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31o Máx.
24o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,095  (compra) R$ 3,097  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,060  (compra) R$ 3,260  (venda)
EURO   R$ 3,396  (compra) R$ 3,401  (venda)

l Ministro diz que casos de dengue continuarão crescendo. Página 3

l Produção de cerveja representa 20% da indústria na Paraíba. Página 11

l Pagamento do IPVA de placa final 7 termina sexta-feira. Página 13

l Dois ciclistas são atropelados no fim de semana na capital. Página 15

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

A Receita Estadual informou ontem que entre os anos de 2011 e 2014 o número de empresas ativas do setor industrial 
paraibano cresceu 87,7%. A produção industrial da Paraíba encerrou o ano passado 4,4% maior. No Brasil, caiu.  PÁGInA 3
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Ministro é convidado
para abrir a Expotec

Prouni: auditoria revela 
47 beneficiários mortos

ESPORTES DIVERSIDADE POLÍTICAS

A Expotec, feira de tecnologias 
de informação e comunicação, co-
meça amanhã em João Pessoa. o 
ministro Ricardo Berzoini (Comu-
nicações) foi convidado.  PÁGInA 9

Entre as irregularidades iden-
tificadas pela CGU está também 
a concessão de bolsas a 4.421 
alunos cuja renda não atende aos 
critérios do programa.  PÁGInA 19

Hulk afirma que quer
jogar pela Seleção
na próxima Copa

  PÁGInA 21
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Homicídios
têm queda
na Paraíba

Os homicídios na Paraíba caíram 10,5% este mês em rela-
ção a maio de 2014. Em JP a queda foi de  22%.  PÁGInA 17

ALIMEnTAÇão sAUDÁvEL  Projeto estimula crianças do Ensino Infantil a 
terem contato com a terra e a consumirem produtos naturais.  PÁGInA 25

BoDE REI  Lançamento da Festa do Bode Rei, que começa 
sexta-feira, aconteceu sábado em Cabaceiras.  PÁGInA 14

Indústrias crescem 87% no Estado
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Começou ontem e vai até sexta-feira o 
mutirão para que a população resolva pen-
dências com relação ao DPvAT.  PÁGInA 13

O atacante paraibano afirma que jamais 
simularia contusão para não jogar

“Do amor” é o show que 
André Morais apresenta hoje na 
Usina Cultural Energisa, em João 
Pessoa, a partir das 20h30. Além 
das músicas, haverá declamação 
de poemas clássicos.  PÁGInA 5

Projeto Violadas
tem presença 
de André Morais

  PÁGInA 8

Festissauro reúne
cineastas em Sousa
a partir de hoje
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Sem um mínimo de distância no tempo, 
algo que os estudiosos estimam em torno 
de uma geração, ou seja, 25 anos, é difícil, 
ou quase impossível, dimensionar o valor 
histórico de fatos ocorridos recentemente 
ou que ainda estejam em desdobramento. 
Feita a ressalva, porém, não há como deixar 
de reconhecer que a luta contra a corrupção 
no Brasil entrou definitivamente em outro 
patamar. A partir do Mensalão, processo ju-
dicial que condenou figurões da República 
pilhados na prática de malfeitos, estabele-
ceu-se, de certa forma, um corte na linear 
conduta dos tribunais que, historicamente, 
nunca haviam punido grã-finos em número 
tão elevado num mesmo processo. 

Entre as manias dos brasileiros insere-
se, sem dúvida, aquela que nos leva a crer 
que as coisas só têm piorado. A descrença 
no bom funcionamento das instituições é 
a regra. Não totalmente sem motivo, é cla-
ro. Afinal, ao longo do tempo foram tantos 
e tão nebulosos os “jeitinhos” dados para 
amenizar punições de gente graúda que não 
haveria mesmo de se esperar outra reação 
da opinião pública. O ceticismo continua em 
voga, é verdade, mas alguns acontecimentos 
recentes têm se encarregado de, ao menos, 
sugerir que as coisas estão mudando.

Superada a fase do Mensalão, escândalo 
nacional que neste 2015 atingiu o seu decênio, 
(a primeira denúncia sobre o caso ocorreu em 
2005) eis que o país está às voltas com um 
novo esquema de corrupção, até mais desa-
vergonhado do que o antecessor. Em ação 
conjunta com o Ministério Público e a Polí-
cia Federal, a Justiça dá mais uma mostra de 
que estão ultrapassados os tempos de prévia 

absolvição para os representantes das elites 
políticas, econômicas e empresariais. A Ope-
ração Lava Jato é um procedimento complexo, 
não pode se deixar levar pela ânsia condena-
tória, mas, sobretudo, compreende que não dá 
mais para alimentar a impunidade. 

Queiram os mais descrentes ou não, a 
verdade é que neste aspecto o Brasil está 
mudando. E mudando para melhor. Depu-
tados, empresários, doleiros e funcionários 
públicos graduados estão sendo obrigados 
a ver o sol nascer quadrado.  Algo que até 
bem pouco tempo só se aplicava a pretos e 
pobres. Estes, na verdade, continuam sendo 
a imensa maioria da nossa população car-
cerária. A nota dissonante nesta história é 
que, pelo menos nos dois casos aqui citados 
– o Mensalão e o Petrolão – é que os indicia-
dos de colarinho branco já não podem con-
tar com a impunidade antecipada. 

Personalidades importantes da Repúbli-
ca, como dirigentes das casas legislativas do 
Congresso Nacional, donos de empreiteiras 
que operam até no exterior e diretores de es-
tatais não têm mais como se utilizar o asque-
roso argumento traduzido pela frase: “Você 
sabe com quem está falando?” Sem exagerar 
no otimismo em relação a essas mudanças, e 
mesmo considerando que a diferença de tra-
tamento entre o preso comum – aquele que 
rouba galinhas – eo que rouba o Estado em 
milhões de reais,  ainda é inaceitável. O Brasil 
hoje passa por várias crises. A maior delas é 
a econômica. Mas, o trabalho conjunto do Mi-
nistério Público, da Polícia Federal e da Justiça 
mostra que, nestes casos relatados, começa, 
sim, a surgir uma luz no fim do túnel. E não é 
um trem vindo em sentido contrário.

Editorial

 Justiça que funciona
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6511/3218-6509
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Crônica

Como você se chama?

Eis aí uma das coisas mais importantes 
da vida: o nosso nome. Pena que não é a gen-
te que escolhe o seu nome. É o pai da gente. 
Eis aí uma prerrogativa que respeitamos. 

Meu nome é Carlos. Gosto dele. Mas, se 
não estou enganado o gosto foi de minha 
mãe, que me disse que o nome é nobre. Vá lá. 

Os nomes dos meus irmãos? Eis aí: Má-
rio, Alfredo, Eudes, Alberto, Orlando, Irace-
ma e Ivone. Este último foi dado pelo poeta 
Eudes Barros, inspirado no romance de José 
de Alencar. 

Há nome moderno e belo, como Iasmim 
e não menos bonito como Genoveva. Estabe-
leçam um paralelo entre os nomes antigos e 
modernos. Quando menino, conheci uma se-
nhora que se chamava Eudócia. Ela era gorda 
e tinha um sinal no seio. Foi quem costurou 
minha primeira calça comprida, que serviu 
de mangação para muitas meninas, com 
quem eu gostaria de namorar. A calça era 
horrorosa. 

Querubina. Bonito ou feio? Já foi nome 
muito usado, assim como Filomena. Minha 
mãe se chamava Pia, adocicado com o dimi-
nutivo Piinha. Ela me dizia que seu nome era 
muito usado pelas rainhas. E que o adorava. 

Botei o nome de meus dois filhos: Carlos, 
meu nome, e Germano, que o adorou. Nunca 
vi um nome parecer tanto com a pessoa.

A verdade é que os nomes mudaram mui-
to. Minha primeira esposa Carmen dizia que 
foi seu pai, o arquiteto Clodoaldo, quem es-
colheu seu nome, depois que assistiu a ópera 
Carmen, em Madrid, música que ela adorava. 

O nome é muito importante, seja Filome-
na, seja Vaneska. Não esquecer minha Alau-

rinda, que rima com linda. Outros nomes, 
muito em moda hoje, são Maria Eduarda, 
Ana Clara, Sofia, Isabella, Isadora, Beatriz, 
Lorena, Joyce, Maitê, Rebeca, Viviane, Cecília, 
Ingrid, Marina, Luana, Cássia, Camila, Adria-
na, Aline, Taísia. 

A geração passada jamais imaginaria 
nomes assim... Minhas tias maternas ti-
nham nomes bonitos, conquanto antigos: 
Alzira, Auta, Ninália, Anília, Nautília... 

Mas é isso. Isabel, Josefina, Sebastiana, 
Etelvina, Zulmira, Filomena, tudo passa, 
tudo muda, os nomes não poderiam ser ex-
ceções. 

Voltando à minha inesquecível mãe, ela 
realmente se envaidecia com o seu nome: 
Pia. E um dia disse ao meu vivo: Pia já foi 
nome de rainha, de princesa... 

O nome é muitíssimo importante. Não 
me esqueço daquela linda garota, lá num 
banco, em Recife. que foi me atendendo e 
perguntando, dizendo: “Como é o seu nomi-
nho?” E chegou a alisar minha mão. Minha 
primeira esposa, no momento noiva, não 
gostou. 

Nome de pessoas, nome de cidades... O 
nome de cidade mais bonito, sem esquecer 
sua historicidade, é Olinda. Eu fico com Ita-
poranga, no interior paraibano. Se não es-
tou equivocado significa pedra que canta. 

Mas, há nomes bonitos que são trocados 
por apelidos. Muito cuidado com o apelido. 
O apelido estraga tudo. O grande tribuno 
Alcides Carneiro tinha horror a apelido. 

E no casamento, a mulher muda o nome 
de solteira. Eis aí mais um machismo ainda 
em vigor.

E no casamento, a mulher muda o nome de solteira. Eis aí mais um 
machismo ainda em vigor.”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

“Vamos direcionar os rumos do partido, 
com atenção especial para João Pessoa 
e Campina Grande, no pleito municipal de 
2016”. Do presidente estadual do PSC, 
Marcondes Gadelha, ao tratar dos temas 
a serem debatidos no encontro estadual 
da  legenda, a ser realizado no Hotel Ne-
tuanah, na capital.

Na próxima sexta-feira, Marcus Odilon as-
sina a ficha de filiação ao PSC, no encontro 
estadual que a legenda realizará em João 
Pessoa. O presidente estadual, o ex-sena-
dor Marcondes Gadelha, disse ontem que 
será anunciada “a pré-candidatura de Odi-
lon a prefeito de Santa Rita”.

OdilON NO PSC
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A SEMAnA DA REfORMA pOlítICA

Na quinta-feira, dia 28, o 
sesquicentenário de Epi-
tácio Pessoa também será 
celebrado também pelo 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, com a palestra “Epi-
tácio Pessoa, o estadista”, 
pelo historiador Humberto 
Mello. Em agosto e novem-
bro, os ministros Francis-
co Rezek (STF) e Herman 
Benjamin (STJ) participam 
das homenagens, em João 
Pessoa.

O PMDB praticamente se an-
tecipou às outras legendas e 
já definiu quem será o candi-
dato do partido a prefeito de 
João Pessoa, na eleição do 
próximo ano: Manoel Júnior. 
O deputado federal confir-
mou que seu nome tem a 
preferência do senador José 
Maranhão, presidente esta-
dual, mas disse que o dire-
tório fará reunião no próximo 
mês para deliberar sobre o 
assunto.

“Epitácio Pessoa: As Via-
gens do Presidente Eleito” 
é a palestra do mestre em 
relações internacionais, Ma-
theus Lacerda, que abre hoje, 
às 18h30, as comemorações 
alusivas ao sesquicentenário 
de nascimento de Epitácio 
Pessoa, pelo Tribunal de Con-
tas. Além de presidir o Brasil, 
Pessoa foi ministro da Justiça 
e diplomata. Será realizada no 
Centro Ariano Suassuna, em 
Jaguaribe.

A partir de hoje e até quinta-feira, o Plenário da Câmara dos Deputados vai respirar o tema reforma 
política. Conforme havia anunciado na semana passada o presidente da Casa, deputado Eduardo 
Cunha, todas as sessões deliberativas da semana serão dedicadas, única e exclusivamente, para os 
debates envolvendo as matérias que preveem modificações profundas no processo eleitoral do país. 
Os temas mais polêmicos já começarão a ser discutidos a partir de hoje, tais como financiamento de 
campanha (se apenas público ou se misto, englobando também financiamento privado); fim ou ma-
nutenção da reeleição; duração de mandatos eletivos (a proposta do relatório da comissão especial 
sugere cinco anos); sistema eleitoral (sugere-se o distritão, em que os mais votados são eleitos) 
e realização das eleições gerais e municipais numa única data. A proposta que tem maioria folgada 
entre os parlamentares, inclusive na comissão especial, é a que prevê o fim da reeleição. As demais, 
serão, certamente, motivo de muitos embates no plenário.   

COnfERênCIA DE IDOSOS
Hoje, serão eleitos os delegados que vão representar o conselho municipal de João Pessoa na 
Conferência Estadual da Pessoa Idosa. A terceira edição da conferência do município, iniciada on-
tem, no Hotel Ouro Branco, está debatendo ainda propostas e ações que vão nortear as políticas 
públicas para o idoso. O encerramento ocorre hoje. 

EM Jp E CG

EpItáCIO (2) 

UNIÃO  A
SUpERIntEnDênCIA DE IMpREnSA E EDItORA

fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de álvaro Machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
distrito industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSiNATURA-CiRCUlAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REdAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPERiNTENdENTE

EdiTORES SETORiAiS: Geraldo Varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre 
Macedo, felipe Gesteira e Denise Vilar

PROJETO GRÁFiCO:  Ricardo Araújo, fernando Maradona e Klécio Bezerra

Albiege fernandes

diRETOR AdMiNiSTRATiVO

EdiTORA AdJUNTA

diRETOR TÉCNiCO E EdiTOR GERAl

Murillo padilha Câmara neto

Renata ferreira

Walter Galvão

EdiTORES ASSiSTENTES: Carlos Vieira, Emmanuel noronha, José napoleão 
Ângelo, Marcos lima e Marcos pereira

diRETOR dE OPERACÕES
Gilson Renato

CHEFE dE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

Ricco farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados



Empresas ativas do setor industrial 
na PB crescem 87,7% em 4 anos
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Representando 22,8% 
da geração de riquezas do 
Estado da Paraíba, o setor in-
dustrial registrou forte cres-
cimento em novas unidades 
nos últimos quatro anos. Da-
dos do Cadastro de Registros 
da Receita Estadual mostram 
que as empresas do setor 
passaram de 7.849 unidades 
para 14.733 unidades no Es-
tado, ou seja, o número de 
empresas industriais cresceu 
87,7% no Estado entre janei-
ro de 2011 e dezembro 2014. 
O setor representa 15,17% 
do total das empresas ativas 
do Estado.  

Por regime de apuração, 
as optantes do Simples Na-
cional lideram participação 
no cadastro do setor. Os mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI), microempresas 
e empresas de pequeno por-
te representam 76,47% das 
indústrias do Estado (11.267 
unidades). A participação 
da micro e da pequena in-
dústria cresceu nos últimos 
quatro anos na Paraíba. Em 
2010, elas participavam com 
58,23% das indústrias. Entre 
as principais razões estão o 
surgimento da figura do MEI 
em 2010 e a decisão do Go-
verno da Paraíba de ter do-
brado o limite do faturamen-
to anual do Simples Nacional 
de R$ 1,8 milhão para R$ 3,6 
milhões entre 2011 e 2014, 
possibilitando que milhares 
de empresas mantivessem 
a carga tributária menor no 
Simples e outras fossem in-
corporadas. Com a medida, a 
Paraíba garantiu a equipara-
ção do teto do Simples Nacio-
nal adotado no país para to-
das as empresas que faturam 
até R$ 3,6 milhões.

De acordo com os dados 

do Cadastro de Registros da 
Receita Estadual, as empre-
sas de médio e grande por-
tes, que fazem parte do regi-
me Normal, participam com 
20% do total das empresas. 
Isso representa 2,991 mil 
unidades industriais. 

Produção industrial
Dados da Federação das 

Indústrias do Estado da Pa-
raíba (Fiep) mostram que a 
atividade industrial da Pa-
raíba no ano passado se di-
ferenciou quando compara-
do ao desempenho do país 
e do Nordeste. A produção 
industrial da Paraíba encer-
rou o ano passado com alta 
de 4,4%, enquanto o setor 
industrial na região Nordes-
te fechou 2014 com estabi-
lidade, mas com tendência 
negativa (-0,2%). Já o Brasil 
registrou queda de 3,2% na 
produção industrial, segundo 
dados divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O setor industrial tam-
bém é gerador representati-
vo de empregos. O setor in-
dustrial na Paraíba acumula 
81.229 empregos com cartei-
ra assinada na Paraíba, o que 
representa 20% dos postos 
de trabalho do setor privado 
do Estado.

Para o secretário Exe-
cutivo da Receita, Leonilson 
Lins de Lucena, os resulta-
dos da arrecadação do ICMS 
da  Paraíba reforçam o cres-
cimento do setor na Paraíba. 
“Em 2014, o setor industrial 
arrecadou R$ 178,924 mi-
lhões, o que representou 
crescimento de 13,85% so-
bre o recolhimento do ICMS 
do ano anterior. A partici-
pação do tributo representa 
10,11% do total arrecadado 
pelo Estado entre as ativida-
des da economia, mostrando 
força na economia do Esta-
do”, comentou.

Empreendimentos 
passaram de 7.849 
unidades para 14.733

Os mergulhadores de resgate 
do Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB) atenderam, na 
manhã de ontem, uma ocorrência 
envolvendo um carro que afun-
dou em um açude localizado em 
Lagoa de Roça, a 20 quilômetros 
de Campina Grande. A equipe foi 
acionada quando se dirigia para 
uma instrução prática com os alu-
nos do Curso de Mergulhador Au-
tônomo de Resgate (Cmaut), em 
Campina.

Conforme o chefe do Departa-
mento de Operações de Mergulho 
de Resgate (Domar) e supervisor 
do Cmaut, tenente coronel Erik de 
Oliveira, havia dois ocupantes no 
veículo, no momento do inciden-
te, mas ambos conseguiram sair 
antes que o veículo ficasse com-
pletamente submerso e não tive-
ram ferimentos. “O condutor foi 
desviar de uma colisão com uma 
motocicleta e acabou perdendo o 
controle do veículo e caindo em 
uma ribanceira em uma lagoa de 
cerca de cinco metros de profun-
didade”, detalhou.

Todo o trabalho de resgate do 
veículo feito pelos mergulhadores 
formados da corporação foi acom-
panhado pelos alunos do curso, 
que estão em fase final de forma-
ção. Conforme o tenente-coronel 
Erik, a equipe passará esta semana 
por vários municípios da Paraíba, 
a fim de promover instruções prá-
ticas nos açudes do Estado.

O objetivo é simular ocorrên-
cias reais de busca de pessoas, em-
barcações, automóveis e outros 
objetos, nesses ambientes que são 
considerados de visibilidade res-
trita por conter obstáculos como 
galhos e cercas. Nessa viagem de 
estudos, estão previstas instru-

Mergulhadores do CB resgatam carro
em açude da reGião da BorBorema

ções nos açudes Coremas, Galan-
te, Nova Olinda, São Gonçalo e 
Boqueirão. Esses mananciais pos-
suem profundidade que varia de 
10 a 21 metros.  

Curso de mergulho
Este é o segundo curso realiza-

do pelos Bombeiros da Paraíba na 
área de mergulho e a expectativa 
é continuar as qualificações com o 
intuito de aumentar o efetivo ca-
pacitado na área. A formação tem 
duração média de três meses, per-

fazendo uma carga horária total 
de 555 horas aula. 

As disciplinas englobam ha-
bilidades técnicas tanto físicas 
quanto psicológicas necessárias 
à atividade de mergulhador de 
resgate. Entre elas estão: Teoria 
Geral do Mergulho, Mergulho 
Livre, Prática de Mergulho Au-
tônomo Avançado, Emergências 
em Mergulho, Mergulho de Res-
gate, Náutica, Treinamento Físico 
para Mergulhadores, Salvamento 
Aquático, etc.

Veículo ficou submerso depois de cair em açude de Lagoa de Roça, a 20 km de CG

FOTO: Secom-PB

O pequeno João Felipe 
Marques, 2 anos, mal con-
segue conter a animação ao 
chegar para um passeio no 
Parque da Cidade, em Brasí-
lia. Acompanhado dos pais, o 
menino não parece recordar 
a realidade na qual vivia há 
pouco mais de um ano, quan-
do aguardava, em um abrigo 
da cidade, para ser adotado.

“Ele chegou para a gente 
com 1 ano e 1 mês. Espera-
mos quatro anos e meio para 
receber o João Felipe. E foi 
uma experiência mágica”, lem-
bra a mãe Wanda de Lourdes 
Marques, 50 anos. A ideia de 
adotar, segundo ela, surgiu em 
função da idade avançada e 
dos custos e riscos envolvidos 
em uma gravidez assistida.

“A gente fica com o medo 
que toda mãe sente, inclusive 
quando engravida. Você não 
sabe quem vem, como vai ser, 
se vai dar conta, se vai saber 
cuidar, se vai saber educar. É 
um medo natural. Mas, quan-
do você põe os olhos nos olhos 
daquela criança que é seu fi-
lho, tudo vai embora, tudo se 
acalma. Você pensa: somos 

nós, vamos juntos que a gen-
te vai dar conta,” disse Wanda 
Marques.

No Dia Nacional da Ado-
ção, lembrado ontem, o su-
pervisor da área de adoção da 
Vara de Infância e Juventude 
do Distrito Federal (DF), Val-
ter Gomes de Souza, lembra 
que o caso de João Felipe é um 
exemplo a ser seguido, uma 
vez que todas as etapas do 
processo foram cumpridas.

O passo a passo, segundo 
ele, envolve, primeiramente, 
procurar a Vara da Infância e 
da Juventude e, em seguida, a 
Defensoria Pública, órgão res-
ponsável por iniciar os proce-
dimentos. Após a apresenta-
ção dos documentos exigidos, 
o candidato passa por um cur-
so de preparação psicossocial 
e jurídica e por uma avaliação 
conduzida por psicólogos e as-
sistentes sociais. Em seguida, 
a pessoa é inscrita no Cadas-
tro Nacional de Adoção.

A campanha da Defen-
soria Pública do DF é voltada 
para a adoção tardia, que con-
siste no acolhimento de crian-
ças em faixa etária mais avan-
çada, incluindo adolescentes e 
grupos de irmãos. Esse perfil 
é hoje o que sobressai no Ca-

dastro Nacional de Adoção. As 
famílias que se habilitam ten-
dem a estabelecer um perfil 
mais restrito – 95% querem 
adotar um recém-nascido, 
branco, saudável e sem irmão.

“É um perfil muito difícil 
de ser atendido pelo sistema 
de Justiça em um curto espa-
ço de tempo. Ao final, você vai 
ter muitas famílias habilitadas 
aguardando a concretização 
de uma adoção e centenas de 
crianças e adolescentes tam-
bém aguardando o momento 
de conhecer uma família. Que-
remos sensibilizar a sociedade 
a rever esse perfil e considerar 
a hipótese concreta de adotar 
crianças maiores, com irmãos, 
sobretudo pré-adolescentes e 
adolescentes.”

O defensor público Sér-
gio Domingos destaca que 
pessoas que mantêm con-
vívio com uma criança ou 
adolescente, que não é filho 
biológico, devem procurar 
os órgãos responsáveis para 
regularizar a situação. A cha-
mada adoção à brasileira, 
como ele mesmo se refere, 
é bastante comum no país, 
mas não gera nenhum tipo 
de segurança jurídica para o 
futuro.

Defensoria quer estimular 
a adoção de adolescentes

experiênCia máGiCa

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

pagamento do 
estado será 5ª e 6ª

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Administração, informou que o 
pagamento da folha dos funcioná-
rios públicos estaduais referente 
ao mês de maio será realizado 
nestas quinta (28) e sexta-feira 
(29). Na quinta-feira, recebem 
seus vencimentos os aposenta-
dos e pensionistas. No dia seguin-
te, o pagamento será efetuado 
aos servidores da administração 
direta e indireta. O Governo do 
Estado segue com o compromisso 
de efetuar o pagamento dentro do 
mês trabalhado.

Termina rebelião 
com sete mortes

Terminou na manhã de ontem 
uma rebelião no Conjunto Penal de Feira 
de Santana, na Bahia, iniciada na tarde 
de anteontem (24). A Secretaria de 
Administração Penitenciária e Resso-
cialização (Seap) do Estado não confir-
mou o número de reféns, mas informou 
que eles já estavam sendo liberados, 
dois a dois. Segundo a Seap, apenas 
após a liberação de todos os reféns 
será feita a contagem dos presos e a 
confirmação do número de mortos. No 
domingo (25), sete presos foram exe-
cutados na unidade. A causa do motim 
também não foi confirmada pela Seap. 
O Conjunto Penal de Feira de Santana 
tem capacidade para 644 detentos, 
mas abriga 1.467, sendo 1.104 presos 
provisórios, homens e mulheres.

O ministro da Saú-
de, Arthur Chioro, re-
forçou ontem o apelo 
para que a população 
continue apoiando o 
trabalho dos agentes 
sanitários na prevenção 
e no combate aos fo-
cos do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da 
dengue. De acordo com 
o ministro, a perspectiva 
é que o número de casos 
da doença continue au-
mentando no país.

“Temos 745 mil ca-
sos registrados até o dia 
18 de abril e sabemos 
que esse número au-
mentará, porque conti-
nuam chegando novas 
informações epidemio-
lógicas. O Brasil vive 
uma situação de epi-
demia concentrada em 
nove Estados”, disse, ex-
plicando que essas uni-
dades da Federação são 
as que registram mais de 
300 casos por 100 mil ha-
bitantes. 

