graças ao técnico Jazon Vieira e alguns joga-
dores que deixaram o clube. Hoje, a situação é diferente 
já que o técnico e alguns jogadores de destaques como 
Léo Olinda e Rafael Freitas foram embora.

No entanto, o Alvirrubro mostrou, no jogo contra o 
Botafogo, que não chegou ao quadrangular para ser um 
mero figurante e pôs pressão no Belo ao ponto de de-
sestabilizá-lo logo na estreia com o empate de 2 a 2 em 
que até poderia ter vencido o jogo. Quanto a Raposa que 
vem de sete vitórias consecutivas, em grande fase, preci-
sa mostrar que vem realmente evoluindo e fazer o dever 
de casa é fundamental para quem sonha em disputar o 
Campeonato Brasileiro. Dever ser um grande jogo.

Luiz Felipe Scolari está na hora de se aposentar ou então 
buscar trabalho fora do Brasil. Depois daquele 7 a 1 da Ale-
manha, Felipão devia ter sumido e não assumido o Grêmio, 
que agora o deixou. Quem vai querer o gaúcho agora?

Em baixa

As saídas de Bismarck, 
Mauto e Potita não trazem 
nenhum prejuízo ao Botafo-
go, porque esses jogadores 
não vinham rendendo nada, 
principalmente Bismarck que 
foi a grande decepção.

Dispensas

O Vitória-BA ganhou a Copa do 
Brasil Sub-17 na última terça-
feira. Depois de perder o jogo 
de ida por 3 a 1 para o Botafo-
go-RJ, devolveu o placar no Rio, 
levou a decisão para os pênaltis, 
e ganhou por 4 a 3.

Vitória é campeão

O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, vai estar em 
Maceió, hoje pela manhã. É que ele convocou os presidentes 
das nove federações que compõem o Nordeste para uma 
reunião de trabalho, onde todos vão apresentar sugestões. 
O presidente Amadeu Rodrigues, da FPF, já viajou para Ma-
ceió e vai propor melhorias para a região.

CBF itinerante

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Otime de futebol dos Meninos de Cristo continua sendo a grande sensação  da Copa 
Sesc, cateogira Sub-11 e no último sábado conquistou mais uma vitória na competição 
ao vencer o Gol de Placa por 2 a 1, resultado que garantiu a equipe na semifinal. O 

garoto Lucas Gabriel marcou os dois gols e encantou o público presente, não só com o seu 
oportunismo, mas também pelo futebol, uma das grandes promessas dos Meninos de Cristo 
que conta nesta categoria com 15 atletas, todos comandados por Clerson Chaves e Claudiano 
Herculano. A Copa Sesc é uma das mais tradicionais de Joaõ Pessoa e envolve gatotos de 

várias idades com jogos sendo disputados no campo do Sesc Gravatá, no Valentina. O 
próximo adversário será o Flamengo do Bessa, sábado, dia 23, pela manhã.  os Meninos de 
Cristo Sub-11 são Riquelme, Eric, André, Pedro Henmrique,  Lucas Gabriel, Pedro Nóbrega, 
Guilherme Pereira, João Pedro, Artur Pereira, Mateus Gabriel e Rafael, Mateus Ferreira, Ryan 
lucas, Marcos Vinícius e Caio Gabriel. A direção dos Meninos de Cristo vai tentar, junto à 
organização, adiar o jogo tendo em vista que outra equipe sua tem compromisso pela Copa 
Paraíba na mesma data.

Meninos de Cristo

O Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI) confirmou on-
tem a desqualificação da equi-
pe americana de revezamento 
4x100 nos Jogos Olímpicos 
de 2012, em Londres, após a 
punição por doping imposta a 
Tyson Gay, e exigiu também a 
devolução da medalha de prata 
conquistada na prova.

A Federação de Atletismo 
dos Estados Unidos (USATF) 
invalidou todos os resultados 
obtidos por Tyson Gay desde 
15 de junho de 2012, incluindo 
os Jogos Olímpicos, seguindo 
os regulamentos da Federa-
ção Internacional de Atletismo 
(IAAF). Por isso, o COI decidiu 
pela desclassificação da equipe 
americana.

Após a decisão, a IAAF 
terá que modificar agora os 
resultados de Londres-2012. A 
medalha de prata passará para 
Trinidad e Tobago e a de bron-
ze ficará com a França. O ouro 

COI desqualifica equipe dos EUA
devido ao doping de Tyson Gay

PRATA NOS JOGOS DE LONDRES

Obras do Estádio Olímpico de Natação para as Olimpíadas de 2016 no Rio estão bem adiantadas

Tyson disputou provas dopado

Palco que receberá estre-
las da natação olímpica e pa-
ralímpica do Rio 2016, como 
Michael Phelps, Cesar Cielo e 
Daniel Dias, o Estádio Olímpico 
de Esportes Aquáticos já está 
ganhando forma, conforme fo-
tos divulgadas pelo Ministério 
do Esporte. Construído sob um 
investimento de R$ 225,3 mi-
lhões, o equipamento faz parte 
do Parque Olímpico, na Barra 
da Tijuca, considerado o “cora-
ção dos Jogos”. Veja a galeria de 
fotos divulgada pelo Ministério 
do Esporte

O estádio terá duas pis-
cinas, uma de competição e 
outra de aquecimento. Depois 
dos megaeventos, os assentos 
serão removidos, e a instalação 
será reformada para acomodar 
estruturas administrativas e 
de pesquisa do futuro Centro 
Olímpico de Treinamento. 

A obra começou em abril 
de 2014. O evento-teste será 
em abril de 2016, com natação 
olímpica e paralímpica. Além 
da natação, o Estádio Olímpico 
de Esportes Aquáticos recebe-
rá os jogos de polo aquático da 
Rio 2016.

Julio Delamare
O impasse sobre as re-

formas necessárias para que 
o Parque Aquático Julio De 
Lamare possa ser usado nas 
Olimpíadas de 2016 está 
movimentando a cúpula do 
governo do Rio de Janeiro 
esta semana. O secretário de 
Esporte, Lazer e Juventude, 
Marco Antônio Cabral, reve-
lou que o governador Luiz 
Fernando Pezão e a conces-
sionária que administra o 
complexo do Maracanã vão 
se reunir nos próximos dias 
para definirem a situação. Ca-
bral afirmou que a única cer-
teza no momento é que o Es-
tado não assumirá os custos 
das obras de adequação, mas 
deu a entender que pode ha-
ver uma mudança de planos 
em relação às obrigações con-
tratuais relativas ao Parque. 

foi conquistado pela Jamaica.
A decisão afeta também 

o quadro de medalhas dos Jo-
gos Olímpicos de 2012. Com 
a medalha de prata, Trinidad 
e Tobago sobe da 47ª para a 
42ª posição na classificação 
geral, empatando com Ar-

gentina, Sérvia e Eslovênia.
Já a França ganha um 

posto, pulando para o sétimo 
lugar, quando considerado o 
critério do total de medalhas, 
ultrapassando a Austrália.

Kennith Ryan Bailey, Je-
ffery Demps, Justin Gatlin, 
David Petrell Kimmons e Dar-
vis Patton integraram o time 
americano em Londres ao 
lado de Tyson Gay, suspenso 
dois anos após testar positivo 
por anabolizantes.

A punição, no entanto, foi 
reduzida pela metade depois 
de o atleta colaborar com a 
Agência Antidoping dos EUA 
(USADA).

Cumprida a sanção, Ty-
son Gay retornou às pistas no 
dia 3 de julho de 2014, con-
quistando sua primeira vitó-
ria dias depois nos 100 me-
tros, no Meeting de Montreuil 
(França), com uma marca de 
10s04. 

FOTOS: Reprodução
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Brasileiro tem recorde negativo
visitantes em declínio
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Apenas uma equipe 
conseguiu vencer um 
jogo fora de casa

Curtas

claudinei é demitido 
do vitória da Bahia

Rafael nadal vai 
ser condecorado

Fla paga R$ 600 mil
para ter Robinho

Jogadores brigam 
no treino do Bayern

massa Joga FuteBol com dJokovic

Claudinei Oliveira não é mais 
técnico do Vitória. A saída do treinador 
foi anunciada na manhã de ontem, horas 
depois da eliminação para o ASA, pela 
Copa do Brasil, em pleno Barradão. O 
Vitória vive uma fase difícil em 2015, 
pois até a vaga da Copa do Nordeste de 
2016 perdeu para o Juazeirense.

O eneacampeão de Roland Garros, 
o espanhol Rafael Nadal, atual sétimo do 
ranking da ATP, será condecorado com 
a maior honraria concedida pela cidade 
de Paris, capital da França, a cidadãos 
e não-cidadãos, a medalha "Grand 
Vermeil". Quem vai entregar a honraria é 
a prefeita Anne Hidalgo.

Lewandowski e Boateng brigaram 
durante o treino do Bayern de Munique 
nessa quarta-feira. Os dois jogadores 
se desentenderam durante uma partida 
organizada pelo treinador Pep Guardiola 
e quase chegaram a se agredir. A 
confusão só não foi maior pelo fato dos 
outros jogadores afastarem a dupla 
de encrenqueiros. O Bayern vive um 
momento complicado.

Obrasileiro Felipe Massa capitaneou o time da F1 na tradicional pelada beneficente disputada todo ano às vésperas do GP de Mônaco. 
O bate-bola aconteceu no Estádio Luis II, na noite dessa terça-feira, contando também com a presença do número 1 do mundo no 
tênis, o sérvio Novak Djokovic, que mora em Monte Carlo. A boa fase de Djokovic, que recentemente venceu o Masters 1000 de 

Roma, seguiu dentro dos gramados e sua equipe levou melhor sobre o time de Massa. No ano passado, porém, os pilotos da F1 levaram a 
melhor sobre o combinado “Star XI”. Disputado pela primeira vez 22 anos atrás, o evento foi criado pelo príncipe Albert II, que teve a ideia 
de juntar grandes esportistas e personalidades do show business em um jogo de futebol no principado. Neste ano, a celebridade mais 
conhecida não entrou em campo e ficou na torcida para depois entregar os troféus às duas equipes.

O atacante Robinho prioriza sua 
permanência no Santos, mas segue na 
pauta do Flamengo. O camisa 7 recebeu 
uma proposta oficial do clube carioca, que 
ofereceu contrato de três anos e aumentos 
salariais anuais. O ídolo santista começaria 
com ordenado de R$ 600 mil mensais e 
encerraria seu vínculo recebendo R$ 800 
mil. O Santos, pelo visto, pretende cobrir a 
proposta e não perder o jogador.

Boca decide que
vai expulsar sócios

O Boca Juniors informou que 
expulsará 11 sócios do clube que 
tiveram participação no ataque com 
composto químico ao túnel destinado 
aos jogadores do River. O autor do 
lançamento da substância tóxica 
já é conhecido: Adrián Napolitano, 
réu confesso. Os 11 associados 
identificados colaboraram na ação e na 
fuga de Napolitano da Bombonera. A 
busca pelos envolvidos era uma forma 
do Boca Juniors amenizar punições 
da Conmebol. O clube de Buenos 
Aires se colocou como vítima em seu 
recurso entregue à Confederação 
Sul-Americana. Mas o argumento foi 
recusado. No entanto, o Boca pode 
até se considerar vitorioso, já que a 
Fifa pressionou por suspensão por 
pelo menos três anos em torneios 
internacionais. Mas o time está liberado 
para disputar as próximas competições 
controladas pela Conmebol.

Foram apenas 20 jogos 
disputados, mas o Brasilei-
rão 2015 já tem um recorde 
negativo histórico. A atual 
edição tem o pior rendimen-
to dos times em partidas 
fora de casa em toda a his-
tória da competição - criada 
em 1971. É a primeira vez 
que somente uma equipe 
vence após duas rodadas. A 
única vitória de um visitante 
até o momento foi do Corin-
thians sobre o Cruzeiro por 
1 a 0, na rodada inaugural, 
gol do atacante paraguaio 
Ángel Romero. E a partida 
não foi realizada no Minei-
rão, em Belo Horizonte, casa 
da Raposa, e sim na Arena 
Pantanal, em Cuiabá, que 
pode ser considerado um 
campo neutro.

 Por três vezes - nos 
campeonatos de 1991, 1994 
e 1996 - houve apenas duas 
vitórias de visitantes nas ro-
dadas 1 e 2. Porém, somente 
no Brasileiro de 1991 havia 
20 equipes como atualmen-
te. As outras duas edições 
eram compostas por 24 ti-
mes.

 Em 1978 foram 16 vi-
tórias de visitantes nas duas 
primeiras rodadas, um re-
corde em números absolu-
tos. Onze desses triunfos 
aconteceram logo na abertu-
ra do campeonato, fato que 
também nunca se repetiu. 
No entanto, a competição 
nacional contava com 74 
equipes naquele ano, nada 
menos do que 54 a mais que 
o atual modelo.

 Na era dos pontos cor-
ridos, o mínimo de vitórias 
dos visitantes após duas ro-
dadas era de três. Isso ocor-
reu em metade das doze 
edições: 2004, 2006, 2009, 
2012, 2013 e 2014. Por ou-
tro lado, nos anos de 2007 e 
2011 choveram triunfos dos 
times que atuavam fora de 
casa no período. Foram oito 
em cada ano, o que corres-
ponde a 40% das partidas.