De acordo com 
Chioro, só foi observa-

do diminuição de casos 
de dengue nos Estados 
do Amazonas e Espírito 
Santo e no Distrito Fe-
deral. Ele solicitou que 
os serviços públicos e 
privados de saúde man-
tenham o cuidado com 
a identificação de casos 
e possíveis agravamen-
tos da doença. “Princi-
palmente para casos de 
suspeita de dengue que 
tenham dor abdomi-
nal contínua e vômitos 
persistentes, para que 
se possa ter um menor 
número de casos graves 
e de óbitos”, disse. O mi-
nistro destacou que os 
cuidados com a dengue 
são os mesmos para evi-
tar a incidência da febre 
chikungunya, que, ape-
sar de ser menos grave, 
tem sintomas mais per-
sistentes. Atualmente, 
os casos da doença es-
tão concentrados prin-
cipalmente no Amapá 
e nos arredores da cida-
de de Feira da Santana, 
na Bahia. Nessas duas 
regiões foram registra-
dos mais de 2 mil casos 
este ano.

Casos continuarão 
crescendo, diz Chioro

denGue

Vinícius Lisboa
Da Agência Brasil
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Docentes da UFCG decidem não 
aderir à greve, mas paralisam 6ª
Categoria participa da 
Paralisação Nacional 
com as Centrais Sindicais

Os professores da UFCG 
decidiram ontem não aderir 
à greve nacional por tempo 
indeterminado da categoria, 
a partir desta quinta-feira. A 
decisão foi tomada numa as-
sembleia simultânea, realizada 
nos campi de Campina Grande, 
Sumé, Cuité e Pombal, sendo 
178 contrários a adesão, 174 
favoráveis e quatro abstenções. 
A categoria deliberou que na 
sexta-feira participará da Pa-
ralisação Nacional convocada 
pelas Centrais Sindicais contra 
o PL das terceirizações, a rejei-
ção do projeto, as MPs 664 e 
665 e o ajuste fiscal.

Os professores também 
decidiram que enviarão um 
observador para participar do 
Comando Nacional da Greve e 
que reforçarão nos próximos 
dias as atividades de mobiliza-
ção. Hoje, a partir das 14h, no 
Auditório da ADUFCG, acon-
tecerá mais uma reunião da 
Comissão de Mobilização que 
reúne professores, técnicos 
administrativos, estudantes e 
funcionários terceirizados da 
UFCG. Uma nova assembleia 
da ADUFCG será convocada 
depois de uma indicação do 
Comando Nacional de Greve. 

No Campus de Cuité fo-
ram registrados 38 votos a fa-
vor da greve e 14 votos contra 
e uma abstenção. Em Sumé, fo-
ram seis votos favoráveis, cinco 
contra e duas abstenções. Em 
Pombal foram 26 votos a fa-
vor e nove contra. Em Campi-
na Grande foram computados 

O Colégio Marista con-
quistou o título no futebol, ao 
derrotar ontem, o    Colégio 
Horácio de Almeida, por 5 a 3, 
no campo da CPM, em Man-
gabeira, pelos Jogos Escolares 
e Paraesacolares (Regional 
João Pessoa). Hoje, a partir 
das 8h, acontecem as semifi-
nais do basquete no Ginásio 
da Ansef (Bessa). O primeiro 
confronto será entre Motiva 
e Cidade Viva (masculino), 
enquanto no feminino, às 9h, 

Motiva e Colégio Marista. 
As competições são pro-

movidos pelo Governo do 
Estado, através da Secreta-
ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel-PB) 
em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação. Cerca 
de 2.500 atletas na faixa etá-
ria de 12 a 14 anos, estão en-
volvidos na competição das 
cidades de Bayeux, Cabedelo, 
Santa Rita, Conde, Alhandra 
e Cruz do Espírito Santo.

Colégio Marista 
ganha título no futebol

EscolarEs E ParaEscolarEs

A Receita Federal 
identificou a existência 
de 5.581 contas, ativas 
e inativas, de brasileiros 
no Banco HSBC da Suíça, 
divulgou ontem o órgão. 
Desse total, 1.702 apre-
sentavam saldo ao final 
de 2006, somando apro-
ximadamente US$ 5,4 bi.

Com base na lista 
de titulares das contas, a 
Receita Federal está cru-
zando as informações do 
CPF com suas bases de 
dados para a identifica-
ção de contribuintes com 
indícios de evasão fiscal 
entre 2011 e 2014. O Fis-
co pediu ainda ao Banco 
Central e Conselho de 
Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf) infor-
mações sobre um primei-
ro conjunto de registros 
para buscar indícios de 
crimes contra o sistema 
financeiro e de lavagem 
de dinheiro.

Dentre os CPF já 
identificados pela Recei-
ta, há 736 contribuintes 
falecidos. Entre os vivos, 
264 são estrangeiros, 263 
com CPF suspenso, 97 
com o documento can-
celado, 15 pendentes de 
regularização e 1 com 
CPF nulo. O órgão arre-
cadador descobriu ainda 

1.942 contribuintes com 
mais de 70 anos. O Fisco 
não conseguiu identifi-
car 1.129 nomes.

A investigação ocor-
re com base em arqui-
vos eletrônicos enviados 
pela administração tribu-
tária francesa. Com sede 
em Paris, a Direction 
Générale des Finances 
Publiques repassou ao 
Brasil 8.732 arquivos ele-
trônicos, cada um supos-
tamente com o perfil de 
um cliente brasileiro do 
banco suíço. Até agora, 
7.359 perfis foram verifi-
cados. Como há casos de 
uma mesma pessoa com 
múltiplos perfis de clien-
te, o número efetivo de 
titulares é menor. Com 
base nas informações co-
lhidas até agora, a Recei-
ta pretende identificar 
eventuais herdeiros dos 
736 contribuintes fale-
cidos, analisar vínculos 
entre contribuintes iden-
tificados para encontrar 
grupos de correntistas 
relacionados ou ligações 
entre pessoas físicas e 
jurídicas. Os casos mais 
graves identificados pelo 
Fisco, Banco Central e 
Coaf terão a investiga-
ção aprofundada pela PF 
e pelo MPF.

Brasileiros tinham 
US$ 5,4 bi em 2006

dEPositados no HsBc suíço

Flamengo e Paolo 
Guerrero chegaram a 
um acordo para o ata-
cante vestir a camisa ru-
bro-negra após a Copa 
América, no Chile. Com 
a confirmação de que o 
peruano não seguirá no 
Corinthians, clube com 
o qual tem compromis-
so até 15 de julho, os 
dirigentes cariocas in-
tensificaram as conver-
sas e apresentaram pos-
sibilidades de contrato, 
aprovadas pelo jogador 
e empresários

No contrato de três 

anos o Rubro-negro ofe-
receu garantia de venci-
mentos em dia e o máxi-
mo de R$ 12 milhões em 
luvas, além do salário 
de R$ 500 mil mensais. 
Guerrero pediu o mes-
mo valor ao Alvinegro 
paulista, mas exigiu R$ 
18 milhões em luvas, o 
que o Corinthians não 
aceitou pagar. Uma al-
ternativa apresentada 
pelo Flamengo para o 
pagamento das luvas 
envolve R$ 4 milhões à 
vista e R$ 8 milhões divi-
didos em 36 meses.

Flamengo e Guerrero 
chegam a um acordo 

impeachment de 
Beto richa na al

Um grupo formado por 12 ju-
ristas protocolou ontem, na Assem-
bleia Legislativa do Paraná, uma 
petição pedindo o impeachment do 
governador do Estado, Beto Richa. O 
documento tem a assinatura de 6 
mil pessoas, segundo o advogado e 
professor de Direito Administrativo 
Tarso Cabral Violin, um dos inte-
grantes do grupo.

“Essa petição, o impeachment 
se deve em face do massacre no Cen-
tro Cívico de Curitiba, que aconteceu 
no dia 29 de abril de 2015. Vários 
professores, estudantes e servi-
dores públicos foram gravemente 
feridos, eu mesmo levei um estilha-
ço de bomba a dois centímetros do 
olho, poderia ter ficado cego. Então o 
nosso pedido é em face desse mas-
sacre”, explica Violin.

No último dia 29, mais de 
200 pessoas, na maioria profes-
sores, ficaram feridas após ação 
da polícia militar para dispersar os 
manifestantes que protestavam 
contra um projeto de lei que altera 
a Previdência estadual. Nos dias se-
guintes, o secretário de Educação e 
o comandante-geral da Polícia Mili-
tar (PM) do Estado e o secretário de 
Segurança Pública pediram demis-
são dos cargos.

Fundador do Pt 
tem corpo cremado

O corpo de Antonio de Neiva 
Moreira Neto, um dos fundadores 
do Partido dos Trabalhadores (PT), 
foi cremado ontem, às 17h30, no 
Cemitério Memorial do Carmo, no 
Caju, na zona portuária da cidade 
do Rio de Janeiro.

Neiva, como era mais conhe-
cido, morreu na manhã de anteon-
tem (24), na capital do Estado, em 
consequência de pneumonia que 
evoluiu para um quadro de infecção 
generalizada, segundo nota divul-
gada pelo PT.

Neiva iniciou sua trajetória 
política no movimento estudantil, 
durante o regime militar. Militante 
da Ala Vermelha, dissidente do 
PCdoB, foi preso político e, pos-
teriormente, dirigente do PT e da 
Força Socialista. Nos últimos anos, 
participou de campanhas eleitorais 
de candidatos petistas.

BMB será lançada 
amanhã na capital

A edição de 21 anos da Brasil 
Mostra Brasil será lançada amanhã, 
durante um almoço no restaurante 
Sal & Brasa a partir das 12h. Fal-
tando pouco mais de um mês para 
o início do evento, a ideia é antecipar 
algumas novidades da Multifeira. 
De acordo com o empresário Wilson 
Martinez, algumas atrações já estão 
confirmadas para a BMB 2015. “São 
eventos esportivos e uma mostra 
inédita da Academia de Polícia Parai-
bana”, antecipa.

Além das novidades, a dire-
ção da Multifeira sempre investe na 
manutenção e ampliação do mix de 
produtos já esperados pelo público 
visitante, como roupas, bolsas, sa-
patos, bijuterias, eletro eletrônicos, 
móveis e utilidades domésticas.

A XXI Brasil Mostra Brasil 
vai acontecer de 3 a 12 de julho no 
Centro de Convenções da capital. A 
expectativa é atrair um público su-
perior a 100 mil pessoas em 10 dias. 
A BMB possui o apoio de entidades 
como CDL-JP, Fecomercio, Sebrae-PB, 
Governo do Estado e Prefeitura de 
João Pessoa. Os associados da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas, mais 
uma vez, garantem desconto de 
20% na aquisição dos estandes.

Avião é escoltado 
em NY por 
suspeita de 
armas químicas

Um avião da Air Fran-
ce foi escoltado ontem por 
caças norte-americanos até 
a chegada ao aeroporto de 
Nova York. A escolta foi fei-
ta devido à suspeita de que 
havia armas químicas no 
avião. Uma chamada anôni-
ma informou que havia ar-
mas desta natureza dentro 
do avião. Ontem foi feriado 
nacional nos Estados Unidos, 
o Memorial Day, dia em que o 
país homenageia os militares 
norte-americanos que per-
deram a vida em combates.

A informação sobre a es-
colta do avião foi divulgada 
primeiramente pela estação 
de TV norte-americana ABC 
e, depois, foi amplamente 
repercutida pela imprensa 
local. De acordo com a rede, 
o avião decolou do Aeropor-
to de Paris-Charles de Gaulle 
com destino ao Aeroporto 
JFK, em Nova York.

Pouco antes de aterri-
zar o avião deixou de se co-
municar com autoridades 
norte-americanas. Devido à 
denúncia anônima, o avião 
estava sendo monitorado de 
maneira especial. Com a falta 
de comunicação por alguns 
instantes, os caças-norte-a-
mericanos foram acionados, 
mas o avião fez um pouso 
normal, sem problemas.

Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC

150 contra a greve e 104 a favor 
e uma abstenção.

A assembleia foi uma 
das mais participativas rea-
lizadas pela diretoria da 
ADUFCG nos últimos meses e 
o seu resultado final demons-
trou o grau de mobilização da 
categoria e sua insatisfação 
com a postura de descaso do 
Governo Federal em relação 
às suas reivindicações, já que 
nas últimas reuniões realiza-
das com representantes do 
Andes-SN, nenhuma contra-
proposta a pauta protolocada 

pelo sindicato em fevereiro 
foi apresentada e até o acor-
do firmado em 2014 sobre os 
conceitos da carreira docente 
foi desconsiderado.

Mesmo não aderindo 
à greve, nesse momento, a 
categoria decidiu que par-
ticipará da Paralisação Na-
cional convocada por várias 
centrais sindicais contra o PL 
das terceirizações, a rejeição 
do projeto, as MPs 664 e 665, 
o ajuste fiscal. Uma reunião 
da Comissão de Mobilização 
prevista para acontecer hoje 

definirá a programação da ati-
vidade na universidade.

Reivindicações
Além do reajuste linear de 

27,3% para todas as categorias 
do serviço público federal, os 
docentes das universidades fe-
derais também reivindicam, a 
data base no dia 1º de maio, im-
plantação de uma política sala-
rial permanente com correção 
das distorções e reposição das 
perdas salariais, paridade en-
tre ativos e aposentados, direi-
to de negociação coletiva, reti-

rada das Medidas Provisórias 
664 e 665 do Congresso.

Os professores federais 
também lutam em defesa do 
caráter público de educação 
e a garantia da função social 
das IFE em prol da classe tra-
balhadora; reestruturação da 
carreira para o magistério fe-
deral, condições de trabalho, 
garantia de autonomia, valo-
rização salarial para ativos e 
aposentados, e a luta contra a 
reforma da previdência – com 
a revogação das medidas pro-
visórias 664 e 665.

Decisão sobre a não adesão à greve foi tomada em assembleia simultânea, nos campi de Campina Grande, Sumé, Cuité e Pombal

FOTO: Reprodução/Internet
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Sitônio escreve sobre a 
música de Sivuca, que faria 
85 anos no dia de hoje
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Sexteto da Paraíba é o 
próximo convidado de 
projeto musical da UFPB

Festissauro movimenta 
a cidade de Sousa com 
exibições de filmes
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André Morais se apresenta hoje ao lado do violonista 
Pedro Medeiros, na Usina Cultural Energisa na capital

Paulo Ró e os poemas musicados

Lucas Duarte
Especial para A União

Sons poéticos

n Evento: Show ‘Do amor’

n Local: Usina Cultural Energisa

n Data: Hoje

n Hora: 20h30

n Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Serviço

André Morais é compositor e faz parceria para este espetáculo com o instrumentista Pedro Medeiros, para interpretações de canções e poemas

Arte do cartaz de divulgação do show Do amor, pensado para ter maior interação com o público

Músico Paulo Ró, idealizador do movimento Jaguaribe Carne

O cantor e compositor André-
Morais em parceria com o 
violonista Pedro Medeiros 
se apresenta hoje, dentro do 
Projeto Violadas, às 20h30, 
na Usina Cultural Energisa. 
O show intitulado ‘Do amor’ 
é marcado pelas interpre-

tações de canções e poemas em voz e 
violão. Os ingressos custam R$10 (inteira) 
e R$5 (meia).

Com poemas de Mia Couto, Drum-
mond, Florbela Espanca, Eugênio de An-
drade e Hilda Hilst, o show foi costurado 
com muita teatralidade, universo que já é 
íntimo de Morais, ator do premiado mo-
nólogo Diário de um Louco e do musical 
Bruta Flor. Com direção musical e arran-
jos de Medeiros, o show traz ao público 
uma apresentação que une fortemente 
teatro, música e literatura.

São novas canções, releituras e poe-
mas amorosos de grandes autores, num 
universo de amor e erotismo, natureza, 
desejo e divino. Com músicas em parce-
ria com Chico César, Renato Braz, Lucina 
Carvalho, Seu Pereira, Giana Viscardi, 
Michel Costa, entre tantos outros, André 
Morais faz uma prévia do seu novo disco, 
intitulado Dilacerado, que será lançado no 
segundo semestre deste ano. 

De acordo com André Morais, a noi-
te de hoje terá um diferencial, a plateia 
ficará próxima dos artistas e não terá 
palco separando-os “É um repertório 
muito especial, composto por lindas 
canções que me proporcionaram encon-
tros musicais inesquecíveis. Com esta 
parceria, me apresento neste show com 
Pedro, um dos meus grandes parceiros 
musicais, e depois se desdobrará em 
disco e num show maior”, disse para A 
União, confiante e na expectativa de um 
público grande de fãs, admiradores de 
seu trabalho.

O show intitulado de ‘Do amor’ volta 
no início do mês de junho, nos dias 12, 13 
e 14 de junho na Usina Cultural Energisa, 
dentro do projeto Usina da Música.

O artista
André Morais é natural de João Pes-

Ainda na mesma noite, um 
pouco mais cedo às 20h o músico, 
cantor e compositor Paulo Ró, se 
apresenta na Usina Cultural Ener-
gisa em um espaço dedicado à 
recitação poética, música e ou-
tras manifestações artísticas.  Os 
ingressos são limitados e custam 
R$ 10.

O músico paraibano Paulo 
Ró é compositor e, junto com seu 
irmão Pedro Osmar, criou o gru-

po Jaguaribe Carne. Em ‘Cantus 
Popularis’, Paulo Ró expressa uma 
profunda pesquisa nas raízes 
populares da cultura nordestina, 
trazendo cocos de roda, cirandas, 
a mazurca, os congos e lapinhas. A 
partir de um olhar próprio, Paulo 
recria o vasto universo da cultura 
popular, modificando, reelaboran-
do, fragmentando, adicionando, 
misturando e distorcendo suas 
mais fortes referências, como as 

Cambindas Brilhantes de Lucena, 
entre outros grupos e mestres 
populares.

Para a noite especial Paulo Ró, 
confessou em entrevista a repor-
tagem do jornal A União “A noite 
será de poemas musicados do ‘Sob 
o sol’, eu adoro poemas musicados. 
Em breve estarei lançando meu 
novo trabalho com poemas de Lau 
Siqueira, terminei de gravar e está 
em fase de conclusão” disse.

soa - PB é autor de canções em parceria 
com nobres nomes da música popular 
brasileira como Carlos Lyra, Chico César, 
Ná Ozzetti, Sueli Costa, Ceumar, entre 
outros. Já cantou com Mônica Salmaso, 
André Mehmari, Tetê Espíndola e ainda 
outros. Lançou em 2011o álbum Bruta 
Flor. No teatro, viajou pelas cinco regiões 
do país, em mais de 60 cidades, como ator 
e criador dos espetáculos Diário de um 
Louco, baseado no conto russo de Nicolai 
Gogol, e o monólogo-musical Bruta Flor, 
versão teatral de seu primeiro disco.



Ele pegou o violão que comprara 
na Espanha para Glorinha, deitou-o 
sobre a gamba e começou a tocar, não 
me lembro mais o quê. Uma onda de 
emoção veio no vento e lavou minha 
alma. Estávamos de cara para o vento, 
em seu apartamento no alto-mar.

O edifício se debruçava sobre o 
vale do rio Jaguaribe, sem outra cons-
trução pela frente, 
todo o prédio en-
funado pelo alísio 
de Tambaú. A porta 
da varanda e as 
janelas tinham de 
ser fechadas para 
o assobio do vento 
não entrar. Um as-
sobio permanente, 
como se fosse uma 
tecla de um piano 
eletrônico pressio-
nada ad nauseam, 
na “Mãe Preta” de 
Virgínia Rosa.

Era a primeira 
vez que eu ouvia 
Sivuca tocar em 
audiência privada, 
enpetit comité. 

Estávamos 
na sala de visitas 
do seu enorme apartamento. O casal 
ainda morava no Rio, mas mantinha 
esse apê na terra natal, da família e 
dos amigos. Não me lembro de uma 
só peça que o maestro tocou, não 
sabia que a emoção podia bloquear a 
memória. 

Depois, quando ele se encantou, 
Glória me chamou para escrever a 
biografia do maestro. Ofereceu-me o 
violão espanhol como pagamento. De-
clinei das duas ofertas: do trabalho e 
do secular violão espanhol, um sobre-
vivente da Guerra Civil. Glória tinha 
pressa com o texto, e minha desorga-
nização mental não permite que eu as-

suma compromissos diante da pressa. 
Nem eu nem ninguém fizemos o texto, 
que ainda espera por você.

Será uma biografia de muitas 
geografias, pois Sivuca tocou em 
muitas feiras e nos maiores teatros do 
mundo. A feira de Itabaiana é uma de-
las, cheia de sons entre o rio, as vozes 
dos bois, dos bodes, do trem. Primeiro 

foi o fole, os berros e 
mugidos no eco das 
quebradas. Chocalhos 
e pregões, cantigas 
de cegos, ponteios de 
violas, emboladas, sons 
de feira.

Depois o ado-
lescente veio para a 
capital. Eu era menino 
e ouvi dizer que ele era 
o maior sanfoneiro do 
Brasil, já nos quinze 
anos. Estávamos na 
metade do século que 
passou. A Rádio Taba-
jara pagava pouco, não 
dava para a pensão, 
e o rapaz foi tocar no 
Recife. Lá, Severino 
virou Sivuca e estudou 
com Guerra Peixe, seu 
grande mestre. 

Vieram as primeiras composi-
ções. Maria Fulô foi uma delas, com 
Humberto Teixeira: “Adeus Maria Fulô 
/ marmeleiro amarelou / olho d’água 
estorricou /a seca mal começou.” O 
marmeleiro avisa, dois anos antes, a 
visita da seca. Se ele soltar sua casca 
no estio cíclico e normal, o ano vin-
douro e o seguinte serão de bonança; 
mas se ele não soltar a casca, para 
reter as derradeiras gotas de umidade, 
a seca virá, abatendo os bois antes da 
matança. Se a seca for brava, o marme-
leiro amarela; se for muito severa, ele 
morre. Às vezes, o arbusto vira árvore 
de meio metro de tronco e muitos 

de altura. É endêmico da caatinga. O 
marmeleiro e o aveloz dão o fogo mais 
quente, pois ambos têm alto índice de 
hidrocarbonetos; sublimam, quei-
mando até o fim, sem deixar cinzas. 
Substituem o petróleo.

A seca passou e Sivuca voltou, 
como prometera à Maria Fulô. Mas 
antes fez um périplo pelos grandes 
centros musicais. Morou quatro anos 
em Paris, residiu em Lisboa, Nova 
Iorque e Los Angeles, tocando mais 
violão que sanfona (preferia o termo 
“acordeom”). Fez a trilha sonora de 
vários filmes. Gravou no exterior, fez 
sucesso na Escandinávia. Foi maes-
tro da banda de Miriam Makeba e de 
Harry Belafonte – quando esse era o 
concorrente de Elvis Presley. É dele 
o arranjo de “PataPata”, a upacanga 
cantada e dançada por Makeba e por 
minha geração, que também cantou 
o calypso “Banana boatsong” (Day-O). 
Dirigiu os angolanos “Duo Ouro Negro”, 
apresentou-se com várias sinfôni-
cas, arranjou Gonzaga para concer-
tos.

Dele, disse muito bem a música 
Lucy Alves: “Sivuca é o artista mais 
importante para a música nordestina. 
É um dos brilhantes da música brasi-
leira”.

Sivuca conheceu a música e 
médica Glória Gadelha e sobreviveu 
mais 32 anos. Ela foi sua médica 
e ele foi seu único paciente. Foi 
também parceira musical e compa-
nheira. Curadora de sua memória, 
Glória investe seu tempo na coleta e 
organização do trabalho do maestro, 
que hoje completaria 85 anos. Quase 
um século, o primeiro dos que sua 
obra há de navegar – além das secas 
que arderão no horizonte do Deus 
Menino.

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)
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Valeu a pena, Fachin?
Todo o Brasil acompanhou, nos últimos dias, 

a indicação e o processo de formalização do nome 
do professor Luiz Edson Fachin para o STF. Mais do 
que um processo foi uma tentativa de linchamento 
moral e cultural. Parcela da oposição à presidente 
Dilma descarregou toda a sua inconformação com 
o Governo em um cidadão exemplar, pai de família, 
professor emérito e um dos maiores juristas desse 
país. Em alguns momentos cheguem a comentar 
com amigos: “será que vale a pena? Tanto sacrifí-
cio e exposição pública para chegar a ministro do 
STF?”.

Conheci o professor Fachin nas lides acadêmi-
cas há mais de quinze anos. Por indicação do meu 
orientador no Doutorado na UFPE, professor Paulo 
Lôbo, Fachin foi convidado para integrar, na qualida-
de de examinador externo, minha banca de Doutora-
do, em 2002. O tema da tese era: “Responsabilidade 
do Provedor pelos Danos Praticados na Internet”. 
Fachin criticou, elogiou e, após o veredicto, convi-
dei-o para prefaciar o futuro livro. Aceitou na hora. A 
obra foi publicada alguns meses depois pela Editora 
Juruá, de Curitiba.

Desde essa época somente escutei elogios 
rasgados à atuação do ilustre mestre. Sereno, poeta 
às vezes, apresentava o intrincado mundo do Direito 
de uma forma amena, romântica. Na oportunidade 
de uma palestra proferida por ele o auditório ficava 
encantado. Aplaudia de pé. E o grande jurista conti-
nuava a sua trajetória, escrevendo, falando, emitindo 
opiniões. Falava sobre contrato, família, proprieda-
de, estado social, família moderna. E, por que, de 
repente, passou a ser apresentado como um vilão, 
com princípios contrários à família, aos costumes, ao 
patrimônio? Coisas da política! 

Mas, na sabatina a que foi submetido perante a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 
do Senado, sob a presidência serena do nosso con-
terrâneo José Maranhão e considerada a mais difícil 
em décadas (durou cerca de doze horas), proferiu 
verdadeiras aulas, sendo aplaudido pelos senado-
res naquela que foi a mais longa pela qual já passou 
um indicado ao STF. Ao final, Fachin teve seu nome 
aprovado pela CCJ com vinte votos favoráveis e sete 
contrários, e a indicação seguiu para ser votada pelo 
plenário do Senado, onde Fachin foi aprovado com 
52 votos favoráveis e 27 contrários. Valeu o sacrifí-
cio, valeu a pena, Fachin! O STF e o povo brasileiro 
serão os maiores beneficiários dessa inglória mara-
tona.