No próximo final de 
semana acontece a terceira 
rodada e espera-se que o 
torcedor veja a sua equipe 
bem melhor como visitante 
já que os times estarão bem 
melhor entrosados.

Flamengo e Sport no Maracanã, domingo passado, não teve vencedor. O Campeonato Brasileiro começa mal nas arquibancadas e com  situação ruim dos mandantes

Vasco da Gama é hoje o maior devedor da CBF
No início de sua gestão, 

o presidente Eurico Miranda 
transformou o Vasco no maior 
devedor da CBF: um total de R$ 
16 milhões. Os dados constam 
dos balanços financeiros dos 
clubes e da confederação. O 
aumento da dívida tem relação 
com empréstimo feito pelo clu-
be no final do ano passado já 
sob sua presidência para pagar 
débitos fiscais.

A confederação tem como 
prática dar dinheiro a clu-
bes com a cobrança de juros 
– principalmente no caso de 
times cariocas. Tanto que, nos 
últimos cinco anos, a dívida 
das agremiações praticamente 
dobrou, saltando de R$ 36 mi-
lhões para R$ 69,1 milhões ao 
final de 2014.

A entidade não gosta de 
detalhar os números, nem fa-
lar das negociações. O diretor 

financeiro da CBF, Rogério Ca-
boclo, disse que não sabe espe-
cificar quanto cada clube deve. 
Mas esses números podem ser 
obtidos nos balanços deles.

Entre os cariocas, Flumi-
nense, Flamengo e Botafogo 
reduziram suas dívidas com 
a confederação. O Botafogo, 
que tinha o maior passivo, teve 
uma queda de R$ 15,9 milhões 
para R$ 12 milhões ao final de 
2014. No Flu, houve uma redu-
ção de cerca de R$ 1,7 milhão: 
ficou em R$ 11,2 milhões. E o 
Flamengo diminui quase pela 
metade o débito: está em R$ 
6,8 milhões.

Enquanto isso, o Vasco 
teve um acréscimo de mais 
de R$ 5 milhões no total de 
sua dívida. Eurico negociou o 
empréstimo no final do ano 
passado. “Não tenho nenhum 
comentário sobre isso'', esqui-

vou-se Caboclo ao ser ques-
tionado sobre o empréstimo. 
O blog procurou Eurico que 
não atendeu os telefonemas. A 
assessoria do clube informou 
que só ele poderia falar do as-
sunto.

Mas a verdade é que a 
CBF foi generosa: o dinheiro 
terá de ser pago a longo pra-
zo pelo balanço vascaíno. Do 
total do débito do clube, só R$ 
1,2 milhão terá de ser quitado 
em 2014, sendo o restante de 
R$ 14,8 milhões nos anos se-
guintes.

Uma parte dessa dívida 
foi adquirida pelo ex-presi-
dente Roberto Dinamite, que 
também tinha o costume de 
pegar empréstimo com a CBF. 
Chegou a levantar R$ 8 mi-
lhões para pagar a folha sa-
larial, e tentou nova ajuda no 
final do ano passado. 

GESTÃO EURICO MIRANDA

Eurico Miranda já pediu emprestado R$ 16 milhões para a CBF

Fotos: Reprodução/internet
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Primeiro jogo das quartas 
de final da Libertadores 
será hoje na Argentina

Segurança de quase 2 mil policiais
river PLAte x cruzeiro

Tibério participa de 
reunião na CBDA

Santa Rita copia a 
Copa Paraíba Sub-15

Geo Sul goleia nos 
Jogos Escolares 

O secretário estadual de esportes, 
Tibério Limeira e o executivo, Zé Marco, 
se reuniram ontem com Coaracy Nunes, 
presidente da Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos.  Antônio Meira, 
presidente da Federaçao de Desportos 
Aquáticos da Paraíba e gestor da Vila Olímpica 
Parahyba, acompanhou os secretários. em 
discussão, novos projetos para o esporte 
paraibano, em especial para a Vila Olímpica 
Parahyba. eventos e atividades no desporto 
aquático do estado.

Devido ao sucesso que vem atingindo 
em âmbito estadual, a Copa Paraíba Sub-15 
de Futebol começa a ser plagiada em várias 
regiões do estado. A mais recente é na cidade 
de Santa Rita. Ontem, representantes de 
clubes Sub-15 decidiram realizar a partir do 
próximo dia 20, a 1a Copa Santa Rita de Cássia 
de Futebol Sub-15. em reunião promovida pela 
Secretaria Municipal de Turismo e esportes 
estiveram presentes Várzea Nova, Cruzeiro, 
Grêmio, Castelo Dourado, CTP, Sport, dentre 
outras agremiações esportivas.

O Colégio Geo Sul aplicou ontem a 
maior goleada até agora,  no futsal, nos Jogos 
escolares 2015.  Jogando no Ginásio do CPM, 
o Geo Sul venceu por 8 a 0 o Colégio Século, 
dos Bancários. Outros resultados também 
chamaram a atenção dos presentes. O 
Colégio Polígono ganhou por 6 a 2 do Augusto 
dos Anjos; Carl Rogers e Colégio Século, do 
Bairro dos Estados, ficaram no 4 a 4; CNEC Sol 
ganhou do Olívio Pinto por 3 a 0; o time das 
Lourdinas derrotou o Kairós por 2 a 1 e  CNeC 
Geisel 2x5 Colégio Decisão.

curtas

Jason Vieira deverá 
treinar o Paraíba

   O Paraíba de Cajazeiras deve 
confirmar a qualquer momento o treinador 
Jason Vieira para comandar a equipe 
no Campeonato Paraibano da Segunda 
Divisão/2015. As negociações com o 
ex-técnico do Auto esporte estão adiantadas 
com o time sertanejo prometendo formar 
um grande time para o desafio que pode 
começar na segunda quinzena de agosto. 
Para o presidente do clube, Tico Miudezas, 
toda equipe que deseja almejar uma das 
vagas para a Divisão de elite/2016 tem que 
começar com um grande profissional.

Jason, ex-Auto Esporte Clube

As autoridades argen-
tinas estão tomando todas 
as providências para o pri-
meiro jogo das quartas de 
final da Copa Libertadores, 
entre River Plate e Cruzeiro, 
marcado para hoje, às 22h, 
no Monumental de Núñez, 
na Argentina. O jogo de volta 
será no próximo dia 27, no 
mesmo horário no Estádio do 
Mineirão. O objetivo é evitar 
a violência e os transtornos 
e os incidentes verificados 
no jogo entre River Plate e 
Boca Juniors, na Bombonera 
- que foi cancelado - quando a 
Comebol desclassificou o Boca 
e cedeu a vaga ao rival. A pro-
va é que o efetivo policial des-
tacado para esse duelo é de 
1.650 profissionais envolvidos 
na segurança da partida. 

Para se ter uma ideia da 
proporção, no primeiro due-
lo entre River e Boca Juniors 
pelas oitavas de final da Li-
bertadores, disputado no Mo-
numental, 1.200 homens de 
todas as forças de segurança 
foram envolvidos no trabalho. 
Já na Bombonera, na partida 
de volta, foram solicitados 
1.200 policiais federais e 
contratados 450 seguranças 

Uma multidão de torcedores foi ver o embarque do Cruzeiro para o grande jogo diante da equipe argentina no Monumental de Núñez

privados: 1.650. Haverá mais 
500 homens de uma empresa 
de segurança privada e outros 
50 seguranças do clube argen-
tino envolvidos no espetáculo. 
O efetivo é elevado porque há 
temor de choque entre torce-
dores de River e Boca Juniors. 

Seguidores xeneizes 
ameaçaram se infiltrar entre 
os cruzeirenses para promo-
ver desordem nos arredores 
do Monumental. A entrada 
desses barra bravas do Boca 
no estádio será quase impos-
sível, já que os celestes terão 

que apresentar passaporte 
brasileiro para adquirir en-
tradas. Todos os ingressos 
destinados à torcida do River 
Plate foram comprados. Já os 
cruzeirenses, que já tinham 
esgotado pacotes de dois 
voos fretados, poderão ad-

quirir mais dois mil bilhetes 
hoje, entre 12h e 18h, nas bi-
lheterias do Club Defensores 
de Belgrano, na Argentina. O 
público esperado no Monu-
mental é de 60 mil torcedo-
res e a renda estimada é de 
20 milhões.

Botafogo pede 
à CBF exame 
antidoping nos 
próximos jogos

O Botafogo solicitou 
exame antidoping para os 
próximos jogos da equipe no 
quadrangular final do Cam-
peonato Paraibano/2015. O 
primeiro acontecerá no clás-
sico contra o Campinense, 
no próximo dia 27, no Está-
dio Amigão, pela terceira ro-
dada. O presidente do clube, 
Guilherme Novinho disse 
que a solicitação foi feita à 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) para tomar 
as providências com antece-
dência. 

  Segundo ele, trata-se 
de uma medida para dar 
mais transparência aos jo-
gos que o Belo terá pela 
frente na briga pelo tricam-
peonato. “Estamos fazendo 
a nossa parte e garantindo 
maior confiabilidade na dis-
puta entre quatro equipes 
tradicionais do futebol pa-
raibano. O primeiro será 
contra o Campinense na 
Serra da Borborema, mas os 
outros terão também exame 
antidoping”, avaliou. 

Ele garantiu que tudo 
que se faz para dar mais pro-
teção aos clubes que estão 
envolvidos é salutar e forta-
lece ainda mais a disputa. “O 
Botafogo está contribuindo 
para que possamos ter um 
quadrangular seguro fora e 
dentro de campo”, observou, 
Na avaliação do gerente de 
futebol do Campinense, Dor-
gival Pereira, é um direito 
que cabe ao Botafogo, onde 
a Raposa está tranquila e 
confiante na busca pelo títu-
lo Estadual. “Qualquer time 
pode solicitar um exame an-
tidoping. Estamos tranqui-
los e no caminho certo para 
brigar pelo título”, avaliou. 

O João Pessoa Espectros es-
treia no dia 21 de junho, contra o 
Recife Mariners-PE em casa (falta 
definir o local) na Superliga Nor-
deste/2015, etapa regional do 
Campeonato Brasileiro de Futebol 
Americano. A Liga Nordestina de 
Futebol Americano (Linefa) divi-
diu dois grupos de quatro equi-
pes, com o Fantasma (apelido do 
clube da terra) no Sul, ao lado 
do Recife Mariners, Sergipe Bra-
vos e Vitória All Saints, enquanto 
no Norte estão, Ceará Caçadores, 
América Bulls, Ufersa Petroleiros e 
Recife Pirates.

A Liga aguarda apenas os 
participantes definirem os lo-
cais dos jogos quando tiverem 

o mando de campo, para que 
posa confirmar o restante das 
datas dos outros confrontos. Os 
paraibanos correm em busca do 
sexto título nordestino, quando 
fará duas partidas contra o Re-
cife Mariners-PE, uma diante do 
Bravos e outro diante do Vitória 
(todos do Grupo Sul), além de en-
carar o Bull e Pirates (ambos do 
grupo Norte). O primeiro critério 
para confronto dentro do próprio 
grupo é o de índice técnico. 

Os dois times de nível seme-
lhante (baseado no ranking da 
temporada 2014) se enfrentam 
duas vezes. De acordo com o re-
gulamento, quem ficou em pri-
meiro ou em terceiro lugar na 
temporada passada, vai enfrentar 
times que ficaram nessas mesmas 
posições também na temporada 

passada. O mesmo acontece entre 
os segundos e quartos colocados. 
Como o Espectros terminou a pri-
meira fase de 2014 na segunda co-
locação, o time da terra  enfrenta-
rá o segundo e o quarto colocado 
do ano passado (América Bulls e 
Recife Pirates). 

De acordo com o presidente 
da Confederação Brasileira de Fu-
tebol Americano (CBFA), e tam-
bém do Espectros, Guto Sousa, a 
disputa tem tudo para ter o suces-
so esperado pelos organizadores 
e os times participantes. “Trata-
se de uma disputa acirrada com 
as melhores equipes da região, 
onde a Paraíba vem se destacan-
do e busca o sexto título. Vamos 
aguardar pequenos detalhes para 
definir a tabela com as datas e os 
locais dos jogos”, disse.

Espectros estreia dia 21 na Superliga
futeboL AmericAno

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Representante paraibano vai enfrentar o Recife Mariners, de Pernambuco, durante a abertura da temporada de 2015
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CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N132/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 
24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual e Decreto nº 5.450/2005, 
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico através do site: http://www.licitacoes-e.com.br, no dia 08/06/2015, às 09h (nove horas - horário 
de Brasília) para:  

Registro de preços para aquisição de coturno militar padrão, destinado  ao Corpo de Bombeiro Militar 
da Paraíba - CBMPB, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, situada a Rua João da Mata 
S/N, Palácio dos Despachos/Vice-governadora - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588 e no site. www.
centraldecompras.pb.gov.br.