Atuação acadêmica
Graduado em direito pela Universidade Fede-

ral do Paraná (UFPR) em 1980, obteve os títulos de 
mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo (PUC/SP), defendendo, em 1986 e 
1991, respectivamente, as teses “Negócio jurídico e 
ato jurídico em sentido estrito: diferenças e seme-
lhanças sob uma tipificação exemplificativa no Di-
reito Civil brasileiro” e “Paternidade presumida: do 
Código Civil brasileiro à jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal”, ambas sob a orientação do pro-
fessor José Manoel de Arruda Alvim Netto. Realizou 
Pós-Doutorado no Canadá e foi professor visitante 
do King’s College (Reino Unido) e pesquisador con-
vidado do Instituto Max Planck (Alemanha). 

Tendo ingressado como docente na UFPR em 
1991, foi um dos professores que capitanearam a 
implantação do Doutorado em Direito nessa insti-
tuição, tendo, ainda, criado o Núcleo de Estudo em 
Direito Civil-Constitucional “Virada de Copérnico” 
em 1996, contribuindo de forma impactante sobre a 
chamada repersonalização do Direito Civil brasilei-
ro. Dentre as diversas contribuições teóricas im-
portantes, destacam-se o valor das relações afetivas 
como critério para atribuir a paternidade e a tese do 
Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, esta última 
apresentada para o Concurso de Professor Titular 
de Direito Civil da UFPR em 1999, obra que é hoje 
pedra angular da discussão sobre a dignidade da 
pessoa humana.

Principais obras
Publicou “Constituição e Estado Social: os 

obstáculos à concretização da Constituição”, 
Coimbra, 2008; “Estatuto Jurídico do Patrimônio 
Mínimo”. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Renovar, 2006; 
“Comentários ao Código Civil. Parte Especial. 
Direito das coisas”. São Paulo: Saraiva, 2003; “Co-
mentários ao Código Civil Brasileiro. Do Direito de 
Família”. Rio de Janeiro: Forense, 2003. V. XVIII; 
“Teoria Crítica do Direito Civil”. 3. ed. Rio de Janei-
ro: Renovar, 2012; “Direito de família: elementos 
críticos à luz do Novo Código Civil Brasileiro”. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003.

Era a primeira 
vez que eu 
ouvia Sivuca 
tocar em 
audiência 
privada, enpetit 
comité
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Meu dileto amigo Pedro Marinho Macedo, dono de blog 
super frequentado, valorizou meu face, com a fotografia ao 
lado, porém me fez uma  indagação: “se eu  conhecia alguns 
dos fotografados.” Conheço alguma coisa de 1930, pelo que 
ouvi, na varanda do Cabo Branco, de Celso Mariz, Severino 
Diniz, Sebastião Bastos, Tancredo de Carvalho, José leal, 
Osias Gomes, Leonardo Smith e José Américo. Fora desse 
ambiente ainda guardo as informações de Leomax Falcão, 
com quem trabalhei, no governo de Pedro Gondim.  Ele, filho 
do poeta Américo Falcão, o responsável maior, com o padre 
Matias Freire, pela mudança do nome da capital de Paraíba 
para João Pessoa.

Na foto ao lado, de branco (no centro) figura o presi-
dente João Pessoa. Do lado esquerdo, com a mão apoiada 
no palitó, reconhecido por Petrônio Souto, é o engenheiro 
Antenor Navarro, diretor do Saneamento, da capital.  Após 
a vitória da revolução de 1930, fora indicado Interventor do 
Estado. Em 1932, tragado pelas águas do mar, no desastre 
aéreo, em Salvador-BA, com outros companheiros desfalcou 
o Estado da Paraíba de seu valor. Junto, está o secretário de 
Segurança José Américo de Almeida, reconhecível pelos ócu-
los “fundo de garrafa”. Seu vizinho de terno branco, suspeito 
que seja Ademar Vidal, secretário do Interior e Justiça.  À 
direita (fardado) o Cel. Antônio Pessoa, irmão do presiden-
te, oficial federal, servindo no Recife.  Entre João Pessoa e o 
militar creio ser o jornalista Victor do Espírito Santo que tem 
pendente de suas mãos uma máquina fotográfica, segundo o 
analista Petrônio Souto.

Designado, pela direção do matutino,  em que exercia 
suas funções, no Rio de Janeiro, Victor do Espírito Santo, fora 
a Princesa entrevistar José Pereira. A exibição da pujança de 
seus almoxarifados, com remédios, legumes, fardamentos, 
armas e munições,  com timbre da fábrica do Exército, no 
Realengo-RJ, assustou o repórter. Dois mil homens estavam 
preparados para a ação, pagos pelos Pessoa de Queiroz, pri-
mos e inimigos de João Pessoa.

O ostentoso aparato remeteu-o a Piancó, onde se alojava o 
contingente das forças legalistas. A situação era o inverso. Nas 
batalhas ganhavam, alternadamente, os homens de Zé Pereira, na 
outra,  sem nenhuma esperança, a vitória pendia para a Polícia 
Militar. E no ping-pong passaram aproximadamente 5 meses, 
quando nos cálculos de Zé Pereira a deposição de João Pessoa, 
não levava 3 semanas, conforme prometera aos Pessoa de 
Queiroz, comerciantes no Recife.

Sobre a visita do jornalista, sei o que Joaquim Inojosa, 

Farolito Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com

ex-genro de João Pessoa de Queiroz, revelou a José Américo, 
em minha presença, em 1975. Chegando ao Recife, Victor do 
E. Santo, para pegar o “paquete” (sic) que o levaria de volta, foi 
persuadido a vir à Paraíba e relatar ao presidente o que vira 
em Princesa e em Piancó, tendo como testemunha da reve-
lação José Américo.  A conversa aconteceu na residência do 
presidente, desde que o Palácio da Redenção estava em obras.  
O expediente governamental acontecia no andar superior do 
jornal A União.  

Na reunião para discutir a mudança do nome da capital 
para João Pessoa, participaram: o presidente Álvaro de Carva-
lho, o prefeito José de A’vila Lins, o deputado Severino Lucena, 
Padre Matias Freire (primo de Zé Américo), Américo Falcão e 
outros. Quando José Américo expôs seu pensamento: “demos 
ao presidente falecido, todas as homenagens, desde que é me-
recedor, mas vamos preservar o nome original da capital, que 
já mudou 4 vezes.”  As palavras sensatas foram interpretadas 
como vilania à memória  de João Pessoa.

  A troca da designação da cidade, num momento de 
emoção, nunca deveria ter acontecido e dizia José Américo, 
“um dia irromperá um movimento para o retorno ao nome de 
Paraíba. ” Ao declarante poderia faltar visão oftálmica, mas 
acuidade jamais.

Ao residir no Cabo Branco levou o progresso habi-
tacional para a praia deserta. Quando entenderam que a 
avenida devia se chamar – José Américo de Almeida – re-
sistiu bravamente à denominação e o logradouro continua 
como Cabo Branco. 

A palavra, agora é minha. A fidelidade de José Amé-
rico a João Pessoa, que nunca sofreu diminuição, admito 
que tenha sido um óbice para se voltar ao onomástico 
antigo. 

Presidente João Pessoa, com auxiliares, amigos e familiares, 
defronte da casa que residia na Praça da Independência. 

FOtO: Arquivo
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Seminário discute cultura
popular e a comunicação

Será realizado na próxima semana, de 1º a três de 
junho, o 12º Seminário Os Festejos Juninos no Contex-
to da Folkcomunicação e da Cultura Popular. O objetivo 
do “Folkcom”, como é carinhosamente chamado, é 
discutir as relações entre comunicação e cultura popu-
lar em uma realidade na qual as configurações locais 
ganham cada vez mais relevo, mesmo com os fortes 
impactos da globalização. 

Este ano, o evento volta a ser realizado no Teatro 
Rosil Cavalcanti, localizado nas imediações do Parque 
do Povo. O Seminário é organizado pela Universidade 
Estadual da Paraíba e pelo Grupo de Pesquisa e Pro-
grama de Extensão Comunicação, Cultura e Desenvol-
vimento, do Departamento de Comunicação Social da 
UEPB, tendo à frente os professores Luiz Custódio da 
Silva e Antônio Roberto Faustino. 

Com o tema “Folkcomunicação e cultura popular 
na sociedade midiatizada: do audiovisual às redes 
sociais”, o encontro fará duas homenagens especiais: 
ao cineasta cearense, Rosemberg Cariry, expoente do 
cinema nordestino contemporâneo, que participará de 
uma mesa redonda na abertura do evento, na tarde do 
dia 1º; e outra aos 50 anos da Rede Globo de Televisão, 
com a conferência realizada pelo jornalista Marcelo 
Canellas, na noite do primeiro dia do seminário. 

Segundo o professor Luiz Custódio, “as homena-
gens consideram a contribuição que os homenageados 
prestaram, do ponto de vista antropológico e etnográ-
fico, à revisão da nossa formação cultural regional e 
nacional”. 

Além das palestras, o Folkcom terá ainda quatro 
eventos paralelos – Mostra de Cinema Rosemberg Ca-
riry, Mostra Festejos Juninos no Nordeste, Mostra de 
Oficinas e Mostra do Livro Universitário. 

O 12º Seminário Os Festejos Juninos no Contexto 
da Folkcomunicação e da Cultura Popular é uma ótima 
oportunidade para estudantes, profissionais da im-
prensa, ativistas culturais e acadêmicos discutirem os 
rumos relativos à cobertura feita pelos meios de comu-
nicação sobre as manifestações culturais tradicionais, 
bem como tratar das implicações que os novos meios 
interativos estão trazendo para o compartilhamento 
de informações, saberes e costumes relativos à cultu-
ra popular. E, a partir dessa discussão, apontar novos 
caminhos a serem seguidos, tanto na área acadêmica 
como nos próprios meios de comunicação, no sentido 
de dar mais ênfase e legitimação às movimentações 
culturais tradicionais.

Quem quiser mais informações sobre o evento 
pode ligar para os números (83) 3344-5316/ 9982-
1651/ 9945-1315 ou mandar e-mail para os seguintes 
endereços: custodiolcjp@uol.com.br e robertofausti-
no@gmail.com. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com
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Divã a 2 
Eduarda (Vanessa Giácomo) é uma ortopedista bem-sucedi-

da, 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.

Cristovam Tadeu

Grupo de sopros é convidado da quarta edição do projeto cultural da UFPB

O Sexteto Paraíba é a atração 
convidada do projeto A Banda de 
Música na Academia, realizado pela 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). A quarta edição do evento 
será realizada hoje, a partir das 20h, 
na Sala de Concertos Radegundis 
Feitosa, localizada no Departamento 
de Música da instituição, em João 
Pessoa. Quem comparecer ao evento 
- a entrada é gratuita para o público 
- vai ter a oportunidade de ouvir um 
repertório eclético com 10 músi-
cas, que inclui dobrado, chorinho, 
samba, frevo e maracatu. Os solistas 
Emanuel Barros e Wendyo Lima - 
ambos trompetistas - também vão se 
apresentar. 

“Nos últimos anos, a Paraíba 
tem registrado o surgimento de 
vários grupos de câmara de metal, 
por causa do estímulo oferecido 
em instituições de ensino superior, 
como a própria UFPB, e escolas das 
redes estadual e municipal. E o Sex-
teto da Paraíba e a Banda de Metais 
e Percussão Imatec, que também 
participarão do evento, são exem-
plos disso”, afirmou para o jornal A 
União o professor universitário e 
músico Sandoval Moreno, que criou 
e coordena o projeto A Banda de 
Música na Academia, acrescentando 
que uma das músicas do repertório 
que será apresentado na noite de 

Marcelo Cerrado e Vanessa Giácomo são destaque 

hoje é a ‘Suíte Nordestina’, do maes-
tro Duda. 

Formado pelos músicos Ramon 
Diêgo (trompete 1), Weydson Pontes 
(trompete 2), Rainery Angelo (trom-
bone), Daniel Bruno (trompa), Joel-
son Souza (tuba) e Marcelo Lucena 
(bateria), todos professores da rede 
estadual de ensino, o Sexteto Paraí-
ba iniciou suas atividades em 2014, 
com o objetivo de levar a música de 
câmara aos estudantes paraibanos. 
Para tanto, o grupo vem desenvolven-
do um trabalho didático, procurando 
suprir a necessidade encontrada nas 
bandas marciais do Estado em rela-
ção a técnicas e linguagens musicais. 
Tudo dentro da proposta de apresen-
tar um repertório eclético, que inclui 

a música erudita e a popular.
A atração permanente do evento 

é a Banda Sinfônica José Siqueira, 
criada em 1986 pelo Departamento 
de Música da UFPB, com o objetivo 
de fomentar o desenvolvimento dos 
alunos de sopro e percussão por 
meio da prática instrumental de 
conjunto, com ênfase no repertório 
brasileiro e o tradicional de ban-
da sinfônica. O professor Sandoval 
Moreno é quem coordena, desde a 
criação, o projeto, que é desenvolvi-
do pelos departamentos de Música e 
Educação Musical, com apoio do La-
boratório de Música Aplicada (Lamu-
si), do Centro Comunicação, Turismo 
e Artes da Universidade Federal da 
Paraíba.

O Sexteto Paraíba é a atração de 
hoje em projeto musical da UFPB
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

POLTERGEIST - O FENOMENO(EUA 2015). 
Gênero: Terror. Duração: 94min. Clas-
sificação: 14 anos. Direção: Gil Kenan. 
Com Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, 
Saxon Sharbino.A família Bowen acaba 
de se mudar para uma nova casa. O 
pai, a mãe e os dois filhos parecem se 
adaptar bem ao novo lar, até começarem 
a perceber estranhas manifestações em 
casa, atingindo principalmente a filha 
pequena. Um dia, ela é sequestrada 
pelas forças malignas, fazendo com que 
os pais procurem a ajuda em especialis-
tas no assunto, para recuperar a criança 
antes que seja tarde demais. Manaíra 7: 
14h15, 16h40, 19h10 e 21h30 Tambiá 
3: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45 
Tambiá6/3D: 16h30 e 20h45 CinEspaço 
2: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h.

BRANCO SAI, PRETO FICA (BRA 2015). 
Gênero: Drama. Duração: 93min. Clas-
sificação: 14 anos. Direção: Adirley 
Queirós. Com Marquim do Tropa, Sho-
ckito, Dilmar Durães.Tiros em um baile 
de black music na periferia de Brasília 
ferem dois homens, que ficam marca-
dos para sempre. Um terceiro vem do 
futuro para investigar o acontecido 
e provar que a culpa é da sociedade 
repressiva. CinEspaço 1: 20h

O VENDEDOR DE PASSADOS(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 Tambiá 
4: 16h50 e 20h50

DIVÃ A 2(BRA 2015) Gênero:Comédia. 
Duração: 90 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Paulo Fontenelle. Com Vanessa 
Giácomo, Rafael Infante, Marcelo Serrado 
.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
Tambiá 2: 14h50 e 18h50

MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA(EUA 2015). 
Gênero:Ação , Ficção científica. Duração: 
120min. Classificação: 14 anos. Direção: 

George Miller. Com Tom Hardy, Charlize 
Theron, Zoë Kravitz.Um guerreiro das 
estradas (Tom Hardy) deve resgatar um 
grupo de garotas envolvidas em uma 
guerra mortal, iniciada pela Imperatriz 
Furiosa (Charlize Theron). 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 16h30 CinEs-
paço 3/3D LEG: 19h e 21h30  CinEspaço 4 
LEG: 14h40, 17h, 19h20 e 21h40  Tam-
biá 4: 14h, 16h20, 18h40 e 21h  Tambiá 
6/3D: 14h10 e 18h25

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 depen-
dentes 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 per-
dido em meio à autodestruição, enquanto 
Solange tenta desesperadamente salvar 
o filho do vício. Manaíra 1: 14h10, 16h20, 
19h30 e 22h05  CinEspaço1: 14h10, 
16h20 e 21h40

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-he-
róis formada por Capitão América 
(Chris Evans), Homem de Ferro (Robert 
Downey Jr.), Thor (Chris Hemswor-
th), 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: 14h30, 17h30 e 20h30 

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
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Cinema

FOTOS: Divulgação

A abertura oficial da 2a edição do Festissauro acontece hoje 
à noite, em Sousa, e o evento tem novidades para o público
Guilherme Cabral   
guipb_jornalista@hotmail.com

Na tarde do último domingo, che-
gou ao fim o Festival de Cannes 2015. O 
Festival de Cannes entregou os prêmios 
aos vencedores de sua 680 edição, cujo 
júri foi presidido pelos irmãos cineastas 
Ethan e Joel Coen. 

O júri surpreendeu e deixou de lado 
filmes que estavam bastante cotados 
nos bastidores do festival, como Mia 
Madre, Youth e Mountains May Depart. 
O grande vencedor foi Dheepan, dirigido 
por Jacques Audiard (O Profeta), que 

deu a Palma de Ouro pela primeira vez 
ao cineasta francês.

Confira a relação completa dos 
premiados Palma de Ouro - Dheepan, 
Grande Prêmio do Júri - Saul Fia, Melhor 
Direção - Hou Hsiao-Hsien (The Assas-
sin), Melhor Ator - Vincent Lindon (La 
Loi du Marché), Melhor Atriz - Rooney 
Mara (Carol) e Emmanuelle Bercot (Mon 
Roi), Melhor Roteiro - Chronic,  Prêmio 
do Júri - The Lobster, Prêmio Camera 
d’OrLa Tierra y la Sombra.

Festival de Cannes 2015: Dheepan, de 
Jacques Audiard, ganha a Palma de Ouro

A atriz Emanuelle Bercot ganhou o prêmio de melhor atriz na edição do festival

Cena sertaneja

Fotografia intitulada “Tocando” faz parte da exposição do fotógrafo de cinema João Carlos Beltrão, inserida na programação

Eduardo Coutinho e registra os basti-
dores da produção do documentário 
Edifício Master (2002), desse saudoso 
cineasta. O título é uma alusão ao nú-
mero do apartamento onde ocorriam 
as reuniões e aspectos relacionados 
aos personagens. 

Embora não em caráter oficial, a 
programação do Festissauro começou 
a ser cumprida ontem à tarde, com 
a oficina “Realização Audiovisual”, 
ministrada por Saullo Dannylck e que 
prosseguem hoje e se estendem até a 
próxima sexta-feira, nos três turnos. 
Hoje, uma atração é a exibição, a par-
tir das 15h, na Mostra Velho do Rio de 
Longa-metragem Convidado, do filme 

de ficção O Resga-
te do Pavão 
Misterioso, 
dirigido 
pelo parai-

bano Silvio To-
ledo. “Com 118’ 

de duração e 
Classificação 

Livre, a produção recebeu apoio do 
Edital do FIC (Fundo de Incentivo à 
Cultura) Augusto dos Anjos, do Go-
verno do Estado”, lembrou Leonardo 
Alves, acrescentando que mais uma 
atividade amanhã começa às 14h e é 
a Oficina Preparação de Elenco, cuja 
ministrante é a atriz Zezita Matos, que 
reside em João Pessoa. 

O Festival será encerrado no 
próximo sábado, com uma progra-
mação que inclui visita ao Vale dos 
Dinossauros, a partir das 10h. À 
tarde, às 14h, no auditório da UFCG, 
haverá debate sobre política de 
financiamento para o audiovisual na 
Paraíba, principalmente para filmes e 
festivais, reunindo representantes do 
Sebrae, Fórum de Cinema da Paraí-
ba e Secretaria de Estado da Cultura 
(Secult). E, a partir das 19h30, lança-
mentos dos filmes Deveto, com 6’ de 

duração, Classificação 
Livre e dirigido por 
Ramon Batista, 

de Nazarezinho 
- PB, e Vida 
Bandida (Trai-
ler), com 21’ de 

duração e Clas-
sificação Livre, do 

diretor Marcelo Paes 
de Carvalho, de Sou-

sa. No mesmo dia, 
às 20h, começará 

a cerimônia de pre-
miação oficial, ocasião em 
que será entregue o troféu 
Guardião do Vale, contem-

plando os vencedores das três mos-
tras competitivas, avaliadas por júri, 
que são as seguintes: Passagem das 
Pedras de Curta-metragem Nacional, 
Mostra Competitiva Rio do Peixe de 
Curta-metragem Sertanejo e Mostra 
Competitiva Rastro do Boi e da Ema 
de Curta-metragem Paraibano.

Sobre o evento
O Festissauro, que, em 2015, 

homenageia o paraibano André da 
Costa Pinto - natural de Barra de São 
Miguel, premiado cineasta, ativista 
cultural, idealizador e ex-coordena-
dor do Festival Audiovisual de Campi-
na Grande (Comunicurtas) - tem, por 
objetivos, exibir, difundir, capacitar, 
premiar e, principalmente, debater 
com os realizadores e representantes 
governamentais as políticas públi-
cas para o setor. E, paralelamente, 
também serve como meio de divulga-
ção do Complexo Turístico Vale dos 
Dinossauros. Dirigido por Leonardo 
Alves e produzido por Yaroslávia Pai-
va, o Festival de Audiovisual do Vale 
dos Dinossauros é uma realização da 
2M Filmes e Produções. 

 

n Evento: 2a edição do Festissauro

n Abertura oficial: Hoje

n Hora: 19h30

n Local: Auditório da UFCG, em Sousa

n Endereço: Rua Sinfrônio Nazaré, n0 38, Centro

n Período: Até o próximo sábado

Serviço

A abertura oficial da 2ª 
edição do Festival de 
Audiovisual do Vale dos 
Dinossauros (Festissau-
ro) 2015 acontece hoje, 
a partir das 19h30, 
com uma cerimônia no 
auditório da Univer-

sidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), localizada no centro da cida-
de de Sousa, no Sertão do Estado. Em 
seguida, às 20h, inicia a exibição do 
documentário da Mostra Velho do Rio 
de Longa-metragem Convidado cujo 
título é Apartamento 608, da diretora 
carioca Beth Formaggini. No entanto, 
às 19h, o público já vai poder apreciar 
a exposição denominada Retinian-
do-me, do fotógrafo paraibano João 
Carlos Beltrão, que é outra atração 
do evento, que presta homenagem ao 
cineasta - também paraibano - André 
da Costa Pinto e se prolongará até o 
próximo sábado, reunindo realizado-
res, produtores e espectadores. No 
total, serão exibidos 37 filmes, entre 
curtas e longas, além de oficinas de 
formação, palestras, debates e mos-
tras competitivas. 

“Neste ano, o Festissauro tem 
duas novidades. Uma é a mostra iti-
nerante Caminhos do Vale, com cinco 
curtas, alguns de cineastas parai-
banos, a exemplo de Laércio Filho e 
Deleon Souto, que começará amanhã, 
às 19h, no bairro Residencial Sousa I. 
Na quinta, a mostra vai para a praça 
do bairro Alto do Cruzeiro e, na sexta, 
na praça do distrito de São Gonçalo, 
sempre iniciando naquele mesmo 
horário. O objetivo é atingir as co-
munidades mais distantes do cen-
tro da cidade. A outra novidade é a 
mostra infantil de curtas para alunos 
de escolas públicas na sexta, às 9h, 
no auditório da UFCG, reunindo sete 
filmes de animação, todos do cineasta 
carioca Marcelo 
Marão, um dos 
melhores do Brasil 
e que viria, mas cance-
lou sua participação porque 
sua mãe adoeceu”, disse para o jornal 
A União o criador e coordenador do 
Festival, Leonardo Alves de Oliveira, 
que estima o comparecimento de 250 
pessoas por sessão no auditório da 
UFCG. Ele ainda destacou que o longa 
Apartamento 608 cuja exibição acon-
tece hoje à noite é da diretora Beth 
Formaggini, que foi produtora de 
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Enem deu início a inscrição 
de estudante pela internet; 
prazo vai até 5 de junho

Mundo digital
Expotec 2015 começa amanhã em João Pessoa

A Expotec 2015, feira de 
tecnologias da informação e 
comunicação, terá início ama-
nhã (27), às 13h30 no Centro 
de Convenções Poeta Ronaldo 
Cunha Lima, em João Pessoa. 
O evento também incentiva o 
desenvolvimento tecnológico 
da Paraíba e a inclusão digital. 
O ministro das Comunicações, 
Ricardo Berzoine, e o diretor-
-executivo do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil, Hartmut 
Glaser são convidados espe-
ciais para a abertura.

 “O objetivo do evento é 
articular de forma sustentá-
vel a sintonia de temáticas do 
mundo da tecnologia com o 
de comunicação, fortalecen-
do as mídias alternativas”, 
declarou Percival Henrique, 
presidente da Associação 
Nacional para Inclusão Digi-
tal (Anid).

A programação inclui ati-
vidades nas áreas de tecnolo-
gia (web, desenvolvimento, 
games, robótica e software 
livre) e debates com foco na 
democratização do conheci-
mento (inclusão digital, mí-
dias alternativas e encontro 
de blogueiros). Serão cerca 
de 100 palestrantes, além de 
especialistas que conduzirão 
debates, oficinas e cursos de 
capacitação, competições, 
maratona de desenvolvimen-
to e os encontros. Percival 

salienta que a realização de 
mais um evento reunindo 
profissionais de várias partes 
do país e do mundo, em João 
Pessoa, será de extrema im-
portância para o turismo de 
eventos no Estado. Além de 
fazer com que a Paraíba seja 
palco de grandes discussões 
em torno da tecnologia e áre-
as como o ativismo digital e 
software livre.

Em paralelo haverá o 
VIII Encontro da Anid - Asso-
ciação Nacional para Inclu-
são Digital, onde o tema será 
infraestrutura para inclusão 
digital no Brasil, inovação e 
geração de conteúdo nacio-
nal para a Internet. Será um 
espaço onde o governo, a 
academia, o setor privado e 
os movimentos sociais discu-
tirão as melhores estratégias 
para democratizar o acesso à 
Internet, estimular a inova-
ção, os processos criativos e 
a produção de conteúdos na-
cionais no ambiente da eco-
nomia digital.

Democratização
As inovações tecnológi-

cas estarão sendo demons-
tradas na Feira de Exposição 
Expotec, com a participação 
de empresas, universida-
des, instituições e setores 
da administração pública. 
O acesso a essa área será li-

vre e o visitante não precisa 
se cadastrar. Neste local, no 
dia 28, será transmitido a 
conferência internacional do 
Google, o Google I/O, onde a 
empresa  lança as novidades 
do ano em tecnologia e mo-
bilidade: produtos em fase 
experimental que, quando 
emplacam, são comerciali-
zados por empresas gigantes 
do setor.

Robótica
O Software Livre terá a 

promoção na Expotec atra-
vés de um dos maiores in-
centivadores internacionais, 
o diretor-executivo da Linux 
International, Jon “Maddog” 
Hall. Na área de robótica as 
atrações ficam por conta dos 
desafios das competições de 
robôs. E em games, os jogos 
independentes, os indie ga-
mes, estarão no centro dos 
desenvolvimentos.

A instituição W3C estará 
coordenando as atividades 
em Web, como workshops 
de novas tecnologias Web,  
HTML 5, CSS 3, atraindo es-
pecialmente desenvolvedores 
front-end. O acesso às pales-
tras e oficinas ocorrerão atra-
vés de inscrição na Expotec.

A inclusão digital e a 
questão da democratização 
das comunicações estarão 
sendo debatidas, entre ou-

Foto: Reprodução/Internet

tros palestrantes, pelo presi-
dente da Associação Nacional 
para Inclusão Digital, Perci-
val Henriques, por jornalistas 
como Paulo Moreira Leite, Al-
tamiro Borges, Cynara Mene-
zes, Francilene Garcia, Con-
ceição Oliveira (Maria Frô), e 
por pesquisadores como Gui-
do Lemos, coordenador do 
Núcleo de Pesquisa e Exten-
são em Aplicações de Vídeo 
Digital (Lavid), Madrilena 
Feitosa, da UFPB e Luciana 
Chianca, do projeto Pamin. 
Para que os participantes se 

atualizem de maneira mais 
prática e rápida sobre os 
horários e locais das ativida-
des, foi criado um aplicativo 
que ganhou o nome do even-
to, “Expotec”.

Ele está disponível na Play 
Store e no site da feira. O sof-
tware foi criado pelo desenvol-
vedor da Associação Nacional 
para Inclusão Digital (Anid), 
João Manoel da Silva Neto. 
“Nós procuramos oferecer ao 
usuário mais facilidade para 
acessar a agenda do evento. Fi-
cou bem simples acompanhar 

os horários das atividades pelo 
smartphone”, explicou.

Acesse o site para se cadastrar e 

ficar atento à programação de todo o 

evento ou procurar mais informações: 

www.expotec.org.br

n Evento: EXPOTEC;

n Local: Centro de Convenções Poeta 

Ronaldo Cunha Lima, em João Pessoa;

n Funcionamento: de 27 a 30 de maio;

n Horário: das 9h às 18h30.

SAIBA MAIS

Centro de Convenções será palco de atividades nas áreas de web, games, robótica, software e desenvolvimento

FOTO: Reprodução/Internet

O Centro Universitário de João 
Pessoa – Unipê lançará na próxima 
quinta-feira, às 10h, durante a Feira 
de Tecnologia e Games Expotec, no 
Centro de Convenções, dois blogs 
institucionais voltados para escolha 
consciente de profissões e carreira. Os 
blogs http://blog.unipe.br/graduacao 
e http://blog.unipe.br/pos-graduacao 
fazem parte de um conjunto de ações 
da Instituição para ajudar estudantes 
e profissionais indecisos na escolha 
profissional e sobre como alavancar 
sua carreira. Aplicativos, sugestões 
para a saúde, métodos de estudos e 
informações sobre o mercado de tra-
balho estarão acessíveis a todos os in-
teressados. Para o diretor de Marke-
ting do Unipê, Paulo Padilha, os blogs 
são um importante investimento do 
Centro Universitário na produção de 

conteúdo de qualidade sobre educa-
ção e mercado de trabalho.

Os blogs serão lançados na Ex-
potec, evento que reunirá em espaço 
paralelo o Encontro Estadual de Blo-
gueiros, Rádios Comunitárias e Ati-
vistas Digitais. Entre os demais convi-
dados, o encontro terá a presença do 
jornalista Paulo Henrique Amorim, 
repórter da TV Record e blogueiro 
da página Conversa Afiada. Estarão 
também presentes a reitora Ana Flá-
via Pereira, o diretor de Marketing e 
o coordenador-geral da UBTech, prof. 
George Washington.

O Unipê estará com stand monta-
do e com a presença de estudantes e 
docentes dos cursos de Tecnologia da 
Informação, que apresentarão games 
e sistemas desenvolvidos no projeto 
de extensão Fábrica de Software.

Unipê lança Escolha Consciente

Evento recebe inscrição até domingo
oLÍMPIADA BRASILEIRA DE MAtEMÁtICA

Termina no próximo do-
mingo o prazo de inscrições 
para a 37ª Olimpíada Brasi-
leira de Matemática (OBM). 
As inscrições, gratuitas, de-
vem ser realizadas pelas ins-
tituições interessadas ape-
nas na página da competição.

Criada em 1979, a OBM 
envolveu em 2014 mais de 
564 mil estudantes e seus 
professores. A competição, 
além de promover a melho-
ria do ensino de matemática 
e contribuir para a desco-
berta precoce de talentos 
para as ciências em geral, 
seleciona os estudantes 
para formar as equipes que 
competirão em representa-
ção ao Brasil em olimpíadas 
internacionais, que reúnem 
os melhores talentos de 

cada país na área. Para con-
correr, os estudantes devem 
estar matriculados numa 
instituição de ensino e par-
ticipar em um dos seguintes 
níveis: Nível 1: alunos do 6º 
e 7º anos do Ensino Funda-
mental; Nível 2: alunos do 
8º e 9º anos do Ensino Fun-
damental; Nível 3: alunos do 
Ensino Médio; Nível U: estu-
dantes de graduação. Cada 
fase, de caráter eliminatório 
e classificatório, será reali-
zada nacionalmente, segun-
do o seguinte calendário: 
Primeira fase: 12 de junho 
(nas instituições cadastra-
das) Segunda fase: 18 de 
setembro (nas instituições 
cadastradas) Terceira fase: 
17 e 18 de outubro (em lo-
cais a serem definidos por 

cada coordenador regional 
da OBM). Como parte da 
premiação serão entregues 
medalhas de ouro, prata e 
bronze, que serão distribuí-
das segundo percentuais de 
acerto, além de certificados 
de menção honrosa. A lista 
de premiados será divulga-
da em dezembro.

A OBM é uma iniciativa 
conjunta do Instituto Na-
cional de Matemática Pura 
e Aplicada (Impa) e da So-
ciedade Brasileira de Ma-
temática (SBM). Tem apoio 
do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq/MCTI) 
e da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia para Inclusão So-
cial (Secis) do Ministério da 
Ciência, entre outros órgãos.
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Começam inscrições pela internet
EnEm 2015

Prazo vai até o dia 5 de 
julho e as provas ocorrem 
nos dias 24 e 25 de outubro FCJA lançará livro 

sobre mestre Galdino

O livro “A Escultura Grotesco-
Fantástica de Mestre Galdino”, do mé-
dico Emmanuel Ponce de Leon Júnior, 
será lançado na próxima sexta-feira, 
às 19h, na Fundação Casa de José 
Américo, (FCJA) em João Pessoa. Com 
prefácio do crítico de arte João Batista 
de Brito, e selo da Ideia, a obra será 
apresentada pelo jornalista Evandro 
Nóbrega. O objetivo é o resgate da 
memória artística do mestre da ce-
râmica figurativa pernambucana. “Ele 
ousou modelar a sua arte, no sentido 
oposto à realizada por Mestre Vitalino 
e seus seguidores, nas cercanias de 
Caruaru”, explica Emmanuel.

Política de drogas 
será lançada em SP

Vinte e oito organizações bra-
sileiras, especialistas, pesquisadores 
e intelectuais vão se reunir em São 
Paulo no próximo dia 28 de maio, das 
19h00às 21h, na Faculdade de Direito 
da USP, para lançar a Plataforma Bra-
sileira de Política de Drogas - PBPD. A 
plataforma nasce da premissa de que 
é necessário repensar o atual modelo 
da política de drogas. 

Ao articular uma rede de 28 
organizações não governamentais, 
coletivos e especialistas de diversos 
campos de atuação busca qualificar o 
debate sobre drogas e propor mudan-
ças no cenário atual.

Zé Katimba terá
CD em João Pessoa

Autor de mais de 800 sam-
bas, entre eles, “Disritmia” e “Tá 
Delícia, Tá Gostoso”, só agora, aos 
83 anos de idade, o paraibano de 
Guarabira, Zé Katimba, resolveu 
também cantar suas composições. 
O resultado disso é o primeiro CD 
de sua carreira, intitulado “Minha 
raiz, minha história”, que será lan-
çado em João Pessoa, no dia 6 de 
junho, às 21 horas, na Usina Cul-
tural da Energisa, com a participa-
ção especial do potiguar André da 
Mata e dos artistas locais Helayne 
Cristini, Beto Malloca, Dandara Al-
ves e Bruna Borges. 

Cabedelo inicia ação 
Antimanicomial

A Secretaria de Saúde de Cabe-
delo (Sescab) abriu ontem a Semana 
da Luta Antimanicomial. Uma mesa 
redonda com o tema: “Fluxo da Saúde 
Mental Para Profissionais, Usuários 
e Comunidade” e a exibição do do-
cumentário “Caps em ação” deram 
início às discussões, que seguem até 
a próxima sexta-feira, e fazem parte 
do calendário de ações do Dia da Luta 
Antimanicomial. Sob o slogan, “Cons-
truindo laços, desatando nós: pelo 
cuidado integral e saúde mental”, a 
semana prevê ações e discussões e 
luta pelo fim dos manicômios e pela 
humanização do atendimento.

mapa não dá registro
a refrigerante Sukita

O Departamento de Inspeção 
de Produtos de Origem Vegetal (Di-
pov) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
confirmou o indeferimento do regis-
tro e determinou fiscalização do re-
frigerante de fruta da marca “Sukita 
Laranja” em todo o território nacional, 
pelo fato da rotulagem induzir o con-
sumidor a erro quanto à natureza e 
composição do produto. A conduta do 
fabricante é expressamente vedada 
pelo artigo 37, parágrafo primeiro, da 
Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). O indeferimen-
to ocorreu pelo Serviço de Inspeção 
Vegetal (SISV) da Superintendência 
Federal do Mapa na Paraíba.

As inscrições para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) começaram 
ontem, exclusivamente pela 
internet, no site do Enem. Os 
interessados podem se ins-
crever  até as 23h59, do dia 
5 de junho. As provas serão 
aplicadas nos dias 24 e 25 
de outubro em mais de 1,7 
mil municípios em todo o 
país. O Ministério da Educa-
ção (MEC) espera que mais 
de 9 milhões de pessoas se 
candidatem aos testes.

O Enem foi criado para 
avaliar os alunos que estão 
concluindo o Ensino Médio 
ou que já o concluíram em 
anos anteriores. Não impor-
ta a idade nem o ano do tér-
mino do curso, basta que o 
interessado faça sua inscri-
ção na página eletrônica do 
Enem. Estudantes que não 
terminarão o Ensino Médio 
este ano podem participar 
como treineiros, ou seja, o 
resultado não poderá ser 
usado para participar de 
programas de acesso ao En-
sino Superior. 

Neste ano, para fazer 
a inscrição, o participante 
deverá ter um e-mail pró-
prio. O sistema não aceitará 
a inscrição de mais de um 
participante com o mesmo 
endereço eletrônico. O exa-

Estudantes que vão concluir o Ensino Médio este ano em escolas públicas e participantes que declararem carência são isentos da taxa

me custará R$ 63, que deve-
rão ser pagos até o dia 10 de 
junho.

Estudantes que vão 
concluir o Ensino Médio 
este ano em escolas públicas 
e participantes que declara-
rem carência são isentos da 
taxa. Podem solicitar a isen-
ção por carência, aqueles 
que têm uma renda familiar 
por pessoa igual ou inferior 
a um salário mínimo e meio 

e que cursaram todo o Ensi-
no Médio em escola da rede 
pública ou como bolsista 
integral em escola da rede 
privada. As informações de-
vem ser comprovadas pelos 
participantes e receber a 
aprovação do MEC. O par-
ticipante deve acompanhar 
na página de inscrição se o 
pedido de isenção foi aceito.

É também na inscrição 
que os participantes podem 

solicitar atendimento espe-
cializado ou específico. O 
atendimento especializado é 
oferecido a pessoas com bai-
xa visão, cegueira, visão mo-
nocular, deficiência física, 
deficiência auditiva, surdez, 
deficiência intelectual, sur-
docegueira, dislexia, déficit 
de atenção, autismo, discal-
culia (alteração neurológica 
que dificulta a aprendiza-
gem de números) ou com 

outra condição especial. Já 
o atendimento específico é 
oferecido a gestantes, lactan-
tes, idosos, estudantes em 
classe hospitalar e sabatistas 
– pessoas que, por convicção 
religiosa, guardam o sába-
do. Após fazer a inscrição, 
participantes transexuais e 
travestis podem pedir o uso 
do nome social, também pela 
internet, entre os dias 15 e 
26 de junho.

Os candidatos que 
pretendem concorrer ao 
Curso de Formação de 
Oficiais (CFO) da Polícia 
Militar devem se inscrever 
no Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), que 
teve as inscrições abertas 
ontem até o dia 5 de ju-
nho. A PM utiliza o Enem 
como nota da etapa inte-
lectual, primeira fase do 
certame.

O critério de avalia-
ção teórica pelo Enem 
foi adotado pela Polícia 
Militar desde o ano de 

2013, quando a Universi-
dade Federal da Paraíba 
também passou a adotar 
a prova. A nota do exa-
me na corporação serve 
como critério de classi-
ficação dos candidatos 
para as fases seguintes 
do concurso: Psicológica, 
Saúde, Física e Avaliação 
Social.

Além da inscrição do 
Enem, o candidato reali-
za também a inscrição na 
PM - que é referente às 
fases complementares do 
concurso. O edital deve 

ser lançado ainda esta se-
mana, com número de va-
gas e outras informações.

A capitã Carla Mar-
ques, da Comissão de 
Divulgação do Curso de 
Formação de Oficiais, ex-
plicou que a inscrição no 
Enem é pré-requisito para 
que o candidato possa se 
inscrever no edital da PM. 
“A garantia da concor-
rência ao candidato só é 
feita com a realização da 
inscrição nos dois editais, 
do Enem e da Polícia Mi-
litar. O primeiro é pré-re-

quisito obrigatório para 
a segunda inscrição junto 
à Polícia Militar, quando 
o edital for publicado. A 
inscrição na PM é para 
subsidiar as fases seguin-
tes do concurso”, deta-
lhou.

Carla Marques infor-
mou ainda que critérios 
exigidos no último edi-
tal continuam valendo, a 
exemplo da altura, idade 
e outros critérios técnicos. 
“São previsões de nossa 
legislação para o ingresso 
na instituição, portanto 

os interessados podem 
sim tomar como base as 
exigências do último edi-
tal”, pontuou.

 De acordo com o Mi-
nistério da Educação, a 
edição de 2015 do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) será realizada 
nos dias 24 e 25 de outu-
bro. As inscrições foram 
abertas ontem e se esten-
dem até o dia cinco de ju-
nho. A taxa cobrada este 
ano se situa em R$ 63,00 
e pode ser paga até o dia 
10 de junho.

CFO da Polícia Militar utiliza nota do exame

Terminou no último 
domingo o 11ª Feirão 
da Casa Própria de João 
Pessoa, realizado no 
Shopping Tambiá ( Av. 
Odon  Bezerra, 184), na 
região central da cidade. 
Durante os cinco dias do 
evento, 19.615 pessoas 
passaram pelo local, 
onde foram negociados 
mais de R$ 54 milhões. 
Ao todo, são mais de 
381 contratos fechados 
ou em andamento.

No evento, foram 
oferecidos mais de 2.200 
imóveis, distribuídos pe-
las Região Metropolita-
na de João Pessoa. Par-
ticiparam dessa edição, 
construtoras, imobiliá-
rias e parceiros institu-

cionais que ocuparam 
uma área de 1000m². O 
Feirão da Casa Própria 
de João Pessoa aconte-
ce em uma parceria da 
Caixa.

A rede de agên-
cias da Caixa continua a 
atender as pessoas inte-
ressadas em financiar a 
casa própria, com as mes-
mas condições do Feirão. 
O site da Caixa também 
disponibiliza uma ferra-
menta que permite simu-
lar o financiamento imo-
biliário a partir do valor 
do imóvel ou capacidade 
de pagamento do toma-
dor. O simulador da Cai-
xa pode ser acessado no 
www.caixa.gov.br, opção 
“Habitação”.

Feirão movimentou 
R$ 54 milhões em JP

CASA PRÓPRIA

Míope é aquele que vê só o 
que está bem à sua frente, sen-
tindo dificuldade em enxergar 
o que está longe. Pesquisado-
res alemães descobriram que 
pessoas com 13 anos de edu-
cação formal, ou seja, que che-
garam à universidade, apre-
sentam mais miopia do que 
aquelas que cursaram apenas 
o Ensino Fundamental. 

Mais da metade das pes-
soas com diploma universitá-
rio tem miopia, diz o estudo 
(53%). Isto é, em alguma me-
dida, usar óculos não só dá um 
ar mais intelectual à pessoa, 
como de fato mostra o quanto 
seus esforços sobre cadernos 
e livros resultaram na dificul-
dade de enxergar ao longe. Já 
aqueles sem qualquer especia-
lização profissional não costu-
mam apresentar esse erro de 
refração com tanta frequên-

cia: 23,9%. De acordo com o 
oftalmologista Renato Neves, 
diretor-presidente do Eye Care 
Hospital de Olhos (SP), quem lê 
ou estuda bastante horas por 
dia deve estar sempre atento 
aos sintomas de miopia. 

“Se a pessoa começa a 
sentir dificuldade de enxergar 
o que está longe, como placas 
de ruas ou letreiro dos ônibus, 
por exemplo, ela deve procu-
rar um médico e fazer um exa-
me da visão. Caso contrário, 
é natural que sua reação seja 
evitar tudo o que traz descon-
forto visual, limitando suas ati-
vidades. ” O médico aponta os 
principais sintomas da miopia: 
dificuldade para enxergar ao 
longe, forçar os olhos (quase 
fechando) para enxergar com 
mais definição, reclamar de 
dor de cabeça constante (prin-
cipalmente depois de ler ou es-

tudar por muitas horas), piscar 
excessivamente, coçar os olhos 
com frequência, e dificuldade 
ao dirigir (principalmente à 
noite). Neves afirma que a mio-
pia costuma ser diagnosticada 
geralmente entre a infância e 
a adolescência, que é quando 
a criança começa a manifestar 
esses sintomas ou ainda apre-
sentar notas baixas.         

 “Pode acontecer de os 
pais e professores notarem que 
aquela criança está sentando 
sempre mais perto da TV ou na 
primeira fileira da sala de aula, 
apertando os olhos na tenta-
tiva de ver melhor. Mas é pre-
ciso estar ainda mais atento, 
porque também acontece de a 
criança se sentir desanimada 
com relação aos estudos, prin-
cipalmente quando ela não 
quer que seus colegas perce-
bam seu problema”. 

Miopia é doença de quem 
estuda muito, afirma estudo

DIFICULDADE DE EnXERGAR AO LOnGE
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Um em cada três brasileiros já comprou produtos ilegais

Contrabando
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de maio de 2015

Daniel Mello 
Repórter da Agência Brasil 

Um em cada três brasi-
leiros admite já ter comprado 
produtos contrabandeados, 
segundo pesquisa do Institu-
to Datafolha divulgada ontem. 
Ao menos 40% dos entrevis-
tados disseram saber reco-
nhecer um produto ilegal. O 
estudo encomendado pelo 
Instituto Brasileiro de Ética 
Concorrencial (Etco) ouviu 4 
mil pessoas entre os dias 22 e 
24 de abril.

Para 53% dos consumi-
dores, a maior vantagem de 
um produto contrabandeado 
é o menor preço. Esse percen-
tual chega a 76% entre aque-
les que assumem ter adquiri-
do mercadoria não legalizada. 
No entanto, 37% dos entre-
vistados não veem nenhuma 
vantagem na compra de itens 
contrabandeados.

A maioria (92%) acredita 
que a população deixaria de 
comprar produtos contraban-
deados se os preços de venda 
legal fossem menores. Os pro-
dutos contrabandeados têm 
preços menores porque não 
pagam impostos na opinião 
de 89% dos consumidores. 
Para 87%, os valores mais 
baixos são possíveis porque 
esses itens não precisam se 
submeter às normas de fisca-
lização e 77% acreditam que 
os produtos têm qualidade 
inferior.

Mercado sobe a
projeção da Selic 

O Banco Central (BC) informou 
ontem que analistas e investidores do 
mercado financeiro elevaram a previ-
são de fechamento da Selic, taxa bá-
sica de juros da economia, para 2015. 
A projeção passou de 13,5% para 
13,75% ao ano. Como atualmente a 
Selic, instrumento do BC para contro-
le da inflação, está em 13,25%, isso 
implica aumento de 0,5 ponto percen-
tual na taxa até o fim do ano. De outu-
bro de 2014 para cá, a Selic já subiu 
2,25 pontos percentuais.

STF decide hoje o 
sigilo do BNDES

A Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deve decidir 
hoje se o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) 
pode se recusar a fornecer dados fi-
nanceiros sobre contratos assinados 
com empresas privadas. A questão 
do sigilo das operações do banco 
será julgada em um mandado de se-
gurança impetrado contra decisão do 
Tribunal de Contas da União (TCU) que 
determinou que o BNDES forneça to-
dos os dados sobre as operações de 
crédito efetivadas como o grupo JBS/
Friboi. O relator é o ministro Luiz Fux.

Brasileiro acredita 
que inflação vai cair

Mais brasileiros acreditam que 
a inflação vai ficar em 8,9% nos próxi-
mos 12 meses. O número cresceu 0,1 
ponto percentual de abril para maio, 
de acordo com dados da Expectativa 
de Inflação dos Consumidores, do Ins-
tituto Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Com 
esse resultado, a taxa atinge pela 
terceira vez consecutiva o recorde da 
série, iniciada em setembro de 2005. 
Este mês, 23,4% dos entrevistados 
acreditam que a inflação variará entre 
8% e 9%, faixa mais citada entre os 
consumidores consultados. Apenas 
7,3% deles acreditam que a inflação 
ficará abaixo de 6,5% nos próximos 
12 meses.

Energia eleva custo 
de vida, aponta IPC-S

O Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) atingiu 0,68% na 
terceira prévia de maio. A variação foi 
0,03 ponto percentual maior do que 
a registrada na apuração anterior, 
quando a taxa havia decrescido de 
0,7% para 0,65%. Cinco dos oito gru-
pos pesquisados apresentaram índi-
ces acima dos da pesquisa anterior, 
com destaque para habitação, cuja 
taxa passou de 0,64% para 0,74%. 
Assim como nas últimas pesquisas, 
a tarifa de energia elétrica está entre 
os itens de maior pressão inflacioná-
ria, com elevação de 1,93%. Os dados 
são do Ibre-FGV).

Dívida Pública Federal
tem alta de 0,42%

A Dívida Pública Federal teve 
elevação de 0,42% de março para 
abril e passou de R$ 2,441 trilhões 
para R$ 2,451 trilhões. Os dados fo-
ram divulgados ontem pelo Tesouro 
Nacional. O endividamento do Tesouro 
pode ocorrer por meio da emissão de 
títulos públicos ou pela assinatura 
de contratos. A Dívida Pública Mobi-
liária Federal interna (DPMFi) cresceu 
0,75% e passou de R$ 2,316 trilhões 
para R$ 2,333 trilhões. DPMFi é a dí-
vida pública federal em circulação no 
mercado nacional. Ela é paga em reais 
e captada por meio da emissão de tí-
tulos públicos. 

Um levantamento inédito 
mostra atualmente que o setor de 
produção de cerveja representa 
20% da indústria no Estado da Pa-
raíba, segundo aponta cruzamen-
to de dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Com polos industriais em cidades 

estratégicas, o Estado paraibano 
recebe investimentos de diversos 
segmentos da economia brasileira 
e o cervejeiro é um dos que mais 
aposta na região, nos últimos anos.

 O total de postos de trabalho 
diretos, indiretos e induzidos gera-
dos pelo setor cervejeiro no Esta-
do, passa de 31 mil, o que repre-

senta uma massa salarial de mais 
de R$ 208 milhões. No Brasil, o im-
pacto da contribuição econômica 
da indústria da cerveja também é 
expressivo: representa 14% da in-
dústria do país, emprega quase 2,3 
milhões de pessoas em toda a ca-
deia e gera uma massa salarial de 
R$ 23,6 bilhões. 

Setor representa 20% da indústria 
na Paraíba, afirmam o IBGE e FGV

CERVEJA

Produção de cerveja gera mais de 31 mil postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos e a massa salarial chega a R$ 208 milhões
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Arrecadação 
baixa obriga 
ajustes nas
contas, diz Levy
Daniel Lima 
Repórter da Agência Brasil 

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, disse ontem 
que os ajustes nas contas pú-
blicas do país são necessários 
porque o governo tem proble-
mas de arrecadação, incluindo 
os gerados pelos programas 
de refinanciamento de dívidas 
tributárias (Refis), que não 
atenderam às expectativas 
previstas. “Nos últimos anos, a 
arrecadação sistematicamen-
te não tem atendido às neces-
sidades do governo. O governo 
tem apelado para receitas ex-
traordinárias, de programas 
como Refis, outras coisas. Ao 
mesmo tempo, houve as de-
sonerações. Precisamos de ter 
uma situação um pouco mais 
equilibrada: o que a gente está 
tendo este ano, [não gera] re-
ceita. As receitas não têm sido 
muito significativas”.

Levy, que não compa-
receu ao anúncio na última 
sexta-feira (22), disse que o 
contingenciamento “é apenas 
uma parte das políticas que 
estão sendo postas em práti-
ca”. Segundo ele, outras políti-
cas também são relevantes e 
podem atingir – de forma efi-
caz – a economia. Citou, como 
exemplo, a aprovação de no-
vas concessões. “O contingen-
ciamento é uma parte das polí-
ticas postas em prática. É uma 
parte importante e outras são 
mais estruturais e tem que 
ver com o realinhamento de 
preços”, diz o ministro.

Os microempreendedo-
res individuais (MEI) devem 
entregar à Receita Federal, 
até o próximo domingo, a 
Declaração Anual do Simples 
Nacional. Os empresários 
dessa categoria, que faturam 
até R$ 60 mil por ano, têm 
obrigação de enviar o docu-
mento anualmente para não 
perderem os benefícios a que 
têm direito, como cobertura 

previdenciária, acesso ao cré-
dito, emissão de nota fiscal e 
participação em licitações. O 
documento deve ser entregue 
pelos 64.729 MEI formaliza-
dos na Paraíba até dezembro 
de 2014.