REG. CGE Nº 15-00477-3
João Pessoa, 20 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 N116/2015
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 10/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de combustível (óleo diesel) para veículos, maquinas e equipa-
mentos, destinado ao  Departamento de Estradas de Rodagem - DER, 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 - 15-00512-5
João Pessoa, 20 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

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N060/2015

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 10/06/2015 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de material radiológico, destinado aos  Diversos Órgãos da Rede 
Publica Estadual, 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 - 15-00325-4
João Pessoa, 20 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

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N031/2015

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 03/06/2015 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de grupo gerador, destinado a Secretaria de Estado da Saúde - 
SES, 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 - 15-00106-9
João Pessoa, 20 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 N367/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material permanente, 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 - 14-02007-9
João Pessoa, 20 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 N106/2015
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 09/06/2015 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de material de lavanderia com dosadores em comodato, destinado 
ao Hospital Regional de Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG, 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 - 15-00515-9
João Pessoa, 20 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
REGISTRO NA CGE Nº 15.00509-3/2015
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Per-

manente de Licitação – CPL, realizará às 09h00min do dia 09 de JUNHO de 2015, a Tomada de 
Preços nº 001/2015, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como 
objeto a contratação de Empresa do ramo da construção civil para realizar serviços de conclusão 
da construção de 10 Unidades Habitacionais e sua respectiva infraestrutura, no município de Santa 
Helena-PB, pelo Programa Pró-Moradia, conforme planilha orçamentária. O valor estimado para 
execução do objeto é de R$ 296.769,99 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e 
nove reais e noventa e nove centavos). Os interessados poderão adquirir o EDITAL, mediante o 
ressarcimento das despesas de reprodução no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e obter infor-
mações perante a Comissão Permanente de Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, 
Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min 
às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário.

João Pessoa, 20 de maio de 2015.
Hebert Levy de Oliveira 

Presidente da CPL

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

Registro na CGE Nº 15-00496-3
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 03 de junho de 2015, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 049/2015. Objeto: 
Aquisição de Tubos e Conexões em PVC, para aplicação no Sistema de Esgotamento Sanitário 
da cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da 
CAGEPA, localizado a rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 20 de maio de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

GPM CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.926.659/0001-80, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 794/2015 em João Pessoa, 6 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, DOTADA – SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, COMPOSTO 
DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO. Na(o) -  RUA CARLOS ALBERTO DA SILVA QD. 148 LT. 
307 – GRAMAME Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-001747/TEC/LO-9603.

CONSTRUTORA ENGEFRA LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 17.386.570/0001-64, Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 757/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 699 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com dois pavimentos. Na(o) – LOT. PARQUE SUL II QD. 160 LT. 115 – GRAMAME 
Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-002587/TEC/LO-9798.

JOSIVAN FERREIRA GOMES – CNPJ Nº 22.174.784/0001-07, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
BAR COM SOM MECÂNICO = IT: 5MIL = AC: 42M² = NE: 01 = L/ATV: SÍTIO FIGUEIRA, S/N, ZONA 
RURAL DE SOBRADO – PB. Processo: 2015-002730/TEC/LO-9839.

CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.234.399/0001-40, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização 
Ambiental nº 789/2015 em João Pessoa, 6 de maio de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDO DO TIPO CLASSE I E CLASSE II 
(A e B) E CINZAS DE INCINERAÇÃO EM ATERRO INDUSTRIAL ATRAVÉS DOS VEÍCULOS DE 
PLACAS MZH-7313, NNR-4023, OKA-9427, JOK-3296, MYS-4174, OVZ-1718, BRA-7617, HXC-
9928, PFJ-8820, QFM-0820, NNS-1098 EM TODO ESTADO DA PARAÍBA Na(o) – PERCURSO EM 
TODO ESTADO DA PARAÍBA – PB. Município: - UF: PB. Processo: 2015-000476/TEC/AA-3355.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – CNPJ Nº 01.612.686/0001-34, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – AMPLIAÇÃO DO SIST. DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO – INV. 
100.000 EMP. 10 LOC. ATV. RUA SÃO JOSE S/N CENTRO – CACIMBAS – PB. Processo: 2015-
000099/TEC/LO-9226.

A EMPRESA J2 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP – CNPJ Nº 20.237.366/0001-96, vem 
por meio desta torna público que requereu a SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente) a Licença Prévia 
para Construção de uma Edificação Comercial (BOB´S BESSA) localizado na Rua Ivanice Martins 
da Câmara, ST. 03, QD. 003, LT. 316, Bairro de Jardim Oceania, nesta capital.

A EMPRESA WJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME – CNPJ Nº 06.103.257/0001-55, vem 
por meio desta torna público que requereu a SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente) a Licença de 
Operação Comercial do (BOB´S TAMBAÚ) localizado na Avenida Almirante Tamandaré, Nº 512, 
Bairro de Tambaú, ST. 05, QD. 031, LT. 0736, nesta capital.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA, CNPJ/CPF Nº 01.612.689/0001-78 Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a licença de 
instalação referente ao projeto de construção de uma CRAS, Processo Nº  2015-001844

Brennand Energia Eólica S.A. torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental para instalação e operação de torre ane-
mométrica  de 100m de altura situada no Sítio Cacimbinha, S/N, Zona Rural - São João do Tigre-PB.

Brennand Energia Eólica S.A. torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Autorização Ambiental para instalação e operação de torre 
anemométrica  de 100m de altura situada na Fazenda Braslândia, S/N, Zona Rural - Congo-PB.

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MISTER LTDA = SAVELLU’S = CNPJ/CPF Nº 
03.304.327/0001-45, Torna público que  a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2557/2010 = PROCESSO Nº 
10-003025=FAB. DE CALÇADOS MASCULINOS, FEMININOS E INFANTIL=IT:240 MIL = ÁREA: 
1.200M²=NE:15=L/ATV:ROD.BR-361 – QD. 04 -07 – CONJ. BIVAR OLINTO-PATOS/PB.  Ref. ao 
Processo: 2015-002492/TEC/LO/9785

FK CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP, CNPJ Nº 19.496.800/0001-73, Torna 
público que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, de Edificação Multifamiliar, 
localizada à Rua Altemar Dutra, QD. 70, LT. 55, MUÇUMAGRO, JP/PB, através do Processo: 
2014-001908/TEC/LO-9640.

FK CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP, CNPJ Nº 19.496.800/0001-73, Torna 
público que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, de Edificação Multifamiliar, 
localizada à Rua Altemar Dutra, QD. 70, LT. 45, MUÇUMAGRO, JP/PB, através do Processo: 
2014-001910/TEC/LO-9641.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 23/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para manutenção preventiva e corretiva, bem como a reposição 

de peças junto ao mercado paralelo dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de 
São Domingos. Data e Local, às 09:00 horas do dia 01/06/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 20 de Maio de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 24/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais para manutenção de bens e 

imóveis, destinados a manutenção de prédios públicos do município de São Domingos. Data e Local, 
às 10:00 horas do dia 02/06/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São 
Domingos - PB.

São Domingos - PB, 20 de Maio de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.021/2015 - SRP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 0.6.021/2015 - SRP, a ser realizada no dia 03/06/2015 às 09h00min (horário local), que tem por 
objeto Registro de Preços para a Contratação de Emissora de Rádio, com abrangência no Município, 
para transmissão e divulgação de informações institucionais, campanhas educacionais e matérias 
de interesse da municipalidade, o edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação 
da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 20 de Maio de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.022/2015 - SRP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
0.6.022/2015 - SRP, a ser realizada no dia 03/06/2015 às 11h00min (horário local), que tem por objeto 
Registro de Preços para a eventual Aquisição de Materiais Diversos (Pá, Vassourão, e outros ferra-
mentais), para as necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro e seus órgãos. Os interessados 
poderão obter o Edital, na Gerência de Licitação, situado à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 
13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min. 
Informações pelo telefone (83) 3351-1544. 

Monteiro-PB, 20 de Maio de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.6.001/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Monteiro, 

através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº. 3.6.001/2015, cujo objeto é a Sistema de Registro de Preços para a Aquisição 
de Urnas Funerárias. Data da abertura: 03 de Junho de 2015, às 16h00min (horário local). Cópia do 
edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações da prefeitura de 
Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, no horário de expediente das 
07h30min às 12h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1544.

Monteiro-PB, 20 de Maio de 2015.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Professor 

Nestor Antunes de Oliveira, S\N - Centro - Santa Cruz - PB, às 08:20 horas do dia 02 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Didáticos e 
Pedagógicos para atender a demanda do CMEI Francisca V. de Oliveira. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 3.555. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3536-1002.
Email: licitacaosantacruz@gmail.com

Santa Cruz - PB, 20 de Maio de 2015.
GEORGE MATIAS DE FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE SOUSA-PARAÍBA
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27 – Centro – CEP 58.800-050 - Sousa-PB

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de pessoa Física para prestação de serviço de facilitadores de oficinas - 

Técnicos de Nível Médio - para ate.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento 2015 - Classificação Funcional 

08.243.1002.2156 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; 
Elemento Despesa nº 33.90.36(Outros Serviços Terceiro - Pessoa Física).

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00140/2015 - 14.05.15 - EDILEUZA DA SILVA SANTOS - R$ 6.034,00
CT Nº 00141/2015 - 14.05.15 - HELIO LOPES DA SILVA - R$ 6.034,00
CT Nº 00142/2015 - 14.05.15 - RONILDO LOPES DE ALENCAR - R$ 6.034,00
  

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Contratação de empresa desti-
nada ao fornecimento parcelado de Urnas Funerárias para doação a População carente do Município 
de Sousa ; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FREITAS E ALVES 
LTDA - R$ 157.500,00.

Sousa - PB, 20 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2015, que objetiva: Sistema de Registro de Preço para 
aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis para atender a; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EUGÊNIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA-ME 
- R$ 64.452,00; JUCELIO COSTA DE ARAUJO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 650.502,70.

Sousa - PB, 12 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO 
PERECÍVEIS (PÃO E CA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 20 de Maio de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2015, que objetiva: Sistema de Registro de 
Preço para aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender a Secretaria; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUCELIO COSTA DE ARAU-
JO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 981.027,50; UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA - ME - R$ 443.844,40.

Sousa - PB, 15 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ) MIL DOSES DE VACINA CONTRA 
FEBRE AFTOSA PARA DESTRIB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: COMÉRCIO DE RAÇÕES E PROD. AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA ME - R$ 23.000,00.

Sousa - PB, 20 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de um profissional ou 
empresa para prestação de Consultoria Técnica Especializada de Serviço de Engenharia. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 20 de Maio de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU
Presidente da Comissão 

 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Do Curimataú Paraibano - CIMSC

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015
O CIMSC – Consócio Público Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano, através de sua 

CPL torna público que fará licitação na modalidade Tomada de Preço 003/2015, para empresas ou 
pessoa Física prestadoras de serviços com profissional especializado em Pericia Médica nos Polos 
de Cuité e  Picuí, tipo menor preço, estando a reunião para recebimento dos envelopes e abertura da 
documentação prevista para as 09:00 horas do dia 08  de junho de 2015.  O Edital poderá ser adquirido 
na Sede do  Consórcio Público  Intermunicipal de Saúde  localizada na 17 de julho , 221, centro, Cuité 
PB, no horário das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, em dias úteis, qualquer informação 
adicional poderá ser obtida no endereço e hora acima citado e fone 83 3372-2189

Cuité/PB, 19 de maio  de  2015.
José Amauri Costa Silva

Presidente da Comissão de Licitação

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 21 de maio de 201525
Geral

Polícia Federal faz operação em 10 estados e no DF
PORNOGRAFIA INFANTIL 

A Polícia Federal defla-
grou, ontem, a Operação Ara-
celi para combater a divulga-
ção de pornografia infantil na 
internet. A ação está sendo 
promovida em 10 Estados e no 
Distrito Federal. Os policiais 
cumprem mandatos de busca 
e apreensão de equipamentos 
eletrônicos. Os crimes inves-
tigados são armazenamento 
e divulgação de imagens e ví-
deos com pornografia infantil. 

Os policiais chegaram às 
pessoas suspeitas monitoran-
do o compartilhamento do 
material e após conseguirem a 
quebra do Protocolo da Inter-
net (IP, número que identifica o 
computador conectado à rede). 
“É uma grande operação de 
combate à pornografia infantil, 
conduzida em diferentes Es-
tados. E hoje, houve uma con-

vergência entre as diferentes 
superintendências, em virtude 
do Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes (lem-
brado no dia 18 de maio) para 
que a data se torne emblemá-
tica no combate à pedofilia”, 
disse o delegado responsável 
pela operação no Rio Grande 
do Norte, Rubens França.

No Estado, foram cumpri-
dos 12 mandatos de busca e 
apreensão e três pessoas foram 
presas em flagrante por posse 
de material de pornografia in-
fantil. No Ceará, dois suspeitos 
foram presos por comparti-
lhar e armazenar pornografia 
infantil. Em uma casa no Rio 
Grande do Sul foram apreen-
didos quatro computadores e 
dois HDs externos, nos quais 
havia arquivos com conteúdo 
pornográfico infantil. Um dos 
notebooks transmitia e rece-

bia material pornográfico. O 
responsável não foi localizado 
em casa, nem em seu local de 
trabalho e está sendo procura-
do pela polícia. A operação re-
cebeu esse nome, Araceli, em 
alusão à menina Araceli Cabrera 
Sanchez Crespo, assassinada 
no dia 18 de maio de 1973, 
em Vitória, tendo o seu corpo 
encontrado seis dias depois do 
desaparecimento, com marcas 
de violência, abuso sexual e 
carbonizado - ocorre em Ala-
goas, Goiás, Pernambuco, Ro-
raima, Santa Catarina, no Rio 
Grande do Norte, Ceará, Ama-
zonas, Acre, Rio Grande do Sul 
e também no Distrito Federal.