Quem desobedecer o 
prazo não poderá emitir os 
boletos para os pagamentos 
de seus tributos mensais e pa-
gará multa. Segundo o analista 

técnico do Sebrae Paraíba, Ale-
xandro Teixeira, na declaração 
os empreendedores deverão 
informar à Receita Federal o 
valor bruto movimentado no 
ano anterior. “Os microem-
preendedores individuais têm 
poucas obrigações a cumprir, 
não pagam imposto de renda, 
por exemplo, mas precisam 
entregar essa declaração de 
rendimentos anualmente. É 

preciso que eles cumpram 
esse compromisso, para ficar 
em dia com a Receita Federal, 
Estadual e Municipal e não 
perder os benefícios dessa po-
lítica pública que foi construí-
da para eles”, completou. A de-
claração deve ser enviada pela 
internet, sem nenhum custo, 
no Portal do Empreendedor 
(www.portaldoempreende-
dor.gov.br). 

Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil 

A má qualidade da pavi-
mentação das rodovias brasi-
leiras usadas no transporte de 
soja e milho aumenta, em mé-
dia, em 30,5% o custo opera-
cional para o escoamento dos 
grãos. A avaliação está em pes-
quisa divulgada ontem pela 
Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT). Segundo 
o estudo, no Norte e Nordeste, 
o problema é mais grave, com 

aumento médio de 48,3% 
no custo. No Sul e Sudeste, a 
qualidade das estradas impli-
ca alta média 26% nos custos 
operacionais.

A malha rodoviária bra-
sileira deixa a desejar em 
relação a concorrentes mun-
diais na exportação de soja e 
milho. A CNT destacou que o 
Brasil tem 1,7 milhão de qui-
lômetros (km) de rodovias, 
segundo o Sistema Nacional 
de Viação. Dessa extensão, 
12,4%, ou 213 mil quilôme-

tros estão pavimentados. Isso 
corresponde a 25 quilômetros 
de pavimentação para cada 
mil quilômetros quadrados de 
território. 

“Esse índice é, em média, 
18 vezes menor do que o nor-
te-americano e 14 vezes me-
nor que o chinês”, ressaltam 
os técnicos, no estudo.

As deficiências nas estra-
das causam alto consumo de 
combustível, desgaste acelera-
do da frota de veículos e maior 
índice de acidentes. Isso onera 

os custos com a realização do 
transporte, o que pode afetar 
os valores do frete cobrado 
pelo serviço. Além dos proble-
mas de infraestrutura, a CNT 
considera inadequada a dis-
tribuição modal de transporte.

“Alguns dos problemas 
logísticos estão associados à 
carência e à má qualidade da 
infraestrutura, a uma inade-
quada distribuição modal 
entre as diversas opções 
para o transporte”, avalia a 
pesquisa. 

Microempreendedores terão até 
domingo para enviar declaração

Más condições elevam o custo

SIMPLES NACIoNAL

RoDoVIAS BRASILEIRAS



Médico Djacy Ernes-
to de Andrade, ex-sena-
dor Ivandro Cunha Lima, 
Sra. Vera Monteiro, 
ex-deputada Eva Gou-
veia, desembargador João 
Antônio de Moura, padre 
Gercione Araújo,  jornalista 
Luciana Carneiro, advoga-
do e auditor Júlio César 
Lopes Serpa.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O compositor paraibano 
de Guarabira, Zé Katimba, 83 
anos, vai lançar seu primeiro 
CD "Minha raiz, minha história". 
  O autor de “Disritmia”, “Tá 
Delícia, tá Gostoso”, vai agitar 
no próximo dia 6 de junho na 
Usina Cultural Energisa.

Zum Zum Zum
   O professor da UFPB e procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas da Paraíba, Marcílio Franca está em Estrasburgo, na França, participando de uma 
reunião internacional de Associações de Direito Internacional.

FOTO: Arquivo

Lista tríplice
FOI encaminhada 

pelo desembargador 
Ubiratan Delgado 
para a presidente 
Dilma Rousseff a 
lista tríplice que vai 
resultar na nomeação 
do novo desembar-
gador do Tribunal 
Regional do Trabalho 
na vaga destinada ao 
Ministério Público do 
Trabalho pelo quinto 
constitucional. 

Nela estão Lua-
na Lima Duarte Vieira 
Leal, Rogério Sitônio 
Wanderley e Thiago 
de Oliveira Andrade.

   A colação de grau da turma de Medicina da Famene será no próximo dia 
11 na Maison Blu´nelle. Entre as formandas está Honorina Fernandes Nogueira Neta, 
esposa do juiz Perilo Rodrigues de Lucena.

Prêmio

SERÁ durante o 
Congresso Nacional da 
Abrajet, em Búzios-RJ, 
a divulgação do re-
sultado do Concurso 
Reportagem “Destino 
Paraíba” promovido 
pela entidade. Os prê-
mios, troféus e diplo-
mas serão entregues 
no evento.

FOTO: Goretti Zenaide

Ana Maria Gondim curtindo as delícias do Appetito Trattoria

Ação social
A PRESIDENTE 

da Aemp, Valéria Bel-
trão e a coordenadora 
de Eventos da enti-
dade, Solange Neves 
promovem hoje ação 
social juntamente com 
as associadas.

Será às 14h na 
Penitenciária Feminina 
Júlia Maranhão para 
onde levam kits de 
higiene pessoais para 
serem doadas às ape-
nadas.

Para o álbum de família: Ruth, Thelma e João Antônio de Moura, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Paulo e Vera Monteiro, ela é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Elza Farias, Ilka Fernandes, Laureana e Ignez Cunha no Sonho Doce Recepções

FOTO: Goretti Zenaide

Juliana Freire, que em breve inaugura mega salão de beleza em Tambaú com o maquiador Júnior Mendes, 
Tatiana Motta, Carol Morais e Beatriz Campelo nos festejos da Casa Roccia

O GOVERNO do Estado, através da Secretaria de 
Turismo, prepara mais uma edição do Salão de Arte-
sanato da Paraíba para acontecer a partir do dia 8 de 
junho, durante o Maior São João do Mundo, na cidade 
de Campina Grande.

Com o tema “As mãos que trabalham nossa cultura”, 
o Programa de Artesanato da Paraíba, em parceria com 
o Sebrae vai mostrar todo nosso diversificado e rico 
artesanato para os milhares de turistas que passam os 
festejos juninos naquela cidade.

Salão de Artesanato

SERÁ REALIZADA nesta próxima quinta-feira em 
Campina Grande a Conferência Regional de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Agreste Paraibano.

O evento é uma promoção do Governo do Estado, 
através da Secretaria de Desenvolvimento Humano e vai 
acontecer a partir das 8h30 na Universidade Federal da 
Paraíba, naquela cidade.

Segurança alimentar

O DEPUTADO Hervázio Bezerra apresentou projeto 
de lei na Assembleia Legislativa instituindo a obrigatorie-
dade e responsabilidade dos médicos cirurgiões plásticos, 
em informar ao paciente a procedência das próteses de 
silicone implantadas no Estado. Inclusive com o nome do 
fabricante e numeração do lote.

A ideia é dar mais garantias às pessoas que se sub-
metem a cirurgias plásticas com implantes de silicone.

Cirurgias plásticas

   Foi inaugurada no último sábado no térreo do Mag Shopping a Liberté, loja 
especializada em moda infantil.

   O Appetito Trattoria teve casa cheia no último sábado onde marcamos 
presença com Selda Falcone e Roberta Aquino. Em outra mesa, Aníbal e Lúcia 
Nóbrega com a neta.

“Brasília não é um mundo 
paralelo colonizado por 
extraterrestres, é um es-
pelho da nossa sociedade”

“Saudade da época 
em que Brasília 
era apenas um carrinho 
popular”

LEANDRO KARNAL GRAÇA MARIA DE SOUZA

A GESTORA do PAP, Lu Maia, informa que para 
comemorar a Semana Nacional do Meio Ambiente, será 
realizado durante o Salão de Artesanato, uma série de 
palestras, capacitações e uma oficina de confecção de 
puffs feitos com garrafas Pet.

A iniciativa será feita em parceria com a Sudema e 
com a ONG Ciclos de Campina Grande. Ainda durante o 
evento, os artesãos vão poder relaxar através de aulões 
de Yoga com o mestre Ravi, do Espaço do Ser.

Responsabilidade ambiental

Mutirão
O GINÁSIO do Unipê 

está sediando toda esta 
semana o mutirão DPVAT, 
promovido pelo Núcleo de 
Conciliação e Mediação 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba. A ação está sen-
do realizada com universi-
dades parceiras e a meta 
é atender as 2.400 ações 
em pauta.

Estágio

ESTÃO abertas 
inscrições no site www.
paraiba.pb.gov.br/cul-
tura/funescpb/ para 
estudantes do curso 
de Biblioteconomia que 
desejarem estagiar na 
Biblioteca Juarez da Gama 
Batista, do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego.
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Quatro ciclistas são 
atropelados em menos 
de uma semana em JP

Página 15
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A cada realização há em 
média 80% de acordos e 
R$ 3 mi em indenizações

Estimativa é atender 2.700 processos
mutirão do dPvat

O mutirão de 2015 do 
seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Au-
tomotores de Via Terrestre 
(DPVAT) começou ontem e 
segue até sexta-feira (29) 
no Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê). O es-
forço concentrado do Poder 
Judiciário Estadual deve-
rá atender cerca de 2.700 
processos durante os cinco 
dias. Segundo Tony Viana, 
servidor do Núcleo Perma-
nente de Métodos Consen-
suais de Solução de Con-
flitos (Nupemec), a cada 
realização há em média 75% 
a 80% de acordos, chegando 
a movimentar quase R$ 3 
milhões em indenizações.

Tony lembra que os pro-
cessos que estão em pauta 
foram devidamente publi-
cados no Diário da Justiça 
Eletrônico, nas edições dos 
dias 27, 28 e 29 de abril. A 
lista está à disposição dos 
advogados para consulta 
através do site do Tribunal 
de Justiça, no link do Núcleo 
de Conciliação (Portal da 
Conciliação). Sendo assim, 
qualquer outra pessoa que 
queira ser beneficiada, terá 
de procurar um dos pontos 
de atendimento. 

São 80 conciliadores 
distribuídos em 30 bancas 
de conciliação, sete cabines 
de perícia, 12 peritos em 
sistema de revezamento, 40 
servidores do Tribunal de 
Justiça, seis juízes também 
em revezamento, represen-
tantes do Ministério Público 
e da Defensoria Pública e da 
Seguradora Líder (empresa 
responsável pelo pagamen-
to DPVAT). Os 80 conciliado-
res do Tribunal de Justiça da 
Paraíba passaram por pro-
cedimentos de treinamento 
específico para o mutirão. 

As pautas envolvem 26 
Comarcas, entre elas estão 
João Pessoa, Cabedelo, San-
ta Rita, Bayeux  e as cida-

des circunvizinhas. Após a 
realização do acordo, a se-
guradora terá um prazo de 
até 45 dias para efetuar o 
pagamento à vítima do aci-
dente de trânsito.

O Mutirão DPVAT é fru-
to da parceria entre o Unipê, 
o Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB), Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
e as Faculdades Maurício de 
Nassau, Fesp e Iesp. O último 
evento, realizado em agosto 
do ano passado, no Forrock, 
atendeu cerca de 1.800 pro-
cessos pautados.

Sequela 
Thiago Silva de Souza, 

22 anos, é programador de 
produção. Ele mora com os 
pais, o irmão e uma tia. O 
acidente aconteceu enquan-
to pilotava a sua moto. O 
motorista de um caminhão 
baú de pequeno porte foi o 
causador do acidente. O pro-
gramador pilotava quando, 
sem sinalizar, o caminhão 
passou a sua frente e acabou 
colidindo com a moto. Ele 
ficou dois dias internado e 
mais um em repouso após a 
cirurgia. 

Mesmo após o acidente, 
a rotina de trabalho e estudo 
não o permite deixar a dire-
ção. "É questão de necessi-
dade", ele pontuou. "Tenho 
dois pinos no tornozelo e, 
dependendo do movimento, 
me causam muita dor. 

O que mais gostava de 
fazer era de praticar esporte. 
Agora me vejo impossibili-
tado", lamentou. O acidente 
aconteceu há dois anos e ele 
tenta conseguir o benefício 
há pelo menos um ano e 10 
meses.

Lidiane Nunes é advo-
gada cível e esclarece que o 
tempo para recebimento é 
de acordo com o tempo da 
perícia e também do Judiciá-
rio. "Muitos dizem que é com 
30 dias que se recebe o segu-
ro, mas não é. Você primeiro 
aciona a Justiça, dá entrada 
na ação, há um prazo de cita-
ção, de audiência, de perícia, 
então em torno de mais ou 
menos seis meses a um ano 
no Judiciário. Por isso que há 
esses mutirões", afirmou.

Janielle Ventura
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

Fique atento

dPvat
O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre, mais conhecido como Seguro DPVAT, existe desde 1974. É um 
seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem 
apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre. O DPVAT ofere-
ce coberturas para três naturezas de danos: morte, invalidez permanente e 
reembolso de despesas médicas e hospitalares (DAMS).

O advogado tem direito de 20% a 30% do valor, dependendo da complexidade 
da causa e do tempo de trabalho. Muitas vezes, o advogado faz todo o tra-
balho para reunir todas as provas e, às vezes, apenas representa o beneficiá-
rio judicialmente.
É recomendável a presença de um advogado para que seja feita a devida 
orientação ao cliente. Porém, Lidiane orienta que deve-se conhecer muito bem 
o histórico dele para que fraudes sejam evitadas.

SAibA MAiS
O seguro por morte ou invalidez pode chegar a R$ 13.500 e as 
despesas médicas a R$ 2.700.
Quando o acidente envolve um veículo inadimplente com o seguro 
obrigatório, somente o proprietário do veículo não tem direito à 
indenização.
Para receber a indenização, a vítima ou seu beneficiário deve dirigir-
se a qualquer Companhia Seguradora ou Pontos de Atendimento 
Credenciados apresentando os seguintes documentos:
l boletim de Ocorrência;
l Documentos pessoais e CPF;
l Comprovante de residência;
l Certificado de Registro do Veículo (CRV);
l Certidão de óbito para os casos de indenização por morte;
l Laudo do iML para os casos de indenização por invalidez perma-
nente;
l Relatórios médicos, comprovante de despesas e declaração da 
instituição que prestou o atendimento no caso de reembolso de 
despesas médicas.
Em caso de dúvidas ou informações sobre os pontos de atendimen-
to, acesse o site oficial do Seguro DPVAT, www.dpvatseguro.com.br, 
ou ligue para o SAC DPVAT 0800 022 1204.

Estado realiza 
a I Semana do 
Trabalhador em 
Campina Grande

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano, realiza a par-
tir de hoje até a próxima 
sexta-feira (29) a I Semana 
do Trabalhador no Centro 
de Formação de Educado-
res, em Campina Grande. 
A solenidade de abertura 
do evento acontecerá hoje, 
a partir das 19h, seguida 
da palestra a “Relação de 
Trabalho no Setor Público, 
Direitos e Deveres”. 

O evento, organiza-
do pelo Sistema Nacional 
de Emprego (Sine-PB) de 
Campina Grande, dispo-
nibiliza, durante todos os 
dias, no Centro de Forma-
ção de Educadores, pa-
lestras, oficinas, debates 
e grupos de trabalho com 
foco na empregabilidade 
e qualificação da mão de 
obra.  Também serão de-
batidos assuntos como as 
mudanças nas leis traba-
lhistas e o Projeto de Lei 
4330/04, a lei da terceiri-
zação.

A Semana do Traba-
lhador visa atingir todo 
o público que precisa ser 
inserido no mercado de 
trabalho, desde o jovem 
aprendiz a pessoas com 
deficiência e trabalhado-
res que estão desemprega-
das há algum tempo.    

O evento contará ain-
da com a participação do 
Projeto Antitabagismo do 
Hospital Universitário Al-
cides Carneiro da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande, que proporciona-
rá atendimento ao público 
durante a Semana do Tra-
balhador, com o objetivo 
de melhorar a qualidade 
de vida dessas pessoas 
com dicas de saúde.  

Entre os temas dos de-
bates estão pró-atividade, 
liderança e técnica; jovem 
aprendiz e o primeiro em-
prego e microempreende-
dorismo. As palestras são 
voltadas para direitos e 
deveres na relação de tra-
balho no setor público, ges-
tão de carreira e caminhos 
e formas de empreender. 

Os proprietários de 
veículos de placa final 7 deve-
rão  efetivar  o pagamento do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) até a próxima sexta-fei-
ra (29). Como o dia 31 de maio 
cai no domingo, os donos de 
veículos vão precisar anteci-
par o pagamento para evitar 
juros e multas.

Os proprietários têm 
duas opções para o pagamen-
to do IPVA da placa 7. A pri-
meira opção é o desconto de 
10% em cota única na moda-
lidade. Outra opção é o parce-
lamento em até três vezes do 
tributo, mas, neste caso, sem a 
redução.

Segundo a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégra-
fos, foram enviados mais de 
86,919 mil boletos da placa 
final 7 para as residências dos 
paraibanos nessa última se-
mana. Além do IPVA, o boleto 

inclui ainda os pagamentos 
do Seguro Obrigatório Dpvat, 
Taxa de Bombeiro e do licen-
ciamento. Caso não tenha 
chegado à residência, o bole-
to pode também ser impres-
so via internet no endereço 
http://www.detran.pb.gov.
br/index.php/ipva.html.

Parcelamento de Placas
Termina também no dia 

29 de maio o prazo para paga-
mento da segunda parcela dos 
veículos terminada em 6 para 
quem optou pelo parcelamen-
to em três vezes, enquanto a 
placa terminada em 5 deverá 
ser efetuada a terceira e últi-
ma parcela do tributo.

De acordo com a pesqui-
sa da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
contratada pela Receita Es-
tadual, os proprietários de 
veículos usados no Estado da 
Paraíba terão uma redução 

média de 3,8% no pagamen-
to do IPVA em 2015, quan-
do comparado ao valor pago 
neste ano. A redução média 
considera todos os tipos de 
veículos, como automóveis, 
motos, utilitários, ônibus e ca-
minhões.

Isentos
Já os veículos com ano 

de fabricação abaixo de 1999 
ficarão isentos de pagamento 
do IPVA em 2015. "A legislação 
em vigor assegura isenção do 
imposto para proprietários de 
carros, motos ou qualquer ou-
tro veículo com 16 anos com-
pletos do ano de fabricação. 
Contudo, esses veículos não fi-
carão isentos das demais taxas 
que envolvem o emplacamen-
to como o seguro obrigatório 
(Dpvat), licenciamento do De-
tran e a taxa de bombeiro", ex-
plica o secretário de Estado da 
Receita, Marialvo Laureano.

Pagamento do IPVA de placa final 
7 termina na próxima sexta-feira

Fim dE PraZo

Promover os direitos, a 
cidadania e a inserção do ido-
so na sociedade. Com estes 
temas em evidência, come-
çou ontem a terceira edição 
da Conferência Municipal do 
Idoso, no Hotel Ouro Branco, 
no bairro de Tambaú, na ca-
pital.  O evento, que termina 
hoje, é promovida pelo Con-
selho Municipal dos Direitos 
do Idoso de João Pessoa, em 
parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Se-
des) da capital.

A Conferência traz quatro 
eixos temáticos que nortearão 
as discussões sobre políticas 
públicas para o idoso: saú-
de e previdência; assistência 
social, convivência familiar e 
comunitária; enfrentamento 
à violência e a mobilização; e 
financiamento. O tema central 
da terceira edição do evento é 
“O Protagonismo e o Empode-
ramento: Por um país de Todas 
as Idades”.

Coube à secretária da 
Sedes, Marta Moura, a primei-
ra palestra do dia no evento. 
Ela falou sobre os serviços de 
assistência social que a Prefei-
tura de João Pessoa oferece. 
“Nós vamos mostrar o que é o 
envelhecer e falar do que po-
demos fazer na área de assis-
tência social. O Brasil tem uma 
parcela significativa de idosos 
e precisamos mostrar como 
eles podem se inserir na socie-
dade”, revelou.

Para Irene Delgado, presi-
dente do Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso de João 
Pessoa, o objetivo da Confe-
rência é sensibilizar a socie-
dade para as necessidades dos 
idosos. “Precisamos mostrar 
tanto para os idosos como 
para a sociedade em geral o 
que podemos fazer e também 
quais são os direitos que eles 
têm. A partir deste conheci-
mento é que os idosos podem 
passar a ter protagonismo e se 

empoderar na sociedade, que 
é o tema que estamos propon-
do”, afirmou.

Serviços da PMJP
Todas as unidades da Pre-

feitura Municipal de João Pes-
soa atualmente, seja na área 
de assistência social ou saúde, 
oferecem serviços destinados 
a atender a pessoa idosa. Na 
Sedes, por exemplo, existem 
13 Centros de Referência da 
Assistência Social (Cras) e 
quatro Centros Especializados 
da Assistência Social (Creas), 
todos preparados para aten-
der pessoas da terceira idade, 
além dos 92 grupos de convi-
vência.

O Governo Municipal ain-
da disponibiliza o Clube da 
Pessoa Idosa e dois Centros 
de Práticas Integrativas, loca-
lizados nos Bancários e no Va-
lentina Figueiredo. A cidade de 
João Pessoa também tem a De-
legacia e a Curadoria do idoso.

Conferência Municipal discute  
hoje direitos e cidadania do idoso

tErCEira EdiÇão

Evento: Mutirão DPVAT 2015
Local: Ginásio Poliesportivo do Cento Universitário de João Pessoa (Unipê)
Funcionamento: de 25 a 29 de maio
Horário: 8h às 12h e 14h às 18h, atendimento por ordem de chegada

SERViÇO
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Festa do Bode Rei deve reunir 
50 mil pessoas em Cabaceiras
A 17a edição começa na 
próxima sexta-feira e 
segue até domingo, dia 31

Cerca de 50 mil pesso-
as devem prestigiar a 17ª 
edição da Festa do Bode Rei 
2015, evento turístico que 
acontece de 29 a 31 deste 
mês, no município de Caba-
ceiras, no Cariri paraibano. 
De acordo com o prefeito em 
exercício, Tiago Castro, além 
dessa estimativa em torno 
dos participantes, a festa tem 
grande impacto positivo na 
economia da região, além de 
proporcionar, durante a sua 
realização, a geração de cer-
ca de 850 empregos diretos e 
indiretos.

A abertura oficial da fes-
ta foi realizada no último sá-
bado (23), juntamente com 
o lançamento da “Folheteria 
do Turismo de Experiência 
de Cabaceiras”, fruto de um 
trabalho de consultoria reali-
zado pelo Sebrae-PB. O even-
to, que já é consagrado nacio-
nalmente, atraindo turistas 
de diversas localidades, tem 
como objetivo principal pro-
mover a cadeia produtiva da 
caprinovinocultura e estimu-
lar o turismo rural, cultural e 
ecológico, com foco no Laje-
do de Pai Matheus. 

São duas folheterias 
produzidas pelo Sebrae-
-PB, que  constam mais de 
30 atividades criativas, uma 
exclusiva sobre a Ribeira, 
enumerando a produção na 

cultura do couro, e outra que 
destaca a gastronomia, arte-
sanato e pontos turísticos. 
“É gratificante ver o compro-
metimento e o interesse de 
tantos pequenos negócios 
de produção associada agre-
gando valor à nova oferta de 
turismo de experiência de 
Cabaceiras”, revela o diretor 
técnico do Sebrae, Luiz Al-
berto Amorim.

Conforme a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, a fes-
ta é importante não somen-
te para divulgar o potencial 
turístico do município, bem 
como uma boa oportunida-
de para fomentar a cultura 
do couro. “Esse é sem du-
vida um importante evento 
para o nosso Estado, já que 
ele agrega o incremento da 
comercialização do ovino, da 
caprinocultura e do turismo, 
valorizando os recursos na-
turais existentes, atrativos 
que fazem a diferença para 
quem busca um turismo eco-
lógico ou rural", destacou.

O evento foi oficialmen-
to aberto no Pavilhão da 
Cultura em Cabaceiras, con-
tando com a participação de 
"Lampião", mestre de ceri-
mônia do turismo em Caba-
ceiras, animação do trio de 
forró “Família Feliz”, exposi-
ção de artesanato e de todas 
as atividades da folheteria 
do turismo de experiência 
de Cabaceiras. A Festa do 
Bode Rei é uma realização 
da Prefeitura de Cabaceiras, 
com apoio do Governo do Es-
tado, através da PBTur, e do 
Sebrae-PB.

Foto: teresa Duarte

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

  

  Sexta-feira (29/5)

l Parque do Bode
10h – Abertura da Expofeira de Caprinos e Ovinos (Evento Perma-
nente)
16h – Concurso e Coroação do Bode Rei
17h – Desfile da Comitiva Real/Ruas da cidade
l Praça do Bode
10h – Abertura da Expofeira de Artesanato
Arraial Popular
19h - Abertura do Espaço da Gastronomia Bodística 
(Evento Permanente)
19h30 – Apresentação da Quadrilha Arrocha Guri (Cabaceiras)
20h – Apresentação do Grupo de Dança Potira (Barra de São Miguel)
A partir das 21h – Arrasta-pé com bandas e trios de forró: Trio 
Balanço do Forró, Trio Canarinho, Banda Dimetrose e Adriano Silva e 
Banda.