Prisão de policiais 
A Polícia Federal deflagrou 

ontem operação para desarti-
cular um esquema de facilita-
ção irregular no desembaraço 
imigratório e sanitário e nos 

procedimentos do tráfego ma-
rítimo que ocorria no Porto do 
Rio de Janeiro, com a partici-
pação de agentes públicos. A 
Operação Arcanus envolveu a 
participação de cerca de 300 
policiais federais e contou com 
o apoio da Marinha do Brasil. 

Os policiais cumprem oito 
mandados de prisão temporá-
ria, 33 de condução coercitiva 
e 37 de busca e apreensão na 
capital, além de Niterói e São 
Gonçalo, no Grande Rio. Eles 
atuam, também,  em São João de 
Meriti, na Baixada Fluminense, e 
na cidade de Parnaíba, no Piauí. 
Segundo informações da PF, os 
mandados de prisão foram ex-
pedidos contra cinco servidores 
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) e três po-
liciais federais. Um soldado da 
Marinha deve ser conduzido co-
ercitivamente pela polícia para 
prestar depoimento.

Agência Brasil



Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.945,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030042
Responsavel.: JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO
CPF/CNPJ....: 033667984-08
Titulo......: IND DE CARNET    R$            550,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2015 - 030319
Responsavel.: JOSE IVANILDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 019795721/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            318,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030220
Responsavel.: JOSE IVANILDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 019795721/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            364,90
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030221
Responsavel.: JOSE IVANILDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 019795721/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            107,07
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030222
Responsavel.: JOSE IVANILDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 019795721/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            318,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030218
Responsavel.: LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 293908184-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            991,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030076
Responsavel.: L CERTO COMERCIO DE PNEUS E 
RODAS L
CPF/CNPJ....: 011228200/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.562,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030291
Responsavel.: L CERTO COMERCIO DE PNEUS E 
RODAS L
CPF/CNPJ....: 011228200/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.012,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030293
Responsavel.: MARIA DAS MERCES DOS SANTOS 
LIMA
CPF/CNPJ....: 264023274-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            307,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029785
Responsavel.: MARCIO PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 032230454-73
Titulo......: CONT CHEQUE ESP  R$          1.103,50
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029366
Responsavel.: MARCIO PONTES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 032230454-73
Titulo......: CONT CHEQUE ESP  R$          6.671,48
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029367
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            700,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030120
Responsavel.: PRODENTE ASSSIT. ODONTOLOGICA
CPF/CNPJ....: 008810609/0001-38
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            662,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030011
Responsavel.: S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011210617/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            416,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029871
Responsavel.: SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 727814244-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029713
Responsavel.: TEREZA KARLA GABY PADILHA
CPF/CNPJ....: 048858794-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029725
Responsavel.: YOHANNA CINTHYA SALES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 019518814/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.166,97
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030668
Responsavel.: VENUS COM IMP E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 013134084/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            577,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029799
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,  20/05/2015
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.: ALICERCE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 011220569/0001-89
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.158,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030053
Responsavel.: ALEXANDRE LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 090325114-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029791
Responsavel.: ANDRE LUIS MELO DE ARAUJO 
008968224
CPF/CNPJ....: 017393675/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029178
Responsavel.: ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 004653950/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.242,52
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029686
Responsavel.: BRA LIO SILVEIRA SUCUPIRA DA 
COSTA
CPF/CNPJ....: 082459364-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            710,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029097
Responsavel.: BRUNO DE CASTRO LUCENA
CPF/CNPJ....: 013919474-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029641
Responsavel.: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS 
DA COM
CPF/CNPJ....: 033621384/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029414
Responsavel.: CHRISTIANE GUILHERME HOLANDA 
BARBOS
CPF/CNPJ....: 019932527/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            173,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030068
Responsavel.: CLAUDIO DA SILVA VASCONCELOS
CPF/CNPJ....: 606299246-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            268,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029992
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DIST. 
ELET. EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.193,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030828
Responsavel.: CIBERIO LANDIM MACEDO
CPF/CNPJ....: 754619603-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            160,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029496
Responsavel.: CLAUDIA BARROS MARTINS
CPF/CNPJ....: 054939904-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029717
Responsavel.: CLEIDSON MAMEDE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014308388/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.336,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030146
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029921
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029920
Responsavel.: DAVID WANDERSON MATIAS JORGE
CPF/CNPJ....: 079124974-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            145,76
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030282
Responsavel.: FABIO LEANDRO SA AYRES
CPF/CNPJ....: 305358834-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            623,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029801
Responsavel.: FABIANA DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 013940470/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            595,40
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029351
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029626
Responsavel.: JOSEFA MANOEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 020911587/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            592,14
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027373
Responsavel.: JOSEFA MANOEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 020911587/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            843,41
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027374
Responsavel.: JOSEFA MANOEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 020911587/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            161,58
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027375
Responsavel.: PILLARES CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 010418418/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.500,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030825
Responsavel.: SANDRA DE KATIA RIBEIRO CASSIANO
CPF/CNPJ....: 396223204-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            279,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029860
Responsavel.: SEVERINO SIMOES DE FARIAS
CPF/CNPJ....: 020993534-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030738
Responsavel.: SERGIO ROMERO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 498807804-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            129,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030023
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,  21/05/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            561,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030905
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST. 
TECN
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            798,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030125
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.342,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030132
Responsavel.: ELETROTEC
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.543,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030133
Responsavel.: ELETROTEC
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.861,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030141
Responsavel.: FRANCISCA ADELAIDE TIMOTEO 012
CPF/CNPJ....: 013432359/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            517,65
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027796
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            229,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029608
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             24,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80

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

NOTIFICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO 
BV COMERCIO DE RECICLAGEM E MATERIAL LTDA - CNPJ:12.040.395/0001-35
AVENIDA DESEMBARGADOR SANTO ESTANISLAU, 381 - QUADRA143 - OITIZERIO CEP 

: 58.088-540
JOAO PESSOA / PB

JOAO DELOSMAR DA SILVA - CTPS.: 03158420-0040/PB
AV MARTA PACHECO, 444 - OITIZEIRO CEP : 58.088-520
JOAO PESSOA / PB

   Vimos pela presente, requerer seu comparecimento na Empresa acima citada no PRAZO DE
48 HORAS para justificar o motivo pelo qual não vem comparecendo ao serviço, sob pena do 

seu contrato de trabalho ser rescindido por justa causa, nos termos do Artigo 482, letra i da CLT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Pregoeira abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 027/2015, do tipo “Menor Preço”, objetivando a Contratação de empresa para realização de 
exames urológicos. Data de abertura: 03/06/2015 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Prata, 
à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3390-1109.

Prata, 19 de maio de 2015.
Cristiana de Fátima da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015, extraída do Pro-

cesso Administrativo nº 058/2015. O Município de Emas-PB, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados o Resultado da licitação modalidade Tomada de Preços nº 
004/2015.Do tipo Menor preço, regime de execução empreitada por preço global; Objeto: Contra-
tação de empresa para execução das obras de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PADRÃO PORTE I) – Ministério da Saúde, de acordo 
com o Edital e seus anexos e Ata de Julgamento das Propostas. Empresa Vencedora: ROMA 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA – ME, CNPJ: 04.881.913/0001-15. Valor: R$ 400.235,57 
(quatrocentos mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Fica aberto o prazo 
recursal de 05 dias a contar da publicação deste aviso. Emas-PB, 20 de maiode 2015. PATRÍCIA 
EUZÉBIO ARAÚJO - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO  DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00025/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00025/2015, foi considerada DESERTA.

Aguiar-PB, 19  de Maio de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO –
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$ 43.350,00.

Cajazeiras - PB, 18 de Maio de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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$ 

43.350,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Esperança - PB, 19 de Maio de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

EDITAL DE LOTEAMENTO URBANO COM A DENOMINAÇÃO
JACINTA GUEDES – EM PATOS - PARAIBA.

DOUTOR FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO, Titular do Serviço Registral de Imóveis da Comarca 
de Patos, Estado da Paraiba, na forma de lei, etc. 

T O R N O  P Ú B L I C O,  para o conhecimento de todos os interessados, a quem notícia deste 
tiver, que na forma dos artigos 18 e 19, da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, foram 
depositados neste Ofício, pela GUEDES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o número 10.956.851/0001-66, com sede na Avenida Bossuet Wanderley, número 
743, 7º andar, Bairro Brasília, na cidade de Patos, no Estado da Paraíba, neste ato representada 
por seu socio administrador o Sr. LUIZ GUEDES SOBRINHO, brasileiro, empresário, casado, 
portador do(a) RG - Cédula de Identidade de Registro Geral de número 145.351-2ªVia, Órgão 
Emissor SSDS-PB, e, do CPF/MF de número 020.735.874-53, residente e domiciliado na(o) Rua 
Ana Leite Nobrega, número 743, Bairro Brasília, na cidade de Patos, no Estado da Paraíba, o ME-
MORIAL DESCRITIVO, planta e demais documentos relativos ao IMÓVEL, referente a UMA ( 01 ) 
GLEBA DE TERRA - destinada para fins de projeto imobiliário, com as seguintes técnicas abaixo 
descriminadas: sem nenhuma benfeitoria, com uma área de total de trezentos e oitenta metros 
quadrados ( 380.000,00 m² ), ou seja 38,00 ha ( trinta e oito hectares ), confrontando-se: NORTE: 
faixa de domínio BR 230; SUL: propriedade de Stenio de Lucena Costa e propriedade de Carlos 
Antônio de Oliveira; LESTE: propriedade de Marilucia Nobrega César; e OESTE: Rua Projetada 
do Loteamento Ana Leite Nobrega. – Encontra-se no PERÍMETRO URBANO da cidade de Patos, 
Estado da Paraíba, devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Patos-PB, no IPTU ( Imposto 
Territorial Urbano ) com inscrição sob o nº 22.011.104.0001.0.000, conforme matricula nº 47.934, 
deste Serviço Registral de Imóveis – Carlos Trigueiro, desta Comarca de Patos, Estado da Paraíba, 
com uma área a ser LOTEADA de 380.000,00m², correspondente a 100%, assim distribuída: Área 
de equipamentos públicos 47.483,770 m² - correspondente a 12,50%; - Área verde – 42,972,61 m² 
- correspondente a 11,31%; - Área de ruas e avenidas – 71.176,05 m² - correspondente a 18,73%; 
- Subtotal 161.632,43 m² correspondente a 42,54%; - Área dos Lotes Populares 218.367,57 m² - 
correspondente a 57,46%; -  Área total – 380.000,00m², correspondente a 100%. - Total de Lotes 
579 – Sendo 578 Lotes Populares e 01 Lote pertencente a Prefeitura Municipal de Patos-PB. – Total 
de Quadras 31, o referido LOTEAMENTO passsou a denominar-se: JACINTA GUEDES, a proprietária 
GUEDES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, requer o registro do LOTEAMENTO JACINTA 
GUEDES, com a devida autorização da SUDEMA, conforme Certidão de Licença de Instalação nº 
788/2015, datada de 04 de maio de 2015, com vencimento para 31 de Julho de 2016, Alvará de 
Implantação, processo sob n° CA-0020/2015 – Alvará nº 001/2015, datado de 16 de janeiro de 2015, 
o sistema viário, é constituido de vias perimetrais e vias locais. - A sua concepção teve como base 
fundamental, a integração do LOTEAMENTO JACINTA GUEDES, localizado ás margens da rodovia 
BR 230, saída de Patos-PB, para Campina Grande-PB, no Bairro Ana Leite. As impugnações de 
quem se julgar prejudicado quanto ao dominio da referida área, deverão ser apresentados dentro 
de quinze (15) dias, a contar da data da terceira e última publicação do presente EDITAL, no órgão 
Oficial do Estado, uma vez e, ás duas ultimas em JORNAL de grande circulação do Estado. Findo 
o prazo deste e não havendo impugnação será feito o registro, os documentos a disposição dos 
interessados neste Serviço Registral de Imóveis, durante as horas regularmentares, sito á Rua Pe-
regrino Filho, sob nº 130, Centro, nesta cidade de Patos-PB. – O LOTEAMENTO em referência, foi 
aprovado pela Prefeitura Municipal de Patos-PB, em 16 de Janeiro de 2015, devidamente assinado 
por Maria Virginia Gomes Koerner Pereira – Engenheira da Prefeitura, Manoel Dantas Monteiro – 
Diretor de Divisão de Fiscalização e, Maria Assunção de Lucena Trindade Martins - Secretaria da 
SEINFRA. - Decorrido o prazo de quinze (15) dias, da última publicação, não havendo nenhuma 
contestação, por parte de quem quer que seja interessados, será o LOTEAMENTO legalmente 
registrado, não cabendo qualquer recurso. - Dado e passado nesta cidade de PATOS(PB), 15 DE 
MAIO DE 2015. Eu,_________________________. O Oficial do Serviço Registral desta Comarca 
de Patos-PB, a subscrevi e digitei, dou fé. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2015 de 02 de Janeiro 

de 2015, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015, cujo objeto 
é a contratação de empresa para aquisição de ar condicionados tipo splin. Tendo como vencedores:

ITEM 01 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP 
VALOR GLOBAL R$ 34.975,00 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais).
ITEM 02 - XAVIER AFREU DE ASSIS - ME
VALOR GLOBAL R$ 15.850,00 (quinze mil, oitocentos e cinqüenta reais).
ITEM 03 - SOARES ELETROMÓVEIS LTDA - ME
VALOR GLOBAL R$ 6.555,00 (seis mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais).
OBS: Republicado por incorreção.

Olho D´agua – PB, 15 de Maio de 2015.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00004/2015, do tipo menor preço por item, objetiva a locação de estrutura para realização da 
festa do São Pedro do distrito de Cachoeirinha. Cuja abertura será no dia 08.06.2015 às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 13:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 20 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Presidente da CPL

Município de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução de obras de construção do açude 

público Primavera, na comunidade Jequiri, no Município de Santa Terezinha/PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: VIGA ENGE-

NHARIA EIRELI - Valor: R$ 1.106.065,96.
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 José Nunes, Nº. 11 - Centro – Santa Terezinha - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Santa Terezinha - PB, 20 de maio de 2015.
JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUN. DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/PB
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Instrumento: Termo De Rescisão Amigável Do Contrato Nº 00058/2014,originado do PREGÃO 
Presencial 00022/2014Partes: Prefeitura Municipal De São Sebastião De Lagoa De Roça/PbE Erenil-
son Trajano Dos Santos Objeto Contratual:  Contratação De Pessoa Fisica Ou Jurídica Para Locação 
De 01(Um) Caminhão Coletor E Compactador E De 01 (Um) Caminhão Basculhante,Destinado Á 
Coleta De Resíduos Sólidos Domiciliares,Comerciais,Entulhos E Podas De Árvores Do Município 
De São Sebastião De Lagoa De Roça,Durante 12 Meses,Cuja Especificação Consta Do Termo De 
Referencia Que Integra O Presente Edital.Fundamentação Legal: Art. 78, C/C 79 Ii Da Lei 8.666/93, 
Alterada. Motivação Da Administração: Por Razões Força Maior, Interesse Público. Signatários: 
Maria Do Socorro Cardoso E Erenilson Trajano Dos Santos Data De Assinatura: 30 De Abril De 2015

Maria Do Socorro Cardoso
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00024/2015, para aquisição de material médico hospitalar, destinados 
aos Centros de Saúde onde atuam as equipes do Programa de Saúde da Família – PSF e SAMÚ e 
ADJUDICO o seu objeto à empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ n° 10.831.701/0001-26, vencedora de vários itens com o valor 
de R$ 27.711,05 (vinte e sete mil, setecentos e onze reais e cinco centavos). 

Aguiar - PB, 20 de maio de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00026/2015, para o fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros 
destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, reforço alimentar do PETI e outras 
necessidades da Secretaria de Administração e ADJUDICO o seu objeto ao Sr. FRANCISCO 
RODRIGUES VIANA, vencedor de vários itens com o valor de R$ 42.189,60 (quarenta e dois mil, 
cento e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

Aguiar - PB, 20 de maio de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo TÉCNICA E PREÇO, para: Contratação 
de empresa especializada para realização de Concurso Público, destinado a seleção de pessoal 
para o quadro de Servidores Efetivos do Município de Dona Inês. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações e 
retirada do edital: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado, até 
o terceiro dia útil anterior a realização do certame.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 20 de Maio de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

TERMO DE ADITIVO 01.2015.
REF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2015.

AO TERMO DE CONTRATO Nº 00089/2015.
DATA: 04/02/2015.

OBJETO: Acréscimo de 5,6% ao valor contratado, representado pelo valor de R$ 4.650,00 
(Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) ao valor inicial do contrato de R$ 81.309,00 (Oitenta e 
Um Mil Trezentos e Nove Reais), totalizando a importância de R$ 85.869,00 (Oitenta e Cinco Mil 
Oitocentos e Sessenta e Nove Reais) - tudo em conformidade ao Art. 65 – Par - 1º, da Lei de nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, como já previsto na cláusula décima primeira do contrato 
e Parecer Jurídico nos autos, pelas aquisições de Livros Didáticos para distribuição com os alunos 
da Rede Infantil do Município de Guarabira.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - PB
    DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – CNPJ: 08.518.021/0001-05
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 18.05.2015.
SIGNATÁRIOS: ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
                           SANDRO LUCIANO VIANA DA COSTA
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
TERMO DE ADITIVO 01.2015.

REF. PREGÃO PRESENCIAL 00008/2015.
AO TERMO DE CONTRATO Nº 00089/2015.

DATA: 04/02/2015.
OBJETO: Acréscimo de 5,6% ao valor contratado, representado pelo valor de R$ 4.650,00 

(Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) ao valor inicial do contrato de R$ 81.309,00 (Oitenta e 
Um Mil Trezentos e Nove Reais), totalizando a importância de R$ 85.869,00 (Oitenta e Cinco Mil 
Oitocentos e Sessenta e Nove Reais) - tudo em conformidade ao Art. 65 – Par - 1º, da Lei de nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, como já previsto na cláusula décima primeira do contrato 
e Parecer Jurídico nos autos, pelas aquisições de Livros Didáticos para distribuição com os alunos 
da Rede Infantil do Município de Guarabira.

FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 65, Par. 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - PB
    DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA – CNPJ: 08.518.021/0001-05
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 18.05.2015.
SIGNATÁRIOS: ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
                           SANDRO LUCIANO VIANA DA COSTA
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18.2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 14h00min do dia 04 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações/contratações eventuais de 
Veículos diversos para o transporte de alunos / outros. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 20 de Maio de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015 SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2015 
SRP, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material de expediente, consi-
derando a necessidade de adequação as funções administrativas. Fica adiada “sine die” a sessão 
que estava marcada para o dia 21/05/2015. Maiores informações estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992.

Lagoa Seca, 20 de maio de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JOÃO DO RIO DO PEIXE, localizada a Rua José Nogueira 

Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, através da sua Comissão Permanente de Licita-
ção, nomeada pela portaria 523/2014 publicada 08 de Maio de 2015, torna ciente aos interessados, 
a sessão publica, da licitação com OBJETIVO: Prestação de serviços de Exames Laboratoriais e 
Analises Clinicas, na especialidade de patologia e Citopatologia, anato patologia, para atender as 
necessidades diárias do SUS na Secretaria de Saúde do Município de São João do Rio do Peixe, 
que seria realizada no dia 25 de Maio de 2015, as 14h00min, avisa aos interessados que por motivos 
administrativos a reunião foi remarcada para o dia 08 de junho de 2015, às 10:30. Os interessados 
poderão obter o Edital na sala da CPL Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do 
Peixe - PB, em todos os dias úteis nos horários de 08h00min ás 12h00min.   

São João do Rio do Peixe-PB, 20 de Maio de 2015.
THAMYZE MARTIN SOARES – Presidente da CPL. 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 03 de junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma Ambulância Simples 
Remoção 0km, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 18 de Maio de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 19 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015, do tipo menor preço por item, 
para aquisição de material medico hospitalar, cuja abertura será no dia 05.06.2015 às 09:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 20 de Maio de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

A Bentonit União Nordeste Ind. e Com. Ltda, CNPJ nº 08.811.119/0001-56, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente –emitiu a Licença de Instalação 
nº 831/2015, em João Pessoa, 11 de maio de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Lavra 
de Argila Bentonítica. Área referente ao Processo DNPM nº 846.198/2011. No Sítio Lajes II, Zona 
Rural, Município:  Boa Vista -  UF:PB.Processo de nº 2014-008998/TEC/LI-3729.
 
A Bentonit União Nordeste Ind. e Com. Ltda, CNPJ nº 08.811.119/0001-56, torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente –emitiu a Licença de Operação nº 
830/2015, em João Pessoa, 11 de maio de 2015 – Prazo: 1095. Para a atividade de: Lavra de Argila 
Bentonítica, realizada em forma mecanizada.Área referente ao Processo DNPMnº 846.120/2000. No 
Sítio Algodão, Zona Rural, Município: Boa Vista –UF: PB. Processo de nº 2014-007603/TEC/LO-8745.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 21 de maio de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO e em 

conseqüência ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00004/2015, para aqui-
sição de ar condicionados splin, destinados a diversas Secretarias, conforme especificação do 
edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP  –  CNPJ Nº 
08.321.484/0001-82, com o valor global de R$ 34.975,00  (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e 
cinco reais) para o item 01, a empresa XAVIER AFREU DE ASSIS ME  –  CNPJ Nº 03.808.036/0001-
94, com o valor global de R$ 15.850,00  (quinze mil, oitocentos e cinqüenta reais) para o item 02 e 
a empresa SOARES ELETROMÓVEIS LTDA - ME  –  CNPJ Nº 10.754.729/0001-07, com o valor 
global de R$ 6.555,00  (seis mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais) para o item 03.

Olho D`água - PB,  20  de  Maio de 2015.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 
                                                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
De acordo com o relatório final do Pregoeiro e equipe de apoio, HOMOLOGO e em conseqüência 

ADJUDICO o procedimento do PREGÃO PRESENCIAL n° 00005/2015, para prestação de serviços 
com prestação de contas e convênios firmados com o Governo Federal e Estadual, conforme es-
pecificação do edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME, 
com o valor de mensal de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

Olho D`água - PB,  20 de Maio de 2015.
Francisco de Assis Carvalho

Prefeito 
                                                   

Estado da Paraíba
Instituto de Previdência do Município de Água Branca

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE
 Água Branca/PB, 08 de Maio de 2015.
 O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2015, que 

objetiva: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento e 
realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência para o Instituto de Previdência do 
Município de Água Branca/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor:

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

Antonio Batista Silva
Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE EDITAL

 Leilão n.º 001/2015
 O MUNICÍPIO DE MALTA/PB  torna público para conhecimento dos interessados nos termos 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens móveis 
inservíveis, nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O leilão será realizado no dia10/06/2015 
às 10:00 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 9828-7888 | 8883-9051 ou no 
site: www.abrantesleiloes.com.

Malta/PB,20 de Maio de 2015.
Manoel Benedito de Lucena

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
RESULTADO DE JULGAMENTO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
A Comissão Permanente de Licitação da P.M de São José de Princesa torna público o resultado 

de julgamento da fase habilitação da Tomada de Preços nº 002/2015. Objeto: - Implantação de 
pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município. EMPRESA HABILITADA: E L F 
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP-CNPJ 17.560.794/0001-40. EMPRESAS 
INABILITADAS: LP CONSTRUÇÕES E LOCADORA DE MAQUINAS - LTDA-ME, PRIIMEE CONS-
TRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI, SÃO JOSÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
SSL LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, RANGEL E SOUZA COSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP, SERRA COSTRUÇÕES LTDA, 
F. J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Por não atenderem as exigências do Edital. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. O acesso ao processo está disponível aos interessados para co-
nhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 29/05/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião, informações na Sala da CPL, 
nos dias úteis das 08:00h às 12:00h situado à Rua Capitão Manoel Lopes, s/n. Informações pelo 
fone (83) 3491-1003.

São José de Princesa-PB, 20 de Maio de 2015.
 Natalício Ferreira N. do Nascimento

Presidente da CPL.

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

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria técnica nas áreas 

de planejamento e projetos voltados á.
LICITANTES HABILITADOS:
- ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA..
- PLANSERCON PLANEJAMENTO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA -ME.
- VIA SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA..
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
26/05/2015, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 18 de Maio de 2015
MARCELINO DA SILVA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às09:00horas do dia 26 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo melhor qualificação técnica  e menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para a realização de concurso público para preenchimento de vagas 
para diversos cargos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Duas Estradas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Edital: disponível no site www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 21 de Maio de 2015
VERÔNICA BORGES SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RETIFICAÇÃO DO 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 03.196.316/0001-99; DEL ENGENHARIA EIRELE – ME – CNPJ 
17.415.942/0001-33 e CONCRETISTA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 09.913.177/0001-53,apresen-
taram toda a documentação em conformidade com as exigências contidas no Edital da Tomada de 
Preços nº 00002/2015, pelo que, encontram-se todas Habilitadas. Já as empresas:LORENA & ÁDRIA 
CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME - CNPJ 15.407.975/0001-06; SÃO JOSE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP – CNPJ 12.499.326/0001-94; EDIFICA EDIFCAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 41.577.669/0001-28; PRIMEE CONSTRUÇÕESS E EMPREEEN-
DIEMTNOS EIRELI – CNPJ 20.949.329/0001-00; FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 
20.284.072/0001-15; LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS – CNPJ 17.278.993/0001-
60e CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA-ME – CNPJ nº 15.233.791/0001-77, encontram-se 
Inabilitadaspor apresentaram seu documentos em desconformidade com asexigências do edital.