  Sábado (30/5)

l Eventos Permanentes
9h às 17h – Expofeira de Caprinos e Ovinos e Expofeira de Artesana-
to (Eventos Permanentes)
l Parque do Bode
6h - Primeira Ordenha do Concurso de Cabra Leiteira Municipal
15h - Fórmula Bode Mirim
16h - Fórmula Bode Adulta
16h30 - Premiação do Concurso Cabra Leiteira Municipal
17h - Desfile da Comitiva Real: Bode Rei e a Cabra Rainha pelas ruas 
da cidade
18h - Segunda Ordenha do Concurso de Cabra Leiteira Municipal
l Arraial Popular
10h - Apresentação do Grupo de Dança Carnoiós da Serra (Cabaceiras)
10h15 - Apresentação do Grupo Dinâmica Cultural (João Pessoa)

10h45 – Apresentação da Quadrilha dos Filhos de Parari (Parari)
11h – Apresentação da Quadrilha Uma Família em Missão (Gurjão)
13h às 18h – Arrasta-pé com bandas e trios de forró: 
Forrozão Zé de Otacílio, Thiaguinho e Forró Dez e Trio Asa Branca
18h – Chegada da Cavalgada Manoel Amaro e apresentação da Ave 
Maria Sertaneja
Show de Violeiros com Erasmo Ferreira e Rogério Menezes
18h30 - Concurso da Garota Bode Rei
19h às 22h – Arrasta-pé com bandas e trios de forró: Felipe Santos e 
Coroné Grilo
Bode Rei Hall
22h - Shows com as bandas: Mastruz com Leite, Limão com Mel, 
Forró dos Bossas
  
  Domingo (31/5)

l Eventos Permanentes
9h às 17h – Expofeira de Caprinos e Ovinos e Expofeira de Artesanato
l Parque do Bode
6h - Última Ordenha do Concurso de Cabra Leiteira Municipal
9h30 - Gincana do Bode
11h - Quadrangular de FutBode
15h - Pega Bode
17h - Desfile da Comitiva Real pelas ruas da cidade
17h30 - Enceramento da Expofeira de Animais
l Arraial Popular
10h - Apresentação da Quadrilha Xote Cariri (Poço das Pedras)
10h30 - Apresentação do Grupo de Dança Moenda (Areia)
11h às 19h - Arrasta-pé com bandas e trios de forró: Nascimento 
Filho e Banda, Berinho do Acordeon, Forró do Bode Rei, Domingos 
Acyoli, Forrozão Chapéu de Palha e Bidinga do Acordeon
19h - Arrastão do Bode Rei com Jairo Madruga

PROGRAMAçãO

SAiBA MAiS

Cabaceiras
O município possui em torno de 5 mil habitantes e é 
conhecido como a “Roliúde Nordestina”, tendo um imenso 
letreiro com 80 metros de comprimento e cinco de altura 
instalado na entrada da cidade. Cabaceiras ganhou fama 
nacional por conta do Lajedo Pai Mateus, que já foi cenário 
de mais de 25 filmes nacionais, a exemplo do “O Auto da 
Compadecida” (Guel Arraes), “Cinema, Aspirinas e Urubus” 
(Marcelo Gomes) e “O Romance” (Guel Arraes).

Objetivo do evento é promover a cadeia produtiva da caprinovinocultura e estimular o turismo rural, cultural e ecológico

Inscrições para conferência de segurança alimentar estão abertas
A Conferência Regional 

de Segurança Alimentar e 
Nutricional do Agreste Parai-
bano acontece nesta quinta-
-feira (28). O evento será 
realizado na Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) e o credenciamento 
começa a partir das 8h30. 
Na ocasião, serão discutidos 
vários eixos que convergem 
para o tema “Comida de ver-
dade no campo e na cidade: 
por direitos e soberania ali-
mentar”. As inscrições para os 
representantes de cada cida-
de envolvida já estão abertas.

O presidente do Conse-
lho Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional da 
Paraíba, Arimatéia França, 
destacou a importância da ca-
pilaridade das discussões em 
toda a Paraíba. “Um dos nos-
sos desafios é a construção do 
Plano de Segurança Alimen-
tar. Por isso, a importância 
da participação da sociedade 
civil, como ONGs, pastorais, 
associações. São esses repre-
sentantes que estão vivendo 
suas realidades em diferentes 
regiões, a exemplo da situa-
ção da seca”, comentou.

As conferências regio-
nais e temáticas vão elencar 
temas e apontar as priorida-
des em políticas públicas vol-
tadas à segurança alimentar 
e nutricional de toda a Para-
íba. Esses assuntos serão le-
vados para a Conferência Es-
tadual, que acontecerá em 20 
e 21 de agosto, na Fundação 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego (Funesc), em João Pes-
soa. A última etapa desses 
debates será nacional, mar-
cada para ocorrer de 3 a 6 de 
novembro, em Brasília, rea-
lizada pelo Governo Federal. 

Inscrição 
Ainda de acordo com 

Arimatéia França, as inscri-
ções para a conferência já 
podem ser feitas pelo link 
http:/migre.me/ps1uc. Os 
participantes precisam pre-
encher o formulário eletrô-
nico e enviá-lo pela internet. 

O número de repre-
sentantes para cada cidade 
obedece uma tabela corres-
pondente ao número de habi-
tantes. A vaga por município 
precisa ainda respeitar a pro-
porção de um terço de parti-
cipantes do poder público e 

dois terços da sociedade civil.
Para municípios de 10 

mil a 20 mil habitantes, po-
derão ser inscritos cinco re-
presentantes; de 20 mil a 30 
mil, sete pessoas; de 30 mil 
a 50 mil, 10 participantes; a 
partir de 50 mil a 100 mil, 
30 representantes; acima de 
100 mil até 200 mil, 30 ins-
critos; e de 200 mil a 500 mil, 
50 pessoas. 

Em João Pessoa, cuja 
população está acima dos 
500 mil habitantes estipula-
dos na tabela, são 70 vagas. 
Mais informações podem 

ser obtidas pelos telefones 
3218-6676.

Conferências
A Conferência Temática 

da População Cigana aconte-
ce no dia 2 de junho, e a Con-
ferência Regional do Alto Ser-
tão, em 3 de junho, ambas na 
cidade de Sousa. A Conferên-
cia Regional do Brejo será em 
11 de junho, em Guarabira. 
Em João Pessoa, serão reali-
zadas a Conferência Temática 
étnico Racial, em 6 de julho, e 
a Conferência Regional do Li-
toral, no dia 7 de julho.

EM CAMPINA GRANDE

A 2ª Promotoria da Saúde 
de João Pessoa e o Ministério 
Público Federal promovem au-
diência hoje, às 9h30, na sede 
da Promotoria, para discutir 
políticas públicas na preven-
ção, combate e tratamento da 
dengue na Paraíba. De acordo 
com a promotora de Justiça 
Jovana Tabosa, a audiência foi 

motivada pelo crescente nú-
mero de casos da doença, sen-
do recentemente classificada, 
tecnicamente, como uma  Epi-
demia Nacional, segundo o Mi-
nistro da Saúde, Arthur Chioro.

Participarão da audiência 
a promotora Jovana Tabosa, o 
procurador da República José 
Godoy Bezerra de Souza; as se-

cretárias de Saúde do Estado e 
dos municípios de João Pessoa, 
Cabedelo, Santa Rita e Bayeux; 
representantes da Vigilância 
Sanitária da capital; da Agevisa 
e a Gerência do Centro de Vigi-
lância Ambiental e Zoonoses. O 
objetivo é o fortalecimento de 
uma política unificada e infor-
mativa.

Audiência discute políticas públicas
DENGUE NA PARAÍBA

A menos de dez dias para 
o início do Maior São João do 
Mundo, evento que mais mo-
vimenta o turismo de Campi-
na Grande, o setor hoteleiro 
da cidade já está com reservas 
fechadas para algumas datas. 
Em uma empresa foi registra-
da a venda de 323 pacotes de 
turismo para o período de 5 de 

junho a 5 de julho.  Só o turis-
mo deve movimentar cerca de 
R$ 50 milhões, dentro de um 
total de R$ 160 milhões esti-
mados para injeção na econo-
mia local. O Parque do Povo es-
pera 1 milhão de pessoas nos 
30 dias do evento. 

A coordenadora de Turis-
mo de Campina Grande, Catari-

ne Brasil, disse que 22 imóveis 
cadastrados na Hospedagem 
Alternativa passam por fisca-
lização da Vigilância Sanitária, 
que vai determinar quantos 
deles estarão habilitados para 
atender turistas que não en-
contrarem vagas nos hotéis. 
“As que forem liberadas, serão 
divulgadas pela prefeitura”. 

Evento incrementa setor hoteleiro
MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO
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Quatro ciclistas são atropelados em 
menos de uma semana na capital
Uma das vítimas é um 
médico que foi atingido 
por uma moto no Bessa

Mais um ciclista foi 
atropelado em João Pessoa. 
O caso aconteceu por vol-
ta das 9h30 de ontem em 
uma rua paralela à BR-230, 
próximo a um supermerca-
do no conjunto Esplanada, 
em João Pessoa, nas ime-
diações do km27. A vítima 
de 55 anos foi levada para 
o Hospital de Emergência 
e Trauma, onde permane-
ce internada. Até o final da 
tarde, seu estado de saúde 
era considerado regular.

Policiais rodoviários 
estiveram no local e não 
definiram de quem teria 
sido a culpa pelo acidente, 
apenas que receberam in-
formações de testemunhas 
que o ciclista cruzou a via 
paralela à rodovia federal 
da direita para a esquerda 
e foi atingido pelo carro. 

Outros acidentes
Na manhã de sába-

do (23), o médico Vini-
cius Souza de Lucena, de 
41 anos, pedalava em sua 
bicicleta pela Avenida Ar-
gemiro de Figueiredo, no 
bairro do Bessa, quando foi 
atingido por uma moto que 
trafegava em alta velocida-
de. Câmeras instaladas em 
prédios flagraram o mo-
mento da colisão.

Vinicius Souza, que re-
side em Brasília, estava em 
João Pessoa para comemo-

rar o aniversário da mãe 
dele. O médico pedalava em 
uma ciclofaixa reservada 
para a prática de atividades 
físicas na Avenida Argemiro 
de Figueiredo, quando um 
motociclista invadiu a faixa 
e bateu de frente na bicicle-
ta do médico. Testemunhas 
disseram que o piloto da 
moto apresentava sinais de 
embriaguez.

O acidente aconteceu 
no início da manhã do úl-
timo sábado. O piloto da 
moto é Dante Maciel, 21 
anos, que também foi so-
corrido por uma ambulân-
cia do Samu, passou por 
procedimentos médicos 
de emergência e segue in-
ternado. O quadro clínico é 
gravíssimo.

Na noite de domingo 
(24), a estudante Lorrai-
ne Marie Bou, 22 anos, foi 
atropelada quando peda-
lava sua bicicleta. Na ma-
nhã do último sábado, um 
ciclista foi violentamente 
atingido por um carro, na 
BR-230, próximo a uma fa-
culdade particular no bair-
ro de Intermares, em Cabe-
delo.

Por causa do número 
de acidentes e a falta de 
respeito com os ciclistas, 
protestos ocorreram em 
João Pessoa e um deles 
aconteceu no, domingo, 
após o atropelamento do 
médico e da estudante. Se-
gundo os próprios ciclistas, 
o objetivo é chamar a aten-
ção para a insegurança no 
trânsito. Na manifestação, 
os ciclistas fizeram orações 
no Busto de Tamandaré.

ITBI com desconto 
até sexta-feira

Termina na próxima sexta-
feira (29) o prazo para o pagamento 
do Imposto sobre a Transmissão 
Inter-vivos de Bens Imóveis e de 
Direitos a ele Relativos (ITBI) com 
desconto de 25% concedido pela 
Prefeitura de João Pessoa desde o 
início de abril. Durante este perío-
do, 2.878 pessoas quitaram seus 
débitos referentes ao imposto e se 
regularizaram em relação à titulari-
dade dos seus imóveis. 

A concessão do desconto 
está prevista para quem efetuar o 
pagamento em parcela única, permi-
tindo a regularização da titularida-
de dos imóveis, com a escrituração 
e registro. Mas o desconto também 
se aplica aos contribuintes que op-
taram por pagar o ITBI parcelado em 
até dez vezes e já iniciaram o paga-
mento das parcelas. 

Sine-JP disponibiliza 
600 vagas 

O Sistema Nacional de Em-
prego de João Pessoa (Sine-JP) está 
fazendo a intermediação para 600 
oportunidades de trabalho, nesta 
semana. As vagas estão bastante 
diversificadas, com exceção do car-
go de operador de telemarketing 
ativo e receptivo em uma empresa 
de call center instalada na capital. 
Estão abertos 500 postos. Veja a 
lista: http://goo.gl/wKAvUo.

O Sine-JP está localizado na 
Rua Cardoso Vieira, 85, Varadouro, 
próximo à Praça Anthenor Navarro. 
O horário de atendimento é das 8h 
às 17h. É necessário levar RG, CPF e 
Carteira de Trabalho. Para concorrer 
às oportunidades em que o em-
pregador exige apenas o currículo, 
o interessado deve enviá-lo para 
o e-mail sinejp.imo@joaopessoa.
pb.gov.br.

PM apreende quase 
5kg de drogas

A Polícia Militar flagrou 12 
pessoas com drogas neste fim de 
semana. No total, quase 5kg de 
maconha, crack e cocaína foram 
apreendidos, além de tubos de ‘loló’. 
As apreensões aconteceram em 
Campina Grande, Santa Luzia, João 
Pessoa, Pedras de Fogo e Caaporã. 

Na capital, uma das apreen-
sões contou com a ajuda do cão 
farejador Messi, do canil do Bata-
lhão de Operações Especiais da PM. 
Policiais realizavam rondas quando 
abordaram a moto de Carlos Alexan-
dre dos Santos Oliveira, de 34 anos. 
Ele foi flagrado com um papelote de 
cocaína e 10 pedras de crack e não 
quis dizer onde morava. O canil foi 
chamado e a casa localizada, onde 
foram achadas mais 114 pedras de 
crack prontas para a venda e uma 
maior ainda para ser cortada.

Previsão do tempo 
na Paraíba

A Agência Executiva de Ges-
tão das Águas (Aesa) prevê para 
hoje nebulosidade variável com 
possibilidade de chuvas no Litoral. 
Para a região do Brejo, a previsão 
também é de nebulosidade variável 
com possibilidade de ocorrência de 
chuvas esparsas. As demais re-
giões, como Alto Sertão e Sertão, 
deverão ter nebulosidade variável 
sem indicativo de chuvas.  

A temperatura máxima no 
Sertão deve atingir 35ºC e a míni-
ma 22ºC. No Alto Sertão, máxima 
de 34ºC e mínima de 21ºC, mesma 
previsão para o Cariri e Curimataú, 
que também deve ter nebulosidade 
variável. No Litoral, a máxima  deve 
ser de 30ºC e a mínima de 22ºC. No 
Agreste, máxima de 30º C e mínima 
de 21ºC, e no Brejo, entre 30ºC e 
21ºC. 

Para promover o 
ordenamento e evi-
tar imprudências no 
tráfego, a Superin-
tendência Executiva 
de Mobilidade Urba-
na (Semob) realiza 
constantes fiscaliza-
ções em toda a ci-
dade, incluindo nas 
localidades onde há 
ciclovias. Além dis-
so, agentes de mo-
bilidade orientam 
ciclistas e demais 
condutores sobre a 
importância do res-
peito ao Código de 
Trânsito Brasileiro 
(CTB), com o intuito 
de preservar a segu-
rança de todos que 
trafegam em João 
Pessoa.

Educação 
O cidadão tam-

bém tem responsabi-
lidade na promoção 
de um trânsito cada 
vez melhor, respei-
tando o que prevê 
o CTB, não apenas 
para evitar autua-
ções, como, princi-
palmente, acidentes 
que podem trazer 
risco de morte à po-
pulação, especial-
mente, aos ciclistas.

Sinalização 
Para que haja 

maior compreensão 
dos sinais por parte 

de todos (ciclistas, 
pedestres e moto-
ristas), a Semob está 
realizando a revitali-
zação da sinalização 
nas ciclovias, neste 
mês em especial, nos 
bairros de Manga-
beira e Valentina Fi-
gueiredo. A revitali-
zação da sinalização 
tem como objetivo 
evitar que motoris-
tas e motociclistas 
transitem ou esta-
cionem nas ciclovias, 
respeitando a sinali-
zação, levando mais 
segurança ao tráfe-
go de ciclistas.  

CTB
Conforme o arti-

go 181 do Código de 
Trânsito Brasileiro, 
estacionar veículo 
em ciclovia ou ciclo-
faixa é considerada 
infração grave, cinco 
pontos na Carteira 
Nacional de Habili-
tação (CNH), além de 
multa de R$ 127,69 
e remoção do veícu-
lo do local. Já o ar-
tigo 193 mostra que 
é considerada infra-
ção gravíssima, sete 
pontos na carteira e 
multa agravada três 
vezes, no valor de 
R$ 574,62, quando 
o motorista transita 
sobre ciclovia ou ci-
clofaixa.

Fiscalização nas ciclovias

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

As Polícias Civis da Paraíba e do 
Rio de Janeiro, em uma ação integrada 
que aconteceu no domingo (24), con-
seguiram prender um dos traficantes 
mais procurados da comunidade carioca 
Cidade de Deus. Edvandson Gonçalves 
Leite, de 49 anos, foi preso durante 
uma operação policial em Campina 
Grande, que contou com a participação 
do Grupo de Operações Especiais (GOE) 
da Polícia Civil paraibana.

“Lá do Rio de Janeiro, nós já vín-
hamos investigando o paradeiro do 
Edvandson Gonçalves há algum tempo. 
Ele é um criminoso perigoso, que já está 
nesse mundo de tráfico de drogas e 
tentativa de homicídio desde a década 
de 80. Ele foi preso e já tinha cumprido 
19 anos de prisão, quando recebeu a 
progressão de pena do regime fechado 
para o semiaberto, só que desde 2013 
ele não se apresentava na Unidade 
Prisional”, disse o delegado Antenor 
Lopes, titular da Delegacia de Combate 
às Drogas (Decod) do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações do Decod 
e do GOE, Edvandson teria chegado a 
Paraíba na última quarta-feira (20). “Em 
depoimento preliminar, Edvandson diz 
que teria vindo aproveitar as praias de 
João Pessoa e ficaria para o São João 

de Campina Grande. Estamos levan-
tando se ele entrou em contato ou tem 
ligação com algum grupo criminoso do 
Nordeste”, revelou o delegado. 

O titular do Decod do Rio de Janei-
ro afirma que Edvandson é considerado 
um dos chefes do tráfico de drogas na 
comunidade Cidade de Deus e um dos 
integrantes do grupo criminoso Coman-
do Vermelho. “Temos informações que 
o preso recebia uma mesada de R$ 140 
mil de traficantes pela grande quanti-
dade de drogas vendidas no Rio de Ja-
neiro, mais precisamente no bairro da 
Barra da Tijuca”, afirmou.

Com o apoio do GOE foi possível 
localizar o criminoso. “Edvandson es-
teve na última sexta-feira (22) na Praia 
de Tambaú e no domingo retornou para 
Campina Grande, onde foi abordado no 
bairro da Prata. Ele estava em um veícu-
lo Gol e não reagiu. Quando pedimos o 
documento, o foragido apresentou um 
documento falso e foi autuado por uso 
de documento falso. Nós já estávamos 
com um mandado de prisão expedido 
pela Vara de Execuções Penais do Rio de 
Janeiro e, além disso, ele foi preso em 
flagrante pelo uso de documentos falsi-
ficados”, reiterou o delegado titular do 
GOE, Alan Terruel. 

Traficante procurado no Rio 
de Janeiro é preso na Paraíba 

EM CAMPINA GRANDE

Os funcionários do Hos-
pital Regional de Sousa e a 
equipe médica que atendeu 
o aposentado Raimundo No-
nato de Freitas, 60 anos que 
faleceu sábado (23) naquele 
hospital, suspeito de estar 
com o vírus da gripe H1N1, 
foram medicados para evi-
tar possível infecção. Todo 
o material recolhido passará 
por exames no Laboratório 
Central do Estado (Lacen), 
em João Pessoa.

De acordo com informa-
ções da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), no paciente 
que veio a óbito foi realiza-
da coleta de secreções de 
nasofaringe. O material está 
sendo enviado ao Instituto 
Evandro Chagas – IEC (labo-
ratório de referência do Mi-
nistério da Saúde), que fará 
a análise da amostra. 

O aposentado, que era 
natural do Piauí, residia em 

Brasília há 25 anos e veio 
visitar a Paraíba com a fa-
mília, passando pelas cida-
des de João Pessoa, Campina 
Grande e Pombal. Na última 
segunda-feira (18), apresen-
tou complicações na saúde 
e foi conduzido ao Hospital 
de Pombal. Na quinta-feira 
(21), foi transferido para o 
Hospital Regional de Sousa 
com febre, tosse e dores no 
corpo, mas o quadro se agra-
vou e ele faleceu na manhã 
de sábado.

A diretora-geral do Hos-
pital Regional de Sousa, Po-
liana Ferreira, informou que 
o paciente ficou internado 
no eixo vermelho e todos 
os procedimentos foram re-
alizados em relação à pro-
filaxia e epidemiologia. Os 
exames conclusivos do caso 
devem ser divulgados em 15 
dias.

A esposa do aposenta-
do, Maria Dalva Freitas Cruz, 
contou que ele começou a 
apresentar suor forte e febre 

alta no começo da semana 
passada, quando procurou 
um hospital na cidade de 
Pombal. Com a complicação 
do quadro clínico, principal-
mente no aspecto respirató-
rio, os médicos chegaram a 
desconfiar que a sintomato-
logia era semelhante ao qua-
dro de pessoa infectada com 
o vírus H1N1, mas nenhuma 
análise era conclusiva.

De acordo com o laudo 
oficial do hospital, o óbito 
teria sido em decorrência de 
uma grave infecção pulmo-
nar. No documento, consta-
vam ressalvas por meio de 
"pontos de interrogação", 
que só serão esclarecidas 
depois do resultado dos exa-
mes solicitados pela equipe 
médica do Hospital Regional 
de Sousa. 

O corpo foi liberado ain-
da no sábado para João Pes-
soa, onde foi embalsamado 
em uma empresa funerária e 
encaminhado a Brasília para 
velório e sepultamento. (CF)

Paciente morre e exame é enviado 
a laboratório de referência do MS

SUSPEITA DE H1N1 EM SOUSA

Prisão de Edvandson 
Leite aconteceu 

durante ação policial 
conjunta

Foto: Secom-PB
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O governador Ricardo 
Coutinho revelou ontem no 
programa Fala Governador, 
transmitido pela Rádio Taba-
jara, que o número de homi-
cídios na Paraíba tem caído 
ano após ano, desde 2012, 
sempre com índices ainda 
menores em relação ao ano 
anterior. Em 2014, dos 26 
Estados no Brasil, mais o Dis-
trito Federal, apenas 4 uni-
dades federativas apresenta-
ram queda nos homicídios, e 
entre elas está a Paraíba. 

“Nós estamos no mês 
de maio com uma redução 
de homicídios, até este mo-
mento, de 10,5% em todo 
o Estado, em relação ao 
mês de maio do ano passa-
do. Essa relação se acentua 
em João Pessoa. No mês de 
maio essa redução chega a 
praticamente 22%, até ago-
ra, claro, ainda falta uma 
semana, é bom que se frise 
isso, mas estamos traba-
lhando muito para poder 

manter essa margem e con-
quistar mais um ano positi-
vo”, assegurou Ricardo Cou-
tinho.

Ainda falando sobre 
segurança pública, o go-
vernador Ricardo Coutinho 
destacou que há três anos 
seguidos, de 2012 a 2014, 
a Paraíba tem registrado 
queda no número de ho-
micídios em relação ao ano 
anterior, segundo dados do 
Ministério da Justiça. “Caí-
mos 8,2% em 2012, 0,4% 
em 2013, caímos em rela-
ção ao ano anterior, e caí-
mos 1,5% em 2014”, e des-
tacou os dados em relação a 
outros Estados: “Em 2014, 
só quatro Estados do Brasil 
tiveram os números de ho-
micídios menores em rela-
ção ao ano anterior, dentre 
eles a Paraíba”. 

Para o governador da 
Paraíba, o trabalho é con-
tínuo para que a violência 
continue a cair. “A nossa 
meta é diminuir cada vez 
mais. Isso é uma luta diá-
ria, existe um esforço muito 
grande. Nunca se comprou 
tantas viaturas como nós 
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CGU aponta indícios 
de fraudes em bolsas 
concedidas pelo ProUniPolíticas
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Número de homicídios cai na PB
TERCEIRO ANO CONSECUTIVO

MPF lança campanha internacional
Vinte e um países uni-

dos no combate à corrupção. 
Esse é o objetivo da campa-
nha “Corrupção, Não!”, reali-
zada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) em parceria 
com a Associação Ibero-Ame-
ricana de Ministérios Públicos 
(Aiamp). A ação visa ampliar o 
debate sobre o combate à cor-
rupção, além de conscientizar 
as pessoas sobre o papel do 
Ministério Público no enfren-
tamento a este tipo de crime.

A campanha “Corrupção 
Não!” tem foco na internet e 
visa atingir, principalmente, 
jovens de 16 a 33 anos. A ideia 
é explorar as redes sociais 
com o uso das hashtags #Cor-
rupçãoNão e #CorrupciónNo. 
A escolha do público-alvo le-
vou em conta o potencial mo-
bilizador da rede e da indig-
nação dos jovens em torno do 
assunto. 

Segundo o procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, pesquisas recentes da 
Transparência Internacional 

apontam que os jovens são 
os mais incomodados com a 
corrupção. “Eles também são 
os mais dispostos a encarar 
as mudanças culturais neces-
sárias ao enfrentamento da 
corrupção”, explicou. Ele res-
saltou, ainda, que esta é uma 
oportunidade para reforçar 
o papel do Ministério Público 
brasileiro no combate à cor-
rupção nas esferas cível, cri-
minal e, ainda, na recuperação 
de ativos.

O lançamento da campa-
nha, que terá versões em por-
tuguês e espanhol, será feito 
em todos os países participan-
tes. Para o sucesso e o alcance 
do público durante os dois 
meses de duração, foram cria-
das diferentes estratégias de 
engajamento. “Nosso objetivo 
é atrair o público para, junto 
ao MPF, dizer ‘não’ à corrup-
ção”, reforçou a procuradora 
da República Anna Carolina 
Resende, do Centro de Comu-
nicação Integrada (CCI).

Os Ministérios Públicos 

dos países que integram a 
Aiamp têm forte atuação no 
combate à corrupção. A cam-
panha foi um compromisso de 
Rodrigo Janot na gestão como 
presidente da associação. Du-
rante a 22ª Assembleia Geral 
da Aiamp, em novembro do 
ano passado, no Uruguai, ele 
apresentou três propostas de 
campanha publicitária. Por 
unanimidade, foi escolhida a 
opção de declarar “não à cor-
rupção”, considerada a mais 
adequada em função da visibi-
lidade e clareza da mensagem.