OBS: retificação do resultado da publicação do dia 19.05.2015
Ibiara-PB, 20 de maio de 2015

ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
A CPL torna público, para os fins e efeitos, que, no dia 20 de Maio de 2015 a empresa 3JT 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 19.549.100.0001/08, interpôs recurso contra a fase de 
habilitação referente a Tomada de Preços nº  0004/2015. A cópia do recurso encontra-se à dispo-
sição junto a esta comissão. Informamos que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos, 
será publicada posteriormente. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 20 de Maio de 2015.
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 025/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e 
EPP no dia 02 de Junho  de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O ESCRITÓRIO, AR-CONDICIONADO MO-
DELO SPLIT, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À MANUTENÇÃO 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO E FUNDO DE SAÚDE. A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, 
Bela Vista, Araçagi – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 19 de Maio de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015.
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 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS TREZE DE MAIO, SANTO ANTÔNIO, CORNELIO F. 
DE LIMA, IZABEL TEREZA DE JESUS (TRECHO-1), MARIA BATISTA DA SILVA (TRECHO-1).em 
sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00hs 
do dia 05/06/2015, 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, 18 de Maio de 2015.
Walberto José da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 80024/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 80024/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
equipamentos de informática, para a atender aos diversos setores da Secretaria de Desenvolviment; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GIVALDA ROBERTO DE 
ALBUQUERQUE GOMES - R$ 181.423,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Maio de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de equipamentos de informática, para a atender aos diversos 

setores da Secretaria de Desenvolviment.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 80024/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras:Orçamento de 2015 02.160 - SEC. 

MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 - MANTER AS ATIV.DA SEC.DE 
CID. E PROM. SOCIAL 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - MANUT. DO 
CONSELHO TUTELAR 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-FINAN. DOS SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN-
TE 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.1039.2069 - MANUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-
-IGD/SUAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS 
SOCIAIS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. DE PROT.A.ESP.A 
FAM.E IND.-CREAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO 
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - 
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. DO SUAS-IGD/SUAS 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA 
FAMÍLIA - IGD/PBF 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROM.DO 
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 
44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 - RECURSOS ORDINARIO 
08.244.1031.2085 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DOS DIR DA CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.243.1037.2086 - MANUT. DAS AÇÕES ESTRAT. DO 
PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - 
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 33.90.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 004 - RECURSOS 
FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO SERV. DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNC. INCLUSIVA 
33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE 004 - RECURSOS FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 80017/2015 - 20.05.15 - GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES - R$ 

181.423,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE 
ESPORTE E TURISMO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RG 
MAGAZINE LTDA - R$ 83.113,50.

Cajazeiras - PB, 20 de Maio de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DA 

SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2015.
DOTAÇÃO: 02.110 - SECRETARIA. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 27.812.2007.2047- 

MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA JUVENT., ESP. E TURISMO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.812.1030.2048 - APOIO AO DESPORTO AMADOR E PRO-
FISSIONAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00073/2015 - 20.05.15 - RG MAGAZINE LTDA - R$ 83.113,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
COMUNICADO – ANALISE DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015

OBJETO: Aquisição de peças diversas para veículos tipo: Passeio, destinado a esta Prefeitura. 
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO: empresa VALDENIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA – ME, contra o resultado da fase Habilitação da Tomada de Preços n.° 
002/2015. A comissão Permanente de Licitação, comunica que, após analise do recurso apresen-
tado, não foi dado deferimento ao mesmo – recurso indeferido.  Maiores informações e vistas ao 
processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura 
no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 

Jacaraú - PB, 15 de Maio de 2015
ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

Estado da Paraíba
Instituto de Previdência do Município de Água Branca

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Software para atender o sistema de Contabilidade e Folha de Pagamento 

e realização dos serviços de atualização do Portal da Transparência para o Instituto de Previdência 
do Município de Água Branca/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015, processada nos termos da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 01/2007, de 05 de Fevereiro de 2007, e 
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, 
de 07 de agosto de 2014.

DOTAÇÃO: 09.000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ÁGUA 
BRANCA - 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

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

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

Água Branca - PB, 11 de Maio de 2015.
ANTÔNIO BATISTA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

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

CNPJ Nº. 09.196.974/0001 - 67
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção de Praça Pública no Povoado 

de Lagoinha, no município de Água Branca/PB, conforme edital e projeto em anexo.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Água Branca: 08.000 - SECRETARIA DE IN-

FRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS - 4490.51 
- OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 8 (oito) meses, iniciando em 19 de maio de 2015 á 31 de dezembro de 2015.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e CONSTRUTORA SANTOS 

LTDA - ME - R$ 125.901,39.
Água Branca - PB, 19 de Maio de 2015.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

CONSTRUTORA SANTOS LTDA - ME
CNPJ nº 11.427.397/0001-19

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60034/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60034/2015, que objetiva: Contratação de prestação 
de Serviços, no âmbito do Município de Cajazeiras, de Auditoria documental nas AIHs (Autorizaçõ; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO XAVIER DE 
FREITAS PEREIRA - R$ 25.900,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Maio de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de prestação de Serviços, no âmbito do Município de Cajazeiras, de 

Auditoria documental nas AIHs (Autorizaçõ.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60034/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras:Orçamento 2015 02.100 - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.1016.2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTU-
RANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MA-
NUTENÇÃO 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 ES-
TRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 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 
SERVIÇOS 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 60082/2015 - 20.05.15 - FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA - R$ 25.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da licitação modalidade Pregão Presencial nº 

00037/2015, do tipo menor preço que objetiva: Prestação dos serviços de transporte de estudantes, 
da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. Das 15:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, 
para o dia 01 de junho de 2015, no mesmo local, às 15:00hs. 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, 20 de Maio de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º, 88, Centro, Cacimba de Areia - PB, às 08:30 horas do dia 02 de junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de fardamentos 
destinados aos alunos da rede municipal de ensino e a secretaria de educação do município de 
Cacimba de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 20 de maio de 2015.
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Silvino Xavier 1º, 88, Centro, Cacimba de Areia - PB, às 10:30 horas do dia 02 de junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa 
para locação de Softwares para os serviços contábeis, licitação, e outros, para as secretarias 
do município de Cacimba de Areia- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 20 de maio de 2015.
Pregoeira Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00011/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00011/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a locação de palco, sonorização e equipe de segurança, para as 
festividades juninas no Município de Ingá, no dia 03/06/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - 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 pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 02/06/2015.

Ingá(PB), 20 de maio de 2015.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 20.159/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.005/2015
DATA DE ABERTURA: 03/06/2015 - ÀS 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

DE LAVANDERIA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Srº. Chrystiano 

Madruga Navarro, nomeado pela Portaria nº 172/2015, vem por meio deste, tornar público, para 
conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na modalidade Pregão do tipo Presencial, 
considerando alterações auferidas no edital, sob o critério de menor preço global. O Novo Edital 
ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso: AIH. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, 
Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 7.884/2013 e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas 
com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone 
(83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 20 de Maio de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro 
Pregoeiro/Presidente da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO Nº 06.325/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 10.004/2014
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 

LAVANDERIA INDUSTRIAL DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão de 

Licitação, Sr. Chrystiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
o referido processo licitatório restou com a INABILITAÇÃO das empresas: S&F ENGENHARIA LTDA 
– ME, MOAR CONSTRUTORA, EM CONSTRULIMP EIRELE EPP e SEGMENTO ENGENHARIA 
E SERVIÇOS LTDA. Diante do exposto, fica aberto o prazo recursal constante do art. 109, I, “a” da 
Lei 8666/93. Consultas ao Presidente e Comissão Setorial de Licitação no HORÁRIO ÚNICO de 
08:00h às 12:00h., no telefone: 83. 3214-7937, ou pelo email: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 20 de Maio de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Execução dos serviços de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ de vias públicas 

urbanas na cidade de Esperança/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME - Valor: R$ 695.355,07. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Fe-
deral 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, 20 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE - ESPERANÇA/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 20 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Índios - PB, às 14:00 horas do dia 03 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Equipamentos e Materiais Permanentes e/ou Materiais de Consumo e/ou, aquisição de 01 (um) 
Veículo automotor, conforme solicitação.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Cachoeira dos Índios - PB, 20 de Maio de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19.2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

João Pessoa, 48, Centro – Pilões/PB, às 08h30min, do dia 09.06.2015, licitação modalidade Pre-
gão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições parcelas de Materiais Médicos Hospitalares, 
destinados ao atendimento da população municipal até dezembro de 2015. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Pilões - PB, 20 de Maio de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO 

MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM O FNDELICITANTE HABILITADO:- 
RAVY CONSTRUÇÕES LTDA.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 Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo 
André - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.Telefone: (83) 33081065.

Santo André - PB, 27 de Abril de 2015
ROSENILDO ALVES LOPES

Presidente da Comissão

RESULTADO FASE PROPOSTA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO:CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO 

MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM O FNDELicitante declarado vencedor 
e respectivo valor total da contratação:RAVY CONSTRUÇÕES LTDA - Valor: R$ 407.994,26Dos 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 Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis.Telefone: (83) 33081065.

Santo André - PB, 27 de Abril de 2015
ROSENILDO ALVES LOPES 

Presidente da Comissão

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-
TINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-TIPO 1 LOCALIZADA NO SITIO 
MALHADA VERMELHA NO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: RAVY CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 326.146,81.

Santo André - PB, 08 de Maio de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO 

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOOBJETO:
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-TIPO 1 LOCALIZADA 

NO SITIO MALHADA VERMELHA NO MUNICIPIO.FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00001/2015.DOTAÇÃO: 02.090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1002.1026-CONST.
AMPL.E REF.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE 4490.52.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES MS/
FNS - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS.VIGÊNCIA: 
10 (dez) mesesPARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ E:CT 
Nº 00032/2015 - 11.05.15 - RAVY CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 326.146,81

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a confecção de materiais gráficos e formulários 

padronizados, destinados a Secretaria de Educação e Cultura do município de São Domingos. 
Data e Local, às 08:00 horas do dia 01/06/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, 
S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 20 de Maio de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 21 de maio de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - ME - R$ 172.650,30.

Mari - PB, 20 de Maio de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - 12.361.1880.2017 - MANUTENÇÃO DO ATIVIDADES DO EN-
SINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS PELO MDE - 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS - 08.244.4860.2039 
- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS FUNDO A FUNDO - 08.244.4860.2040 
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - 08.244.4860.2041 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF - 3390.30.01 - MATERIAL DE 
CONSUMO - 4490.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00071/2015 - 20.05.15 - AN-

TÔNIO DE OLIVEIRA - ME - R$ 172.650,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2015
Aos 20 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Mari, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio de Luna Freire - Centro - Mari - PB, 
nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 002, de 17 
de Janeiro de 2008, Decreto Municipal nº , de 30 de Dezembro de 1899, e subsidiariamente pela 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais 
normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão 
Presencial nº 00014/2015 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DO RAMO PARA FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARI - CNPJ nº 08.917.106/0001-66.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00014/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTÔNIO DE OLIVEIRA -
ME - R$ 172.650,30.

Mari - PB, 20 de Maio de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 05.00 -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES -
12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - 12.361.1880.2017 -
MANUTENÇÃO DO ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL CUSTEADAS PELO MDE - 08.00 - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 -
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS -
08.244.4860.2039 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS FUNDO A FUNDO - 08.244.4860.2040 -
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE -
08.244.4860.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 
PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF - 3390.30.01 - MATERIAL 
DE CONSUMO - 4490.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 
00071/2015 - 20.05.15 - ANTÔNIO DE OLIVEIRA - ME - R$ 
172.650,30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2015

Aos 20 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mari, 
Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio de Luna Freire 
- Centro - Mari - PB, nos termos da Lei Federal de nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 002, 
de 17 de Janeiro de 2008, Decreto Municipal nº , de 30 de 
Dezembro de 1899, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, 
e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada 
no Pregão Presencial nº 00014/2015 que objetiva o registro 
de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA 
FORNECIMENTO POR COMPRA PARCELADA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICÍPAL; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - CNPJ nº 
08.917.106/0001-66.