A campanha afirma que 
é preciso dizer ‘não’ à corrup-
ção, por menor que ela seja, 
em todos os lugares: em famí-
lia, nas ruas, nas conversas in-
formais. Anna Carolina Resen-
de reforça que o sucesso do 
movimento “Corrupção, Não!” 
depende da participação de 
todos. “Nosso objetivo maior é 
mostrar que a mudança ética 
em favor da sociedade come-
ça nas atitudes de cada um”, 
explica. 

CORRUPÇÃO, NÃO!

Governador cobra mais ação do Governo federal para a segurança pública

Em todo o Estado, em 
relação a maio de 2014, 
índice é 10,5% menor

fOTO: Ortilo Antônio

Segundo dados do Ministério da Justiça, redução em João Pessoa chega a 22%; investimento nas polícias é o maior da história
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estamos fazendo ao longo 
desses quatro anos. Nunca 
se comprou tantas armas, 
equipamentos de proteção, 
munições”, afirmou.

Sobre as contratações, 
Ricardo Coutinho garantiu 
que o Governo do Estado 
fez o possível dentro dos li-
mites. “Nós contratamos da 

Polícia Civil mais de mil, de 
um concurso que foi feito lá 
atrás e não chamaram nin-
guém, aí deixaram a bomba 
estourar, e veio estourar no 

nosso governo. Fazer con-
curso público e não chamar 
é muito fácil, é só querer que 
o Estado exploda logo adian-
te”, arrematou o governador. 

O governador Ricardo 
Coutinho voltou a defender 
ontem, no seu programa se-
manal da Rádio Tabajara, a 
criação do Ministério da Se-
gurança. “Eu tenho clareza 
que o país precisa de um mi-
nistério para tratar, exclusi-
vamente, de política pública 
para a segurança. Uma políti-
ca pública de capacitação, de 
inclusão tecnológica, até de 
política de carreira de poli-
ciais. É preciso que a União dê 
sua cota de participação ao 
lado dos Estados”, ressaltou.

Segundo o governador, 
há uma compreensão entre 
políticos e sociedade civil que 

é fundamental colocar em 
pauta nas discussões com o 
Governo Federal, a questão 
que trate unicamente da se-
gurança pública. O governa-
dor avalia que as penitenciá-
rias deveriam ser geridas pela 
União e os crimes tipificados 
por legislação federal. 

Rigor para os crimes
Ricardo Coutinho propõe 

que os crimes de maior gravi-
dade deveriam estar na esfe-
ra da União, onde ela mesma 
gerenciaria os presídios e pe-
nitenciárias brasileiras. Aos 
Estados, caberia gerir as ca-
deias públicas sem locais de 
passagem para os pequenos 
delitos. “Esse ministério se-

ria fundamental para atuar e 
agir no mesmo patamar dos 
demais ministérios e dos go-
vernadores dos Estados para 
que pudéssemos ter a capaci-
dade de avançar muito mais 
fazendo com que o país pas-
se dessa difícil fase”, sugere.

 Para ele, o país vive aqui-
lo que chama de epidemia da 
violência. “Hoje alguém per-
de a vida por conta de uma 
bicicleta. Por anos, cerca de 
45 mil pessoas estão sendo 
vítimas de assassinato banal. 
Nenhuma guerra em outra 
parte do mundo mata tan-
to. Enquanto o Brasil assiste 
a isto como se fosse algo ab-
solutamente normal”. O ges-
tor avalia ainda que é preciso 

haver uma série de medidas 
“excepcionalmente” para 
combater e reforçar as forças 
de segurança e que, ao mes-
mo tempo, agreguem políti-
cas públicas porque entende 
que a repressão por si só não 
resolve.  

O vilão
De acordo com Ricardo, 

o grande vetor hoje do au-
mento da criminalidade é o 
crack, tanto pelo comércio 
como pela violência. “Não se 
pode confundir um trafican-
te com um usuário que pre-
cisa de tratamento para sair 
da dependência e voltar à so-
ciedade. Quem trafica preci-
sa de cadeia. E não se prende 

traficante sem investigação, 
sem tecnologia, sem inteli-
gência”.

O governador disse ainda 
que as leis precisam ser mais 
duras para que os traficantes 
não voltem às ruas em tão 
pouco tempo, bem como os 
criminosos portadores de ar-
mas que são presos, mas pa-
gando R$ 600 de fiança no 
outro dia estão soltos, aptos 
a praticarem os mesmos cri-
mes. “É preciso que haja, não 
apenas na esfera do Congres-
so Nacional, mas no Tribunal 
de Justiça e do Ministério 
Público, algo emergencial. É 
preciso trabalhar essa ques-
tão urgentemente”, argu-
mentou.

As homenagens do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) 
ao sesquicentenário de nascimento de 
Epitácio Pessoa serão iniciadas hoje, 
às 18h30, no Centro Cultural Ariano 
Suassuna. O presidente do TCE-PB, 
conselheiro Arthur Cunha Lima, desta-
cou que a programação abre oficial-
mente uma série de eventos alusivos 
a esse personagem ilustre da história 
brasileira. “Epitácio ousou ser único. 
Foi o primeiro nordestino eleito presi-
dente do Brasil pelo voto direto, com 
atuação respeitada nas três esferas 
do poder – Executivo, Legislativo e Ju-
diciário”, disse.

A programação será aberta com a 
palestra “Epitácio Pessoa: As Viagens 
do Presidente Eleito”, proferida pelo 
auditor de contas públicas, mestre em 
Relações internacionais, Matheus de 
Medeiros Lacerda. Em seguida, o ad-
vogado João Vitor Ribeiro Coutinho G. 
Silva discorre sobre o tema “Um Salto 
para o Futuro: O Desporto na Política 
Externa de Epitácio Pessoa”.

O evento, que será realizado no 

Centro Cultural Ariano Suassuna, ter-
mina com o lançamento do livro “Di-
plomacia Presidencial de Epitácio Pes-
soa – Da Conferência da Paz à volta ao 
Brasil”, escrito pelo auditor Matheus 
de Medeiros; e da ‘Revista Genius’ 
(edição especial e comemorativa do 
Sesquicentenário de Epitácio Pes-
soa). A subprocuradora-geral do TCE-
PB, Sheyla Barreto Braga de Queiroz, 
presidente da comissão de realização 
do evento comemorativo ao Sesqui-
centenário de Epitácio Pessoa, será a 
mediadora dos debates durante as ex-
posições dos palestrantes.

O presidente do TCE-PB desta-
cou que Epitácio Pessoa receberá as 
mais merecidas homenagens por tudo 
que fez em sua vida pública. Arthur 
Cunha Lima lembrou que o paraibano 
é reverenciado até hoje como um dos 
maiores juristas brasileiros, tendo atu-
ado como advogado, promotor, secre-
tário de Estado, deputado estadual e 
federal, senador, procurador-geral da 
República, ministro da Justiça, e do Su-
premo Tribunal Federal.

TCE abre hoje homenagens aos 150 
anos do nascimento de Epitácio Pessoa

SESQUICENTENÁRIO
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Governo intensifica trabalho para 
garantir aprovação do ajuste fiscal
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Lula x Malafaia
Na quarta-feira da semana passada (20), o 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva palestrou 
para um grupo de sindicalistas no Centro de 
São Paulo. Durante seu discurso, para aliviar o 
clima de tensão sobre o futuro do governo, Lula 
brincou com os métodos adotados por pastores 
evangélicos das igrejas neopentecostais, 
quando estes atribuem toda a culpa do mal ao 
diabo, como se fosse um “inimigo” maior da 
humanidade.

Segundo a notícia publicada pela revista 
IstoÉ Dinheiro, Lula estaria relacionando a 
forma como evangélicos atribuem todos os 
males a um único culpado, o diabo, e a teoria do 
domínio dos fatos, na qual ex-dirigentes petistas 
foram condenados por desvio de dinheiro 
público por seus subordinados no escândalo do 
mensalão. “Você está desempregado é o diabo, 
está doente é o diabo, tomou um tombo é o 
diabo, roubaram o seu carro é o diabo”, disse 
Lula, arrancando gargalhadas do público. 

Dois dias depois, o pastor Silas Malafaia 
tomou as dores e publicou um vídeo em seu 
canal no YouTube em resposta a Lula. O pastor 
não se limitou a defender os evangélicos 
e partiu para o ataque elencando falhas e 
apontando o PT como culpado de tudo o que 
acontece de ruim no Brasil. Malafaia foi adiante 
e baixou o nível do discurso com um recado a 
Lula: “Jesus liberta o homem da cachaça”. 

O que o ex-presidente da República disse 
sobre a doutrina evangélica é verdade. Há, sim, 
uma demonização de tudo o que os seguidores 
consideram como “o mal”, e nesse pacote do 
diabo entram também injustiças, preconceitos 
contra minorias e discursos de ódio. O erro de 
Lula foi o tom jocoso durante a palestra. Não se 
brinca com o credo de ninguém.

Por outro lado, Malafaia está entre os 
menos qualificados no país para proferir 
qualquer crítica a um ex-presidente da 
República. Não pelo fato de ser preconceituoso, 
homofóbico declarado. O incentivo à repulsa 
em relação às conquistas de homossexuais é 
até defendido por outros seguidores da mesma 
religião.

Malafaia não pode criticar o PT porque é 
envolvido até o pescoço em política partidária. 
Contra o próprio Lula, Malafaia já pediu votos. 
Na campanha presidencial de 2002 o pastor deu 
a cara a favor do candidato Anthony Garotinho. 
Em seus programas na TV aberta, vez ou outra 
aborda temas que passam longe da questão 
religiosa e abordam algum viés político.

Ao que parece é mais um braço do 
movimento contra a volta de Lula que já começa 
a se articular três anos antes do próximo 
período eleitoral. A fala contra o retorno do 
líder petista é reproduzida em todos os setores 
conservadores, nas igrejas, e em sites e páginas 
nas redes sociais voltadas para o público gospel. 
A ideia é formar uma opinião sólida em um 
segmento para que este reproduza o discurso 
fora dos muros da crença.

Mas voltando ao confronto, se Silas 
Malafaia quer mesmo bater de frente com 
um ex-presidente da República, deveria jogar 
limpo, a começar abrindo as contas da sua 
igreja e da Associação Vitória em Cristo. O 
pastor é o mesmo que vende bíblias a R$ 1 mil 
cada unidade, mas não explica para onde vai 
esse dinheiro. No governo há transparência 
para gastos e contas públicas, e nos casos 
de irregularidades, é feita investigação. As 
igrejas gozam de isenção fiscal e mantêm suas 
contas sob trevas inexplicáveis e socialmente 
aceitas. 

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil

Os ministros da Fazenda, 
Joaquim Levy, e da Casa Civil, 
Aloizio Mercadante, disseram 
ontem que o governo reforçará 
trabalho para garantir a apro-
vação das medidas do ajuste 
fiscal, que dependem de vota-
ções do Congresso.

O Senado tem que votar 
as medidas provisórias (MPs) 
664, 665 e 668, que alteram as 
regras para concessão de be-
nefícios previdenciários e tra-
balhistas e elevam a tributação 
sobre as importações. Na Câ-
mara, o governo quer aprovar 
o Projeto de Lei 863/2015, que 
reduz a desoneração da folha 
de pagamento das empresas.

“Delongas não favorecem 
a retomada do crescimento”, 
disse Levy. “Para ter sustenta-
bilidade na economia, temos 
que resolver a agenda do ajus-
te”, acrescentou. Segundo ele, 
em relação à redução dos sub-
sídios do governo para a folha 
de pagamento das empresas, o 
setor produtivo está preparado 
para a mudança. “Eles entende-
ram a necessidade de ajustes, 
se prepararam, respondendo à 
apresentação muito clara que a 
presidente Dilma Rousseff fez 
de qual era a estratégia para 
começar a reequilibrar as con-
tas, e estão prontos, querem 
avançar”, argumentou.

Mercadante defendeu 
a importância da aprovação 
do chamado PL das Desone-
rações para o ajuste fiscal e 
admitiu que o governo está 
corrigindo “uma parte da de-
soneração que foi muito lon-
ge”, ao abrir mão de R$ 120 
bilhões em receita com subsí-

Votação das Medidas 
Provisórias está em 
fase final no Congresso

dios em diversas áreas. “Isso 
vai ajudar a inflação a cair, a 
estabilizar a economia, a criar 
um ambiente em que a taxa de 
juros possa cair no futuro e a 
criar bases sólidas para a reto-
mada do crescimento”, avaliou. 
O chefe da Casa Civil minimi-
zou as divergências internas 
da base aliada no Senado para 
votação das medidas, inclu-
sive dentro do PT, e disse que 
espera um resultado positivo. 
“Tivemos pequenas dissidên-
cias de todas as bancadas, mas 
aprovamos as MPs com ampla 
margem de votos na Câmara e 
acho que isso vai se repetir no 
Senado,” previu o ministro.

Mercadante disse lamen-
tar que haja dissidências na 
base aliada, mas avaliou que 
isso é normal no processo de-
mocrático. “É assim na demo-
cracia; as pessoas, às vezes, 
têm pequenas divergências. 
Mas acredito que temos um 
amplo apoio no Senado para 
aprovar as três MPs e estamos 

trabalhando para isso.”
O ministro anunciou a 

criação de uma comissão técni-
ca de nível ministerial para dis-
cutir mudanças na Previdência, 
entre elas a definição de alter-
nativas ao fator previdenciário.

A comissão definirá a posi-
ção do governo, que será leva-
da ao Fórum de Debates sobre 
Políticas de Emprego, Trabalho 
e Renda e de Previdência Social, 
que vai incluir representantes 
das centrais sindicais, dos em-
presários e dos aposentados. 
Além de Mercadante e Levy, 
os representantes do governo 
serão os ministros da Previ-
dência, Carlos Gabas; do Plane-
jamento, Nelson Barbosa; e das 
Comunicações, Ricardo Berzoi-
ni (ex-ministro da Previdência).

“Pretendemos, até a pró-
xima semana, implantar o 
fórum e iniciar as discussões 
mais aprofundadas sobre o 
tema relacionado às relações 
de trabalho, à Previdência. 
A presidente Dilma disse na 

campanha – e ela está cum-
prindo esse compromisso: o 
fator previdenciário só pode 
ser discutido dentro de uma 
perspectiva de sustentabilida-
de da Previdência e esse é um 
dos objetivos do fórum.”

Além de Levy e Mercadan-
te, participaram da reunião de 
coordenação política o vice-
-presidente Michel Temer, e os 
ministros da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Aldo Rebelo; 
da Secretaria de Comunicação 
Social, Edinho Silva; de Minas 
e Energia, Eduardo Braga, e da 
Secretaria de Aviação Civil, Eli-
seu Padilha.

Também estiveram pre-
sentes os ministros das Cida-
des, Gilberto Kassab, da Justiça, 
José Eduardo Cardozo e da Se-
cretaria-Geral da Presidência, 
Miguel Rossetto; das Comuni-
cações, Ricardo Berzoini, e da 
Previdência, Carlos Gabas, e os 
líderes do governo na Câmara, 
José Guimarães (PT-CE), e no 
Senado, José Pimentel (PT-CE).

Ministro-chefe da Casa Civil defende arrocho para reduzir a inflação e estabilizar a economia

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Câmara começa 
a analisar hoje 
mudanças para 
reforma política

A partir de hoje o Plenário 
da Câmara dos Deputados de-
verá dedicar todas as sessões 
deliberativas desta semana, 
até a quinta-feira, 28, para a 
discussão e votação da reforma 
política (Propostas de Emenda 
à Constituição - PECs 182/07 e 
outras). 

Conforme informou na 
semana passada o presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), os temas deverão 
seguir a ordem: sistema eleito-
ral; financiamento de campa-
nhas; proibição ou não da ree-
leição; duração dos mandatos 
de cargos eletivos; coincidência 
de mandatos; cota de 30% para 
as mulheres; fim da coligação 
proporcional; e cláusula de 
barreira.

Se prevalecer essa ordem, 
o Plenário analisará primeiro 
o chamado “distritão”, modelo 
que acaba com o atual sistema 
proporcional para eleição de 
deputados e vereadores e de-
termina a eleição dos mais vo-
tados pelo sistema majoritário.

De acordo com o parecer 
do relator da reforma políti-
ca, deputado Marcelo Castro 
(PMDB-PI), todos os mandatos 
terão a duração de cinco anos, 
contra os quatro atuais. 

Mariana Jungmann
Repórter da Agência Brasil 

O Senado deverá votar esta semana 
três medidas provisórias que tratam do 
ajuste fiscal do governo e que vencerão 
no dia 1º de junho. Um dos textos, a MP 
664, trata originalmente de mudanças 
nas regras para acesso dos trabalhado-
res à pensão por morte. No entanto, 
as principais discussões sobre a medida 
mudaram de foco depois que a Câmara 
dos Deputados incluiu nela uma emen-
da que altera o cálculo do fator previ-
denciário.

Atualmente, o fator incide para re-
duzir as aposentadorias pagas pela Pre-
vidência Social quando as pessoas param 
de trabalhar antes da idade prevista – 65 
anos para os homens e 60 anos para as 
mulheres. Mesmo que já tenham cum-
prido o tempo mínimo de contribuição 
de 35 anos para os homens e 30 anos 
para as mulheres, se não tiver atingido 
a idade, o benefício é reduzido.

A emenda estabelecida pela Câma-
ra determina que seja aplicado um novo 
cálculo, no qual a soma da idade com 
o tempo de contribuição deverá ser 85 
anos para as mulheres e 95 anos para os 
homens. Assim, uma mulher que tenha 
55 anos de idade e 30 anos de contribui-
ção, poderá se aposentar recebendo in-
tegralmente o valor do seu salário, obe-

decido o teto de R$ 4.663 do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). Já os 
homens se aposentarão com o valor in-
tegral se trabalharem 35 anos, atingin-
do a idade de 60 anos.

Como a MP perderá a validade por 
decurso de prazo se não for votada até 
o dia 1º, e se for alterada ainda precisará 
voltar para a Câmara, o governo acertou 
com os líderes da base aliada que ela 
será aprovada do jeito que está, inclu-
sive com a emenda. No entanto, ao lon-
go das últimas semanas, representantes 
do governo se manifestaram contrários 
à emenda que trata do fator previden-
ciário. O último cálculo do Ministério 
da Previdência, de 2012, estimava que 
o fim do fator pode gerar um impacto 
de até R$ 40 bilhões em 10 anos. Por 
isso, apesar do acordo para que a MP 
664 seja votada do jeito que está, não 
há compromisso da presidente Dilma 
Rousseff de que o texto será sancionado 
integralmente.

“Depois é uma outra história”, dis-
se o líder do governo, senador Delcídio 
Amaral (PT-MS), após reunião com o 
articulador político do governo e vice-
-presidente da República, Michel Temer. 

A votação da MP 664 deverá ocor-
rer hoje, logo após a votação da MP 665, 
que trata de mudanças nas regras para 
acesso a seguro-desemprego, seguro-
-defeso e abono salarial.

Seguro-desemprego domina 
polêmica na pauta do Senado

MEDIDA PROVISÓRIA 664
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Foram identificados 47
beneficiários mortos e 
4.421 bolsistas irregulares

Auditoria da CGU aponta falhas
em bolsas concedidas pelo ProUni
Da Agência Brasil

Auditoria da Controlado-
ria-Geral da União (CGU) apon-
tou falhas nos mecanismos de 
controle para concessão e ma-
nutenção das bolsas no Progra-
ma Universidade Para Todos 
(ProUni). Entre as irregulari-
dades, foram identificados 47 
beneficiários mortos, além de 
4.421 bolsistas cuja renda não 
atende aos critérios exigidos 
pelo programa.

O trabalho da CGU avaliou 
cursos, universidades, candi-
datos e bolsistas de todas as re-
giões do país. A Controladoria 
verificou o cumprimento das 
exigências do programa, além 
da frequência e do desempe-
nho acadêmico dos bolsistas. A 
investigação envolveu 291 fis-
calizações, além da análise de 
dados do Sistema Informatiza-
do do ProUni (SisProUni) entre 
2005 e 2012.

Para chegar à conclusão 
de que as pessoas mortas re-
cebiam a bolsa, os auditores 
cruzaram os dados do Sistema 
Informatizado de Controle de 
Óbitos com o sistema de dados 
do Prouni. Eles encontraram 
beneficiários que haviam mor-

rido, mas contavam como “em 
utilização-Bolsista Matricula-
do”, sendo que um deles mor-
reu antes de se tornar bolsista 
e os outros 46 após o recebi-
mento da bolsa.

Segundo o relatório, 
12,2% dos candidatos da 
amostra aprovados deixaram 
de comprovar ao menos um 
critério para a concessão do 
benefício, como escolaridade, 
residência e renda. Foi consta-
tada também a existência de 
58 registros de candidatos que 
informaram não serem brasi-
leiros natos ou naturalizados, 
e seis pessoas possuíam que 
duas bolsas ativas, o que con-
traria as normas do ProUni.

A CGU informou, em 
nota, que “houve problemas 
na alimentação dos dados do 
SisProUni pelas instituições 
de ensino, bolsistas com de-
sempenho acadêmico inferior 
ao estipulado, inconsistência 
no que a instituição informava 
sobre bolsas do ProUni e as va-
gas efetivamente oferecidas no 
vestibular, entre outros”.

A controladoria recomen-
tou ao Ministério da Educação 
(MEC), do programa, aprimo-
rar o controle das informações 
do SisProUni e melhorar a ges-
tão do ProUni. Em resposta à 
CGU, o MEC disse ter aumenta-
do o controle das informações 
fornecidas pelas instituições. 

As obras da Usina Nucle-
ar Angra 3 foram paralisadas 
ontem, após assembleia geral 
dos trabalhadores, que apro-
varam greve por tempo inde-
terminado. A mobilização é 
por 10% de aumento salarial 
e de 25% na cesta básica. O 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria 
da Construção Civil de Angra 
dos Reis e Paraty, Anderson 
Pereira, disse que a greve vai 
provocar ainda mais atrasos 
na conclusão da usina, que 
teve as obras reiniciadas em 

2009, depois de duas décadas 
paradas, com previsão de en-
trar em operação em 2018.

O Sindicato das Empre-
sas de Engenharia de Monta-
gem e Manutenção Industrial 
do Rio de Janeiro ofereceu 
um aumento escalonado, de 
acordo com a faixa salarial. 
Pela proposta, seria conce-
dido reajuste de 8% para os 
trabalhadores com menores 
salários, de 7,13% para os 
profissionais que recebem 
até R$ 4,5 mil, de 4,7% para 
salários até R$ 7 mil e livre 
negociação acima desses ní-
veis. Os trabalhadores rejei-
taram a proposta

Greve paralisa obras da 
Usina Nuclear Angra 3

RIO DE JANEIRO

O Ministério da 
Educação (MEC) desvin-
culou 74 mantenedoras 
de instituições de Ensino 
Superior do Programa 
Universidade para To-
dos (ProUni) por falta 
de comprovação de re-
gularidade fiscal. Desse 
total, 11 são reinciden-
tes e só poderão aderir 
novamente ao progra-
ma após o prazo de um 
ano. As demais 63 po-
dem apresentar recurso 
administrativo contra a 
decisão na Secretaria de 
Educação Superior.

A decisão e a lista 
com as mantenedoras 
desvinculadas estão pu-

blicadas na edição de on-
tem do Diário Oficial da 
União. De acordo com a 
decisão, não haverá pre-
juízo para os estudantes 
que já participam do 
ProUni e eles terão as 
matrículas preservadas 
pelas mantenedoras.

O MEC cita o Artigo 
1° da Lei n° 11.096, de 
13 de janeiro de 2005, 
que determina que 
a mantenedora deve 
comprovar, ao final de 
cada ano-calendário, a 
quitação de tributos e 
contribuições  adminis-
trados pela Receita Fe-
deral, sob pena de des-
vinculação do ProUn.

MEC desvincula instituições

André Richter
Da Agência Brasil  

O juiz federal Sérgio Moro 
autorizou ontem a transferência 
do ex-tesoureiro do PT João Vac-
cari Neto e dos ex-deputados fe-
derais André Vargas, Luiz Argôlo 
e Pedro Corrêa para o Complexo 
Médico-Penal em Pinhais, Região 
Metropolitana de Curitiba. Todos 
são investigados na Operação 

Lava Jato e estão presos na carce-
ragem da Policia Federal na capi-
tal paranaense.

Segundo o delegado Igor Ro-
mário de Paula, um dos responsá-
veis pela condução dos inquéritos 
da Lava Jato, as instalações não 
têm capacidade para grande nú-
mero de presos. Com a transferên-
cia, os investigados ficarão subme-
tidos às regras do presídio, mas 
permanecerão em ala reservada.

“De fato a carceragem da 

Polícia Federal, apesar de suas 
relativas boas condições, não 
comporta, por seu espaço redu-
zido, a manutenção de número 
significativo de presos. Por isso 
autorizei anteriormente a remo-
ção de outros presos relaciona-
dos à Operação Lava Jato para 
o Complexo Médico-Penal, local 
que vinha atendendo satisfato-
riamente às condições de custó-
dia dos referidos presos provisó-
rios.”, decidiu Moro.

Vaccari e três ex-deputados são 
transferidos para presídio no PR

OPERAÇÃO LAVA JATO

A transferência dos presos para o Complexo Médico-Penal em Pinhais, no Paraná, foi determinada pelo juiz federal Sérgio Moro

FOTO: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil



A denúncia foi feita pelo 
jornal The Times e serve de
alerta para as autoridades

Estado Islâmico ameaça ataque 
químico contra a Grã-Bretanha
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Organizado por jihadis-
tas do grupo extremista Esta-
do Islâmico (EI, ex-Isis), de-
nunciou o jornal “The Times” 
ontem. 

De acordo com a publi-
cação, que cita especialistas 
em segurança, o ataque pode 
ser cometido por comba-
tentes britânicos do EI que 
voltam ao Reino Unido após 

passarem uma temporada lu-
tando na Síria ou no Iraque. 
O ataque químico poderia en-
volver bombas de cloro, uma 
substância facilmente encon-
trada no território britânico. 