VENCEDOR: ANTÔNIO DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 13.848.226/0001-99
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID.QUANT.P.UNIT. P.TOTAL
1 ABRIDOR DE 

GARRAFA E LATA
Dinamika UNI 30 1,15 34,50

2 APITO “SAQUINHO 
COM 20 UNI

Mini toys UNI 60 2,60 156,00

3 ARRANJO FLORES 
ARTIFICIAIS “P”

Flor arte UNI 200 2,46 492,00

4 ARRANJO FLORES 
ARTIFICIAIS “M”

Flor arte UNI 80 14,95 1.196,00

5 ARRANJO FLORES 
ARTIFICIAIS DE 
CANTO

Flor arte UNI 50 59,90 2.995,00

6 AVENTAL PLÁTICO Leo e Leo UNI 100 3,86 386,00
7 BACIA DE 

PLÁSTICO “P”
Polyutil UNI 100 2,46 246,00

8 BACIA DE 
PLÁSTICO ”M”

Polyultil UNI 100 5,95 595,00

9 BACIA DE 
PLÁSTICO “G”

Polyultil UNI 100 8,95 895,00

10 BALÃO JUNINO 
10cm

Artesanal UNI 50 2,76 138,00

11 BALÃO JUNINO 
30cm

Artesanal UNI 50 8,95 447,50

12 BALÃO JUNINO 
60cm

Artesanal UNI 50 18,45 922,50

13 BALDE C/ TAMPA 
60L

Polyultil UNI 50 20,95 1.047,50

14 BALDE C/ TAMPA 
100L

Plastex UNI 50 31,80 1.590,00

15 BALDE DE 
PLÁSTICO “P”

Polyultil UNI 50 2,46 123,00

16 BALDE DE 
PLÁSTICO “M”

Polyultil UNI 80 3,96 316,80

17 BALDE DE 
PLÁSTICO ”G”

Polyultil UNI 80 6,45 516,00

18 BANDEIROLA
JUNINA

Artesanal UNI 300 3,95 1.185,00

19 BOLA DE SOPRO São Roque UNI 200 3,46 692,00
20 BOLEIRA DE 

PLÁSTICO
Mil
plastic

UNI 40 6,75 270,00

21 BOLEIRA DE INOX Fratelli UNI 40 39,80 1.592,00
22 BOLEIRA DE VIDRO Folia UNI 40 59,70 2.388,00
23 BOMBONIERE Unicasa UNI 60 19,90 1.194,00
24 CAÇAROLA Nº 18 Fort lar UNI 50 11,45 572,50
25 CAÇAROLA Nº 20 Fort lar UNI 50 12,46 623,00
26 CAÇAROLA Nº 22 Fort lar UNI 50 15,45 772,50
27 CAÇAROLA Nº24 Fort lar UNI 50 20,00 1.000,00
28 CADEIRA PLÁSTICA 

C/ BRAÇO
Plastex UNI 100 26,80 2.680,00

29 CADEIRA PLÁSTICA Plastex UNI 100 26,80 2.680,00
S/ BRAÇO

30 CADEIRA PLÁSTICA 
INFANTIL C/BRAÇO

Plastex UNI 100 14,80 1.480,00

31 CAFETEIRA 1L Fort lar UNI 30 23,80 714,00
32 CAFETEIRA 1,5L Fort lar UNI 30 26,80 804,00
33 CHALEIRA Nº 20 Fort lar UNI 40 20,70 828,00
34 CHALEIRA Nº30 Fort lar UNI 30 34,70 1.041,00
35 CHAPÉU DE PALHA 

JUNINO FEMININO
Artesanal UNI 100 3,65 365,00

36 CHAPÉU DE PALHA 
JUNINO MASCULINO

Artesanal UNI 100 5,95 595,00

37 CHURRASQUEIRA 3 
EM 1

Fort lar UNI 40 42,50 1.700,00

38 CAIXA
ORGANIZADORA 20L

Sanremo UNI 50 23,80 1.190,00

39 CAIXA
ORGANIZADORA 27L

Sanremo UNI 50 32,60 1.630,00

40 CAIXA
ORGANIZADORA 50

Sanremo UNI 50 69,50 3.475,00

41 CAIXA DE ISOPOR 
TÉRMICA 3L

Polipac UNI 30 3,46 103,80

42 CAIXA DE ISOPOR
TÉRMICA 21L

Polipac UNI 30 15,85 475,50

43 CAIXA DE ISOPOR 
TÉRMICA 37L

Polipac UNI 30 21,80 654,00

44 CAIXA DE ISOPOR 
TÉRMICA 80L

Polipac UNI 10 61,80 618,00

45 CAIXA DE ISOPOR 
TÉRMICA 120L

Polipac UNI 10 83,50 835,00

46 CAIXA DE 
PLÁSTICO TÉRMICA 
30L

Soprano UNI 30 79,60 2.388,00

47 CAIXA DE 
PLÁSTICO TÉRMICA 
32L

Soprano UNI 30 84,50 2.535,00

48 CAÇAROLA HOTEL 
Nº 35

Fort lar UNI 20 49,20 984,00

49 CAÇAROLA HOTEL 
Nº 40

Fort lar UNI 20 74,30 1.486,00

50 CAÇAROLA HOTEL 
Nº 45

Fort lar UNI 20 93,20 1.864,00

51 CAÇAROLA HOTEL 
Nº 50

Fort lar UNI 10 120,00 1.200,00

52 CALDEIRÃO HOTEL 
Nº 30

Fort lar UNI 20 47,10 942,00

53 CALDEIRÃO HOTEL 
Nº 35

Fort lar UNI 20 66,50 1.330,00

54 CALDEIÃRO HOTEL 
Nº 40

Fort lar UNI 10 120,00 1.200,00

55 CANECA ESCOLAR 
PLÁSTICA

Polyutil UNI 300 1,66 498,00

56 CANECA DE LOUÇA Útil bazar UNI 100 5,95 595,00
57 CONJUNTO DE COPO 

EM VIDRO C/6 UNI
Civ UNI 100 7,90 790,00

58 CONJUNTO DE 
FORMA DE BOLO 
3PÇS

Fort lar UNI 15 23,50 352,50

59 CONJUNTO DE 
JARRA + 6 COPOS

Civ UNI 50 22,80 1.140,00

60 CONJUNTO DE 
MASSAS

Dinamika UNI 40 16,45 658,00

61 CONJUNTO DE 
POTES DE 
PLÁSTICO 3PÇS

Rossetti UNI 500 2,96 1.480,00

62 CONJUNTO DE 
PRATOS EM VIDRO 
C/6 UNI

Civ UNI 50 23,45 1.172,50

63 CONJUNTO DE 
SOBREMESA EM 
INOX 12PÇS

Dinamika UNI 50 14,95 747,50

64 CONJUNTO DE 
SOBREMESA EM 
PLÁSTICO 12PÇS

Dinamika UNI 50 9,95 497,50

65 CONJUNTO DE 
SOBREMESA EM 
VIDRO 7PÇS

Útil bazar UNI 30 29,95 898,50

66 CONJUNTO DE 
XÍCARA C/ PIRES 
DE VIDRO 12PÇS

Unicasa UNI 40 29,90 1.196,00

67 COLHER DE INOX Tudo
novidades

UNI 100 1,95 195,00

68 COLHER DE INOX 
C/CABO DE 
PLÁSTICO

Tramontina UNI 400 1,25 500,00

69 COLHER DE PAU Artesanal UNI 20 2,96 59,20
70 CUSCUZEIRA Nº 16 Fort lar UNI 30 13,95 418,50
71 CUSCUZEIRA Nº 18 Fort lar UNI 30 15,45 463,50
72 CUSCUZEIRA Nº 20 Fort lar UNI 50 20,25 1.012,50
73 CUSCUZEIRA HOTEL 

Nº26
Fort lar UNI 20 27,62 552,40

74 CUSCUZEIRA HOTEL 
Nº30

Fort lar UNI 20 39,90 798,00

75 ESCORREDOR DE 
MASSAS HOTEL 
Nº35

Fort lar UNI 20 31,50 630,00

76 ESCORREDOR DE 
MASSAS EM INOX

Fratelli UNI 25 13,65 341,25

77 ESCORREDOR DE Rossetti UNI 50 1,96 98,00

55 CANECA ESCOLAR 
PLÁSTICA

Polyutil UNI 300 1,66 498,00

56 CANECA DE LOUÇA Útil bazar UNI 100 5,95 595,00
57 CONJUNTO DE COPO 

EM VIDRO C/6 UNI
Civ UNI 100 7,90 790,00

58 CONJUNTO DE 
FORMA DE BOLO 
3PÇS

Fort lar UNI 15 23,50 352,50

59 CONJUNTO DE 
JARRA + 6 COPOS

Civ UNI 50 22,80 1.140,00

60 CONJUNTO DE 
MASSAS

Dinamika UNI 40 16,45 658,00

61 CONJUNTO DE 
POTES DE 
PLÁSTICO 3PÇS

Rossetti UNI 500 2,96 1.480,00

62 CONJUNTO DE 
PRATOS EM VIDRO 
C/6 UNI

Civ UNI 50 23,45 1.172,50

63 CONJUNTO DE 
SOBREMESA EM 
INOX 12PÇS

Dinamika UNI 50 14,95 747,50

64 CONJUNTO DE 
SOBREMESA EM 
PLÁSTICO 12PÇS

Dinamika UNI 50 9,95 497,50

65 CONJUNTO DE 
SOBREMESA EM 
VIDRO 7PÇS

Útil bazar UNI 30 29,95 898,50

66 CONJUNTO DE 
XÍCARA C/ PIRES 
DE VIDRO 12PÇS

Unicasa UNI 40 29,90 1.196,00

67 COLHER DE INOX Tudo
novidades

UNI 100 1,95 195,00

68 COLHER DE INOX 
C/CABO DE 
PLÁSTICO

Tramontina UNI 400 1,25 500,00

69 COLHER DE PAU Artesanal UNI 20 2,96 59,20
70 CUSCUZEIRA Nº 16 Fort lar UNI 30 13,95 418,50
71 CUSCUZEIRA Nº 18 Fort lar UNI 30 15,45 463,50
72 CUSCUZEIRA Nº 20 Fort lar UNI 50 20,25 1.012,50
73 CUSCUZEIRA HOTEL 

Nº26
Fort lar UNI 20 27,62 552,40

74 CUSCUZEIRA HOTEL 
Nº30

Fort lar UNI 20 39,90 798,00

75 ESCORREDOR DE 
MASSAS HOTEL 
Nº35

Fort lar UNI 20 31,50 630,00

76 ESCORREDOR DE 
MASSAS EM INOX

Fratelli UNI 25 13,65 341,25

77 ESCORREDOR DE Rossetti UNI 50 1,96 98,00

MASSAS EM 
PLÁSTICO

78 ESPANADOR Shangrila UNI 40 7,95 318,00
79 ESPÁTULA DE 

SILICONE
Útil bazar UNI 25 5,95 148,75

80 FACA DE MESA 
INOX

Tudo
novidades

UNI 100 1,97 197,00

81 FACA DE MESA 
INOX C/CABO DE 
PLÁSTICO

Tramontina UNI 400 1,25 500,00

82 FACA DE PÃO Fratelli UNI 10 4,46 44,60
83 FACA PEXEIRA Fratelli UNI 50 4,96 248,00
84 FAQUEIRO C/24 

PÇS C/CABO DE 
PLÁSTICO

Zanatta UNI 100 17,45 1.745,00

85 FAQUEIRO C/24 
PÇS EM INOX

Zanatta UNI 50 34,85 1.742,50

86 FAQUEIRO C/42PÇS 
EM INOX

Zanatta UNI 10 100,00 1.000,00

87 FILTRO C/SUPORTE 
DE BARRO

Acqua mar UNI 50 32,70 1.635,00

88 FILTRO DE 
PLÁSTICO

Mil
plastic

UNI 30 11,90 357,00

89 FORMA DE BOLO Nº 
40

Fort lar UNI 30 31,65 949,50

90 FORMA DE BOLO Nº 
45

Fort lar UNI 30 37,10 1.113,00

91 FRIGIDEIRA DE 
ALUMINIO S/TAMPA 
Nº 20

Fort lar UNI 40 7,25 290,00

92 FRIGIDEIRA DE 
ALUMINIO S/TAMPA 
Nº 22

Fort lar UNI 40 8,15 326,00

93 FRIGIDEIRA DE 
ALUMINIO S/TAMPA 
Nº 24

Fort lar UNI 40 8,96 358,40

94 FRIGIDEIRA DE 
ALUMINIO C/TAMPA 
HOTEL Nº 45

Fort lar UNI 10 47,90 479,00

95 FRUTEIRA DE 
PLÁSTICO 3 
ANDARES

Mil
plastic

UNI 40 17,95 718,00

96 FRUTEIRA DE 
PLÁSTICO 4 
ANDARES

Mil
plastic

UNI 40 22,40 896,00

97 GARFO DE INOX Tudo
novidades

UNI 100 1,96 196,00

98 GARFO DE INOX 
C/CABO DE 

Tramontina UNI 400 1,25 500,00

PLÁSTICO
99 GARRAFA DE 

PLÁSTICO P/ ÁGUA 
1,4L

Mil
plastic

UNI 80 2,66 212,80

100GARRAFA DE 
PLÁSTICO P/ ÁGUA 
1,8L

Mil
plastic

UNI 80 3,76 300,80

101GARRAFA DE VIDRO
P/ ÁGUA

Cisper UNI 40 14,80 592,00

102GARRAFA SQUEEZE Mil
plastic

UNI 500 1,75 875,00

103GARRAFA TÉRMICA 
5L

Gufani UNI 10 22,85 228,50

104GARRAFA TÉRMICA 
C/ TORNEIRA 8L

Obba UNI 10 71,80 718,00

105GARRAFA TÉRMICA 
C/ TORNEIRA 12L

Obba UNI 20 80,50 1.610,00

106GARRAFA TÉRM. 
P/CAFÉ 1L

Alladin UNI 40 21,80 872,00

107GARRAFA TÉRM. 
P/CAFÉ C/PRESSÃO 
1L

Alladin UNI 40 47,60 1.904,00

108GARRAFA TÉRM. 
P/CAFÉ C/PRESSÃO 
1,9L

Mor UNI 20 64,50 1.290,00

109GARRAFA TÉRM. 
P/CAFÉ C/PRESSÃO 
DE INOX 1L

Mor UNI 20 88,20 1.764,00

110GARRAFA TÉRM. 
P/CAFÉ C/PRESSÃO 
DE INOX 1,9L

Mor UNI 20 98,00 1.960,00

111GARRAFA TÉRM. 
P/CAFÉ C/PRESSÃO 
DE INOX 2L

Mor UNI 10 165,00 1.650,00

112JARRA DE 
PLÁSTICO P/SUCO 
2L

Plastic UNI 50 3,45 172,50

113JARRA DE 
ACRÍLICO P/SUCO
4L

Oshicata UNI 50 7,95 397,50

114JARRA DE VIDRO 
P/SUCO 1,5L

Cisper UNI 25 9,95 248,75

115JARRA DE VIDRO 
C/TAMPA P/SUCO 
1,5L

Cisper UNI 25 11,15 278,75

116JOGO DE TAPETE 
P/BANHEIRO

Pinotti UNI 40 16,95 678,00

117JOGO DE TAPETE 
P/COZINHA

Pinotti UNI 20 34,90 698,00

118JOGO DE 
PORCELANA P/CHÁ 
11PÇS

Tudo
novidades

UNI 50 59,80 2.990,00

119KIT DE POTES DE 
VIDRO MULTIUSO 
C/3PÇS

Invicta UNI 50 20,80 1.040,00

120LANTERNA JUNINA Artesanal UNI 150 4,95 742,50
121LIXEIRA DE INOX 

BASCULANTE
Fratelli UNI 30 29,70 891,00

122LIXEIRA DE INOX 
C/PEDAL 5L

Fratelli UNI 50 39,80 1.990,00

123LIXEIRA DE 
PLÁSTICO 7L

Mil
plastic

UNI 50 10,90 545,00

124LIXEIRA DE 
PLÁSTICO 12L

Mil
plastic

UNI 50 14,95 747,50

125MESA DE PLÁSTICO Plastex UNI 80 44,90 3.592,00
126MESA DE PLÁSTICO 

INFANTIL
plastex UNI 50 33,85 1.692,50

127PANELA DE 
PRESSÃO 4,5L

Alegrette UNI 40 39,80 1.592,00

128PANELA DE 
PRESSÃO 7L

São Paulo UNI 40 54,90 2.196,00

129PANELA DE 
PRESSÃO 10L

Alegrette UNI 30 82,80 2.484,00

130PENEIRA DE PALHA Artesanal UNI 50 7,55 377,50
131PENEIRA DE 

PLÁSTICO
Mil
plastic

UNI 30 2,76 82,80

132PANO DE COPA Artesanal UNI 50 3,90 195,00
133PANO DE PRATO Artesanal UNI 50 1,99 99,50
134PAPEL DE 

PRESENTE “PACOTE 
C/40FLS”

Gessete UNI 20 9,95 199,00

135PORTA RETRATO DE 
VIDRO

DeA UNI 50 4,16 208,00

136POTE DE VIDRO 
C/TAMPA 1,6L

Invicta UNI 20 5,25 105,00

137POTE DE VIDRO 
C/TAMPA 2L

Invicta UNI 20 7,45 149,00

138POTE DE VIDRO 
C/TAMPA 3L

Invicta UNI 20 8,85 177,00

139RALADOR DE INOX Yazi UNI 20 6,54 130,80
140RALADOR DE 

PLÁSTICO
Nitron UNI 20 3,96 79,20

141RALADOR DE MILHO 
ENFEITE JUNINO

Artesanal UNI 30 4,45 133,50

142RELÓGIO DE MESA DeA UNI 50 7,96 398,00
143RELÓGIO DE 

PAREDE “M”
DeA UNI 40 14,95 598,00

144RELÓGIO DE DeA UNI 30 50,90 1.527,00
PAREDE “G”

145SANDUICHEIRA
ELÉTRICA

Útil
eletro

UNI 15 59,70 895,50

146SALADEIRA DE 
VIDRO C/TAMPA DE 
SILICONE

Cisper UNI 40 19,90 796,00

147TRAVESSA DE 
VIDRO 1,6L

Marinex UNI 50 21,90 1.095,00

148TRAVESSA DE 
VIDRO 3,2L

Marinex UNI 30 31,90 957,00

149TRAVESSA DE 
VIDRO 5,3L

Marinex UNI 30 41,85 1.255,50

150TAPETE Pinotti UNI 50 6,96 348,00
151TAPETE

ANTIADERENTE DE 
PLÁSTICO

Útil bazar UNI 20 8,95 179,00

152VASILHA DE 
PLÁSTICO “P”

Rossetti UNI 100 1,49 149,00

153VASILHA DE
PLÁSTICO “M”

Rossetti UNI 100 2,16 216,00

154VASILHA DE 
PLÁSTICO “G”

Rossetti UNI 100 3,16 316,00

155XÍCARA DE VIDRO Marinex UNI 100 2,96 296,00
156AVIÃO EXÉRCITO A 

PILHA
Multi mix 
imp.

UNI 50 29,70 1.485,00

157AVIÃO DE 
PLÁSTICO

Usual
plastic

UNI 50 14,80 740,00

158BARALHO
DIVERTIDO
INFANTIL

Ama toys UNI 200 2,95 590,00

159BOIA Intex UNI 50 4,95 247,50
160BOLA DE VINIL Gol UNI 200 2,45 490,00
161BOLA DE COURO Multi mix 

imp.
UNI 50 19,95 997,50

162BOLICHE Mini toys UNI 50 5,96 298,00
163BOLHINHA DE 

SABÃO
Mini toys UNI 100 1,99 199,00

164BONECA MAGRELA 
NA SOLAPA

Mini toys UNI 200 2,99 598,00

165BONECA MAGRELA 
NA CAIXA

Rosh imp. UNI 100 5,46 546,00

166BONECA MARIA Rosh imp. UNI 50 14,95 747,50
167BONECA COM 

CHEIRINHO DE 
FRUTA

Milk UNI 80 13,95 1.116,00

168BONECA COLEÇÃO 
CHOCOLATE

Anjo UNI 50 19,80 990,00

169BONECA PINTINHAS 
DO SOL

Sid-nil UNI 50 38,40 1.920,00

PAREDE “G”
145SANDUICHEIRA

ELÉTRICA
Útil
eletro

UNI 15 59,70 895,50

146SALADEIRA DE 
VIDRO C/TAMPA DE 
SILICONE

Cisper UNI 40 19,90 796,00

147TRAVESSA DE 
VIDRO 1,6L

Marinex UNI 50 21,90 1.095,00

148TRAVESSA DE 
VIDRO 3,2L

Marinex UNI 30 31,90 957,00

149TRAVESSA DE 
VIDRO 5,3L

Marinex UNI 30 41,85 1.255,50

150TAPETE Pinotti UNI 50 6,96 348,00
151TAPETE

ANTIADERENTE DE 
PLÁSTICO

Útil bazar UNI 20 8,95 179,00

152VASILHA DE 
PLÁSTICO “P”

Rossetti UNI 100 1,49 149,00

153VASILHA DE
PLÁSTICO “M”

Rossetti UNI 100 2,16 216,00

154VASILHA DE 
PLÁSTICO “G”

Rossetti UNI 100 3,16 316,00

155XÍCARA DE VIDRO Marinex UNI 100 2,96 296,00
156AVIÃO EXÉRCITO A 

PILHA
Multi mix 
imp.

UNI 50 29,70 1.485,00

157AVIÃO DE 
PLÁSTICO

Usual
plastic

UNI 50 14,80 740,00

158BARALHO
DIVERTIDO
INFANTIL

Ama toys UNI 200 2,95 590,00

159BOIA Intex UNI 50 4,95 247,50
160BOLA DE VINIL Gol UNI 200 2,45 490,00
161BOLA DE COURO Multi mix 

imp.
UNI 50 19,95 997,50

162BOLICHE Mini toys UNI 50 5,96 298,00
163BOLHINHA DE 

SABÃO
Mini toys UNI 100 1,99 199,00

164BONECA MAGRELA 
NA SOLAPA

Mini toys UNI 200 2,99 598,00

165BONECA MAGRELA 
NA CAIXA

Rosh imp. UNI 100 5,46 546,00

166BONECA MARIA Rosh imp. UNI 50 14,95 747,50
167BONECA COM 

CHEIRINHO DE 
FRUTA

Milk UNI 80 13,95 1.116,00

168BONECA COLEÇÃO 
CHOCOLATE

Anjo UNI 50 19,80 990,00

169BONECA PINTINHAS 
DO SOL

Sid-nil UNI 50 38,40 1.920,00

170BONECA COLEÇÃO 
MENINAS MILK 20 
FRASES

Milk UNI 50 47,80 2.390,00

171BONECA BOLITA 
XIXI

Nova toys UNI 30 69,80 2.094,00

172BONECO
SOLDADINHO DE 
PLÁSTICO

Rosh imp. UNI 200 2,45 490,00

173BONECO ENCART. 
DE PERSONAGEM 
DES. ANIMADO

Rosh imp. UNI 80 11,90 952,00

174CAÇAMBA Plaspolo UNI 50 12,95 647,50
175CAMINHÃO

BETONEIRA
Diverplas UNI 80 5,96 476,80

176CAMINHÃO
BOMBEIRO

Diverplas UNI 80 5,96 476,80

177CAMINHÃO FURGÃO Diverplas UNI 80 5,96 476,80
178CARREGADEIRA Diverplas UNI 80 5,96 476,80
179CARRINHO

DIVERSOS DE 
PLÁSTICO

Diverplas UNI 100 3,96 396,00

180CARRINHO A PILHA Rosh imp. UNI 50 10,80 540,00
181CARRO C/ FRICÇÃO Multi mix 

imp.
UNI 50 6,95 347,50

182CARRO C/ 
CONTROLE REMOTO

Multi mix 
imp.

UNI 40 48,70 1.948,00

183CELULAR DE 
PERSONAGEM
DESENHO ANIMADO

Rosh imp. UNI 50 6,95 347,50

184COFRINHO Mini toys UNI 200 1,99 398,00
185CUBO MÁGICO Mini toys UNI 200 1,99 398,00
186FLAUTA DOCE Mini toys UNI 200 2,39 478,00
187FERRINHO DE 

PASSAR
Mini toys UNI 100 2,96 296,00

188GUITARRA A PILHA Rosh imp. UNI 50 9,96 498,00
189GUITARRA MUSICAL 

C/ MICROFONE
Multi mix 
imp.

UNI 50 34,90 1.745,00

190JOGO DE DAMA Dutati UNI 50 7,65 382,50
191JOGO DE XADREZ Dutati UNI 50 7,65 382,50
192KIT BELEZA Kepler UNI 100 2,99 299,00
193KIT COZINHA Kepler UNI 100 3,76 376,00
194KIT QUARTO Kepler UNI 100 3,76 376,00
195KIT SALA Kepler UNI 100 3,76 376,00
196LIVRINHO DE 

PINTURA
Bicho
esperto

UNI 200 1,49 298,00

197MÁQUINA
FOTOGRÁFICA

Rosh imp. UNI 50 4,96 248,00

198MINI – GAME Rosh imp. UNI 50 8,95 447,50
199MOLA MALUCA Mini toys UNI 200 1,99 398,00
200MOTO DE FRICÇÃO 

C/ LUZ
Rosh imp. UNI 50 26,80 1.340,00

201PEGA VARETA Mini toys UNI 200 1,99 398,00
202PESCARIA Rosh imp. UNI 50 7,95 397,50
203PESCARIA Á PILHA Rosh imp. UNI 50 31,80 1.590,00
204QUADRO – MÁGICO Rosh imp. UNI 50 9,95 497,50
205QUEBRA-CABEÇA Mini toys UNI 200 1,99 398,00
206RAQUETE Mini toys UNI 50 3,49 174,50
207RESTA UM Mini toys UNI 200 2,45 490,00
208SKATE DE 

PLÁSTICO
Merco toys UNI 50 29,85 1.492,50

209TECLADO MUSICAL Multi mix 
imp.

UNI 50 9,95 497,50

TOTAL172.650,30

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 
(doze) meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura 
Municipal de Mari firmar contratações oriundas do Sistema 
de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, 
facultando-se a realização de licitação específica para 
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito 
a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado 
decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do 
respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas 
e condições constantes do Edital de licitação que a 
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2015, parte 
integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Mari, que também é o órgão 
gerenciador responsável pela administração e controle desta 
Ata, representada pela sua estrutura organizacional 
definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, 
observadas as disposições do Pregão Presencial nº 
00014/2015, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a 
consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 
00014/2015 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame:

- ANTÔNIO DE OLIVEIRA - ME.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 -
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 -
49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 -
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 -
73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 -
85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 -
97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 -
107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 -
117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 -
127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 -
137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 -
147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 -
157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 -
167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 -
177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 -
187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 -
197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 -
207 - 208 - 209.
Valor: R$ 172.650,30.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da 
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Mari.

Mari - PB, 20 de Maio de 2015
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito
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