Segundo o jornal, agen-
tes da polícia antiterrorismo 
estão trabalhando para con-
ter a “ameaça crescente” de 
um atentado químico.

Desde agosto de 2014, 
quando as autoridades co-
meçaram a suspeitar de que 
um dos principais executores 
do EI seria originário de Lon-
dres, foram reforçadas as me-
didas de segurança no país.

Da Ansa Brasil

Soldado abre fogo 
e mata 8 em quartel

Sete militares foram mortos 
após um soldado abrir fogo ontem 
contra os próprios colegas no 
quartel de Bouchoucha, em Túnis, 
capital da Tunísia. A oitava vítima 
foi o próprio atirador, atingido por 
tiros das forças de segurança.

“Ele atacou um colega 
com uma faca, pegou sua arma 
e começou a atirar nos ou-
tros soldados que estavam na 
saudação à bandeira”, contou 
o porta-voz do Ministério do 
Interior, Blehassen Oueslati, à 
imprensa local.

Os números sobre a 
quantidade de feridos variam 
entre 10 e 15 pessoas e, se-
gundo Oueslati, as equipes 
estão investigando os motivos 
do atentado.

Guerrilheiro e 2 civis
morrem na Colômbia

Um guerrilheiro das For-
ças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc) e dois civis 
morreram em confrontos com o 
exército colombiano, de acordo 
com levantamento feito após 
o cessar-fogo anunciado pelos 
rebeldes.

Os combates ocorreram 
em Caqueta, ao Sul do país, um 
dos redutos das Farc, principal 
guerrilha da Colômbia e que, há 
mais de dois anos, negocia um 
processo de paz.

“Duas pessoas ficaram feri-
das e outras duas morreram”, in-
formou o exército colombiano por 
meio de comunicado, afirmando 
que os dois civis foram atingidos 
por tiros feitos pelas Farc.

O guerrilheiro morto era 
procurado por suspeita de par-
ticipação na morte do gover-
nador de Caqueta em 2009 e 
pelo sequestro de funcionários 
chineses da empresa petrolífe-
ra Emerald Energy, na mesma 
região, em 2011.

Pelo menos 217 pessoas 
foram assassinadas desde 
o dia 16 de maio pelo gru-
po Estado Islâmico, a leste 
da província síria de Homs, 
onde está localizada a cidade 
de Palmira, confirmou o Ob-
servatório Sírio de Direitos 
Humanos.

A organização não go-
vernamental informou que, 
entre as vítimas, há civis, 
incluindo crianças e adoles-

centes, e adeptos do regime, 
e que os jihadistas fizeram 
cerca de 600 prisioneiros, 
segundo noticia a agência es-
panhola EFE.

No domingo (24), a te-
levisão síria, citando fontes 
locais, afirmou que o Esta-
do Islâmico tinha degolado 
pelo menos 400 pessoas, a 
maioria crianças, mulheres 
e idosos, na cidade síria de 
Palmira, desde que tomou 
seu controle, na passada 
quarta-feira.

EI pratica 217 homicídios
Da Agência Lusa

No último final de semana, foi a vez de Tokyo 
realizar a Marcha para Jesus. No mês passado, 
milhares de brasileiros residentes no Japão, 

japoneses, australianos, filipinos, americanos e 

outros cristãos evangélicos se reúnem na cidade 
de Nagoya para participar da sétima Marcha para 
Jesus. O ato foi organizado pela Igreja Evangélica 
Missão Apoio e Associação de Pastores Harvest 

Fellowship e Amej. Em Nagoya, os participantes 
percorreram um trecho de 1700 metros dentro 
da cidade de Nagoya, gritando de voz alta para os 
japoneses Jesus ama vocês!

Tokyo realiza a Marcha para Jesus

FOTO: Marcelo Hide/Fotos Públicas

O governo do Nepal con-
siderou ontem crucial que o 
país não perca a atenção do 
mundo, um mês depois do 
terremoto que causou mais 
de 8,6 mil mortos e deixou 
um rasto de destruição.

O ministro da Informa-
ção e Comunicações, Minen-
dra Rijal, disse ontem que o 
Nepal ainda precisa de fun-
dos para dar teto a todos os 
que perderam suas casas. 
“Não podemos perder a aten-
ção do mundo. Temos de re-
construir [tudo] a partir dos 
escombros”, disse Rijal.

Os doadores, acrescen-
tou, podem confiar que “o 
dinheiro dado ao Nepal será 
usado com eficiência, com 
transparência” para recons-
truir o país atingido por um 
sismo de magnitude 7,8 na 

escala Richter no dia 25 de 
abril e por uma forte réplica 
de 7,3, em 12 de maio. Os tre-
mores causaram mais de 8,6 
mil mortos e 16,8 mil feridos, 
segundo dados divulgados 
pelo governo nepalês.

O ministro reconheceu 
que ainda há carências, como 
a falta de lonas para erguer 
tendas para dar abrigo a 
quem perdeu casa, e o gover-
no nepalês trabalha para “le-
var as pessoas de alojamen-
tos temporários para outros 
permanentes”.

Os trabalhos de assis-
tência vão durar ainda “cinco 
ou seis meses”, após os quais 
as autoridades preveem co-
meçar as tarefas de recons-
trução, calculando que sejam 
necessários “cerca de US$ 2 
milhões, dos quais o governo 
dispõe de cerca de US$ 200”, 
afirmou o governante. 

Nepal quer atenção do
mundo para a tragédia

REConSTRuÇÃo do PAÍS

Da Agência Lusa

Ao menos 500 mortes foram atri-
buídas à onda de calor que tem atin-
gido a Índia nos últimos dias, quando 
a temperatura chegou a 48ºC em al-
gumas áreas do país. A maioria das 
vítimas vivia nos Estados de Telanga-
na e Andhra Pradesh, no sul da Índia, 
onde mais de 140 morreram desde 
sábado.

A onda de calor vem atingindo a 
região desde meados de abril, mas a 
maior parte das mortes ocorreram na 
última semana.

No Estado onde a situação é mais 
crítica, Andhra Pradesh, já foram re-
gistradas 246 vítimas na semana pas-
sada. Autoridades disseram que 62 
morreram no domingo de insolação.

O governo tem pedido que cida-
dãos evitem ir para a rua e bebam 
bastante líquidos.

Em Nalgonda, no recém-criado 
Estado de Telangana, seus habitan-
tes estão acostumados às altas tem-
peraturas do verão. Mas a intensida-
de da atual onda de calor fez com 
que o empresário Ravinder Reddy 
ficasse confinado em casa durante 
uma semana. 

“Dois de meus funcionários estão 
no hospital por causa de insolação”, 
diz ele à BBC.

O agricultor Ahmed Pasha, que 
cultiva uma área de 12 hectares, afir-
ma que não há mais água em sua ter-
ra nem em seu poço.

“Secou tudo, e perdi metade da 
grama que tinha cultivado para dar 
aos búfalos e às cabras.”

Segundo P. Tulsi Rani, comissário 
especial do departamento de geren-
ciamento de desastres de Andhra 
Pradesh, “a maioria das vítimas são 
pessoas que ficaram expostas dire-
tamente ao sol, normalmente têm 

mais de 50 anos e são da classe tra-
balhadora”.

“Estamos pedindo que as pesso-
as tomem precauções, como usar um 
guarda-chuva ou chapéu, hidratar-se 
com água ou leite e usar roupas de 
algodão”, ele acrescentou.

A agência de notícias Press Trust 
of India (PTI) reportou que 186 pes-
soas morreram nos distritos vizinhos 
a Telangana, com 58 vítimas registra-
das desde sábado.

No Estado do Rajastão, no no-
roeste do país, também houve tem-
peraturas recordes e diversas mortes 
por causa da onda de calor.

Ao menos dez mortes foram re-
portadas no Estado de Bengala Oci-
dental. Na sua capital, Kolkata, todos 
os táxis sem ar-condicionado deixa-
rão de circular por cinco horas todos 
os dias após dois motoristas terem 
morrido de insolação.

E a situação adversa não deve 
melhorar em breve. “Nenhum refres-
co” é esperado em Andhra Pradesh, 
Telangana e Déli e em outros Estados 
do norte nos próximos quatro dias, já 
que a “onda de calor deve continu-
ar” por causa da falta de chuva, disse 
uma autoridade.

Onda de calor que chega 
a 48°C mata 500 na Índia

ALTA TEMPERATuRA

Da BBC Brasil

No Estado onde a 

situação é mais 

crítica, Andhra Pradesh, 

já foram registradas 

246 vítimas na semana 

passada, segundo 

fontes oficiais

Morreu  no último do-
mingo,  nos Estados Unidos, 
o Prêmio Nobel de Econo-
mia, John Forbes Nash. Ele 
foi responsável por tornar 
mais amplo o entendimento 
sobre a teoria dos jogos, po-
pularizando o seu uso além 
do campo da matemática.

De acordo com a po-
lícia, Nash morreu em um 
acidente de carro, no Esta-
do de Nova Jersey, enquan-
to viajava com a esposa, que 
também morreu. O econo-
mista, que inspirou o filme 
Uma Mente Brilhante, tinha 
86 anos.

O acidente aconteceu 
perto da comunidade de 
Monroe, após o táxi em que 
Nash viajava perder o con-
trole quando tentava ultra-
passar outro automóvel e se 
chocar contra uma mureta. 
As autoridades disseram que 
o acidente não resultou na 
morte de outros envolvidos.

Nash ganhou o Prêmio 
Nobel de Economia em 1994 
por expandir a chamada teo-
ria dos jogos, criada pelos 
matemáticos John Von Neu-
mann e Oskar Morgenstern, 
ao apresentar resultados di-
ferentes para a soma zero.

Acidente mata Nobel 
de Economia nos EUA
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BOTAFOGO

Fonseca exige mais do time
Técnico quer mais dos 
jogadores para ir em
busca das vitórias

Página 24

Hulk ainda alimenta o 
sonho de disputar a
Copa de 2018 na Rússia

Não há tempo para des-
canso. Os jogadores do Bota-
fogo chegaram ontem de ma-
drugada, de Arapiraca, onde 
empataram em 1 a 1 contra 
o ASA, pela Série C, e à tarde 
já se reapresentaram na Ma-
ravilha do Contorno para o 
clássico contra o Campinense, 
amanhã em Campina Grande. 
A partida está sendo encara-
da pelos botafoguenses como 
uma verdadeira decisão, já 
que uma nova derrota para 
o Campinense, praticamente 
elimina as chances de con-
quistar o tricampeonato.

Apesar do empate com 
sabor de vitória contra o 
ASA, o técnico Roberto Fon-
seca não gostou da atuação 
da equipe, e acha que o time 
tem que melhorar e mui-
to para atingir os objetivos 
traçados pela diretoria e so-
nhados pelos torcedores. “O 
resultado foi excelente, mas 
nossa atuação deixou a de-
sejar, sobretudo no primeiro 
tempo”, disse o treinador.

Para o jogo contra o 
Campinense, amanhã, Ro-
berto tem alguns problemas. 
Os meias Samuel e Doda es-
tão se recuperando de con-
tusão, o mesmo acontece 
com o volante Hércules e o 
atacante Luiz Carlos. O trei-
nador espera que alguns 
destes jogadores se recupe-
rem a tempo, principalmen-
te o meia Samuel, já que ele 
não pode escalar o Rone Dias 
no Campeonato Paraibano. 
O atleta foi um dos melhores 
em campo contra o ASA.

Roberto Fonseca só de-
finirá a equipe, após o cole-
tivo de hoje à tarde, quando 
ele pretende testar algumas 
formações e variações táti-
cas, para tentar surpreender 
o Campinense, em Campina 
Grande. Este ano, o Belo não 
tem tido sorte contra a Ra-
posa. Nas duas partidas que 
enfrentou o Rubro-Negro, o 
Botafogo levou a pior, e per-
deu ambas por 2 a 0.

Neste jogo de amanhã, 
a novidade será aplicação 
do exame antidoping. A so-
licitação foi feita pelo Bota-
fogo, que terá de pagar R$ 
4.920,00 mais as despesas 
com 24 refrigerantes e 24 
águas minerais. 

Em dois jogos disputa-
dos no quadrangular, o Bo-
tafogo só conseguiu 2 pon-
tos, enquanto o adversário 
de amanhã é o líder com 6 
pontos conquistados, com 
100 por cento de aproveita-
mento.

FOTO: Ascom/Botafogo
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Amanhã, o Belo 
tem uma grande 
decisão contra 
o Campinense 
no Amigão pelo 
quadrangular 
decisivo do 
Paraibano

Jogadores do Botafogo voltam a treinar hoje visando a partida decisiva de amanhã pelo Campeonato Paraibano de 2015 contra o Campinense, no Estádio Amigão

Severino Maia espera um jogo aberto contra o Treze
Para o Auto Esporte, o 

jogo da próxima quinta-feira, 
contra o Treze, no Almeidão,  
é decisivo para as pretensões 
do clube, de pelo menos con-
seguir uma vaga para o Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D. Após a derrota para o 
Campinense, no último jogo 
em Campina Grande -  adver-
sário direto pela vaga para a 
competição nacional - a si-
tuação se complicou para o 
Clube do Povo. O Auto Espor-
te viu o Rubro-Negro abrir 
5 pontos de vantagem sobre 
ele, nesta disputa particular 
entre os dois clubes.

Ontem, o técnico Seve-
rino Maia afirmou que espe-
ra um jogo aberto, já que a 
derrota e o empate não ser-
vem para nenhuma das duas 
equipes. "Eu espero um jogo 
duro, mas aberto, porque 
só a vitória interessa a cada 
equipe, que deverá lutar por 
ela os 90 minutos", disse o 
treinador.

O técnico Alvirrubro 
terá dois problemas para 
escalar a equipe. O volante 
Rafael e  o zagueiro Júlio se 
machucaram no jogo con-
tra o Campinense e já foram 
vetados pelo Departamento 
Médico. Os demais jogadores 
estão à disposição do técni-
co, que esconde o jogo em 
relação a escalação.

"Nós só vamos definir o 
time titular para esta partida 
na quarta-feira, após testar-
mos algumas formações. Estou 
em dúvida, e como é um jogo 
decisivo, tenho que ter muita 
calma para decidir correto", 
disse o treinador, que deve-
rá continuar com a política 
de treinos secretos, que vem 
adotando nos últimos jogos. O 
Auto Esporte jogou 2 vezes no 
quadrangular final e tem ape-
nas 1 ponto, fruto do empate 
na estreia por 2 a 2 contra o 
Botafogo. No último jogo, o Al-
virrubro perdeu para o Campi-
nense por 2 a 0. 

AUTO ESPORTE

Panda e Edmar estão fora do jogo de quinta-feira 
Com o empate diante do 

Botafogo, por 1 a 1, após estar 
vencendo, o ambiente no Tre-
ze é de pressão para o jogo da 
próxima quinta-feira, contra o 
Auto Esporte, no Almeidão em 
João Pessoa. Só a vitória inte-
ressa ao Galo, para continuar 
na briga pelo título paraibano 
de 2015. Com apenas 1 ponto 
ganho em duas partidas, não 
depende mais só dele para 
conseguir seu objetivo. Terá 
de vencer seus adversários e 
esperar o tropeço do Campi-
nense, que lidera a competi-
ção com 6 pontos.

Nos bastidores do clu-
be, comenta-se que o técnico 
Everton Goiano está com o 
cargo ameaçado, e uma nova 
derrota nesta quinta-feira, 
pode acarretar na sua demis-
são. Ele tem alguns problemas 

para escalar a equipe. O lateral 
esquerdo Panda e o volante 
Edmar levaram o terceiro car-
tão amarelo e terão de cum-
prir suspensão.

Por outro lado, ele rece-
beu uma boa notícia do De-
partamento Médico. O volan-
te Júnior Gaúcho, o atacante 
Marcelo Marciel e o lateral es-
querdo Téssio estão liberados, 
e à disposição do treinador 
para enfrentar o Auto Esporte.

Everton Goiano só defini-
rá o time titular para o jogo em 
João Pessoa, após o coletivo 
apronto de hoje à tarde. Mas a 
provável equipe do Galo para 
enfrentar o Clube do Povo 
é Léo Rodrigues, Alexandre 
Bindé, Alisson Pereira, Thiago 
Sala e Téssio; Júnior Gaúcho, 
Magno, Zotti e André Beleza, 
Preto e Nonato.

Campinense
No Campinense, ao con-

trário do Galo, o ambiente 
é de total otimismo, afinal a 
equipe é líder da competição 
e está há 11 jogos sem saber 
o que é uma derrota, além de 
ter vencido 8 jogos seguidos. A 
esperança é que a Raposa ven-
ça o Botafogo amanhã, e assim 
coloque uma mão na taça de 
campeão paraibano, já que 
dificilmente poderá ser mais 
alcançado pelos adversários.

Apesar de todo o favori-
tismo, o técnico Francisco Diá 
pede cautela e humildade para 
enfrentar o Botafogo. “Vamos 
enfrentar uma grande equi-
pe, que está motivada e com o 
técnico novo. E não é porque 
vencemos eles duas vezes este 
ano que somos favoritos.”, dis-
se o treinador da Raposa.

DESFALQUES

jogadores do Auto Esporte realizam treino físico no campo de Mangabeira visando o jogo com o Treze

No Presidente Vargas, os jogadores seguem treinando forte



Ginástica brasileira ganha 
medalhas na Copa do Mundo
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Caio Souza e Francisco 
Barreto se destacam
com bronze e prata

Como estão jogando ruim os 
três clubes cariocas do Bra-
sileiro da Série A. No último 
sábado vi o empate do Vasco 
diante do Internacional - deu 
sono - e no domingo a dupla 
Fla-Flu não mostrou nada em 
seus jogos. O Flu empatou 
sem gols em casa com o 
Corinthians e o Fla perdeu 
de 2 a 1 para o Avaí longe 
do Rio de Janeiro. Acho que seria melhor os três se 
juntarem ao Botafogo e disputar a Segunda Divisão. 
O Alvinegro, inclusive, é o quarto colocado. Hoje só 
joga a Série A para escapar do rebaixamento ou 
brigar por uma vaga na Sul-Americana. O futebol 
carioca está de cabeça para baixo.

Cariocas na Série B

Jogo de amanhã é uma 
grande decisão

Apenas quatro pontos separam o Campinense do 
Botafogo no quadrangular. Até se pode pensar que a 
vantagem é grande, porém o equilíbrio vem sendo a tôni-
ca deste quadrangular porque tudo pode mudar a partir 
da rodada que começa amanhã. Campinense e Botafogo 
se enfrentam no Amigão e uma vitória do Tricolor da 
Maravilha do Contorno seria um resultado absolutamen-
te normal, principalmente agora de novo técnico, quando 
a motivação dos jogadores cresce, afinal muitos buscam 
a titularidade com maior determinação.

Se a vitória for do Campinense, aí sim, a coisa se 
complica porque a Raposa abriria, em relação ao seu 
maior concorrente, sete pontos, vantagem altamente 
considerável faltando apenas três jogos. E nessa briga, 
Auto Esporte e Treze, que se enfrentam na quinta-feira, 
vão “secar” o Campinense, pois um revés do Rubro-Negro 
vai animar ainda mais para o confronto do dia seguinte.

Não tenho a menor dúvida de que serão dois jogos 
bastante equilibrados, definidos nos detalhes. O Cam-
pinense vai defender não só a liderança do quadran-
gular, mas também uma invencibilidade de onze jogos. 
Os botafoguenses são unânimes em dizer que tabu é 
pra ser quebrado e apostam que ele acontece já nesta 
quarta-feira. Pela importância do jogo acredita-se que o 
Estádio Amigão receba o maior público do Campeonato 
paraibano de 2015.

Ainda falando de Botafogo, o resultado lá em 
Arapiraca acabou sendo extremamente positivo, já que 
o novo técnico teve pouco tempo para acertar o time e 
sair sem derrota de Arapiraca é realmente pra ser come-
morado. O empate de 1 a 1 com o goleiro Edson defen-
dendo pênalti devolveu a motivação ao Botafogo que 
vai com todas as suas forças pra cima do Campinense e 
certamente a torcida vai fazer a sua parte como tam-
bém do Rubro-Negro que anda embalado na competição.

Andressa Morais e as irmãs Jaílma e Jucilene Sales estão 
na delegação brasileira que vai disputar o Campeonato 
Sul-Americano de Atletismo em Lima, no Peru, de 12 a 14 de 
junho. O trio paraibano tem chances de trazer medalhas.

Paraibanas em alta

No próximo sábado final-
mente vai começar a Sub-19 
Especial que vai apontar o 
representante da Paraíba na 
Copa São Paulo de Juniores 
de 2016. A disputa promete 
muitas emoções.

Sub-19

A direção do Botafogo 
decidiu pedir antidoping para 
o jogo de amanhã contra 
o Campinense no Amigão. 
Fazia tempo que não víamos 
a realização do exame num 
Campeonato Estadual.

Antidoping

O Sport Club do Recife lidera o Brasileirão, a elite do 
futebol, com sete pontos em três jogos; e o Náutico 
está na frente da Segunda Divisão com nove pontos e 
aproveitamento de 100% com o mesmo número de jogos. 
Como se vê, Pernambuco largou bem e espera-se que 
mantenha a performance durante as disputas. Será? 

Pernambuco bem na fita

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Curtas

Weidman festeja a
vitória sobre Belfort

Bellucci vence em
Roland Garros

Hamilton dá um péssimo exemplo

O norte-americano Chris Weidman 
mostrou que está com moral, depois de 
nocautear Vitor Belfort no primeiro round, 
durante o UFC 187. Para comemorar, realizou 
uma festa na piscina, em Las Vegas. De 
quebra,  a presença do atleta mais bem pago 
do mundo, o boxeador Floyd Mayweather Jr., 
para celebrar a manutenção do cinturão dos 
médios e de sua invencibilidade.

Thomaz Bellucci, que ascendeu 
ao 40o lugar, após a conquista no ATP 
250 de Genebra, na Suíça, no último 
sábado, estreou bem, ontem, em 
Roland Garros. Bellucci necessitou de 
1h30min para destruir o australiano 
Marinko Matosevic por 3 sets a 0 com 
parciais de 6/1 6/2 6/4 em duelo 
realizado na quadra 14.

Opiloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, deu um péssimo exemplo ao 
demonstrar irritação com a perda do primeiro lugar no GP de Mônaco de F-1, 
domingo passado. Chegou atrasado à premiação e fechou “a cara”. Ele tinha 

a vitória nas mãos e foi atrapalhado pela equipe com novo pit stop. 

Caio Souza e Francis-
co Barreto Júnior foram os 
destaques da Seleção Brasi-
leira Masculina de Ginástica 
Artística na Copa do Mundo 
de Anadia, em Portugal, úl-
tima etapa da competição 
antes dos Jogos Pan-Ameri-
canos Toronto 2015. Caio foi 
o primeiro a subir ao pódio 
ao conquistar a medalha de 
bronze no solo, no sábado. 
Já Francisco Barreto levou 
a prata na barra fixa, neste 
domingo, último dia de apre-
sentações.

Francisco fez uma apre-
sentação segura na final 

barra fixa, um de seus prin-
cipais aparelhos, e obteve 
nota 14,950. Com uma pe-
quena diferença em relação 
ao brasileiro, o ouro foi para 
o cubano Manrique Larduet, 
com 14,975. O também cuba-
no Randy Leri Bell comple-
tou o pódio, com 14,400.

"O Chico fez uma série 
nova, a primeira vez em uma 
competição. O mais impor-
tante para nós era acertar 
nessa final, porque a gente 
sabia que ele tinha chance de 
medalha. Para ele, foi muito 
válido ganhar experiência 
com essa nova apresentação, 
demonstrar que tem capa-
cidade para fazê-la em nível 
altíssimo e conquistar uma 
nota próxima aos 15,000", 

disse Cristiano Albino, trei-
nador do vice-campeão.

Na final do solo, Caio 
Souza somou 14,750 pontos 
e ficou atrás apenas do cuba-
no Manrique Larduet, com 
15,075, e do esloveno Ziga 
Silc, com 14,925.

"A apresentação foi me-
lhor do que na classificatória. 
Foi um momento importante 
para eu poder fazer a série 
nova. Ainda não cheguei na 
nota de partida que quero, 
mas acredito que fiz o meu 
melhor. Estava com um pou-
co de medo por conta do meu 
pé, mas nada que me impe-
disse de competir", disse o 
ginasta, que ficou com dor 
no pé direito após a prova de 
salto na qualificatória.

Caio ainda disputou a fi-
nal da decisão das paralelas e 
ficou na sexta colocação, com 
14,350. O primeiro lugar foi 
do colombiano Jossimar Cal-
vo, com 15,950.

O Brasil ainda teve dois 
ginastas na briga por me-
dalhas no cavalo com alças. 
Petrix Barbosa foi o sétimo, 
com 13,175, e Lucas Biten-
court o oitavo, com 13,075. 
O campeão no aparelho foi o 
colombiano Jossimar Calvo, 
com 15,325.

O jovem Lucas Biten-
court, de 21 anos, esteve ain-
da na decisão das argolas e 
ficou em quinto, com a nota 
de 14,375. O medalhista de 
ouro foi o argentino Federico 
Molinari, com 15,275.

Francisco Barreto ganhou a medalha de prata na barra fixa durante a Copa do Mundo que aconteceu na cidade de Anadia, em Portugal

Considerado uma das maiores 
revelações do atletismo brasilei-
ro, o carioca Thiago do Rosário 
André conseguiu índice na prova 
dos 1.500m para disputar os Jo-
gos Pan-Americanos de Toronto 
2015, o Campeonato Mundial, de 
Pequim, e as Olimpíadas do Rio de 
Janeiro 2016.

Thiago obteve o feito ao ficar 
com a quinta colocação da prova 
no Meeting de Hengelo, na Ho-
landa, com a marca de 3min35s90. 
A prova foi vencida pelo queniano 
Robert Kiptoo, com 3min33s64, 

seguido pelo ugandês Ronald 
Musagala, com 3min35s02s, e An-
thony Kiptoo, também do Quê-
nia, com 3min35s33.

O atleta brasileiro ganhou 
destaque nacional ao ficar com 
a quarta colocação dos 800m e 
1500m no Campeonato Mundial 
juvenil da temporada passada, em 
Eugene, nos Estados Unidos. An-
tes de viajar à Holanda, ele ven-
ceu as duas provas no Troféu Bra-
sil de atletismo, evento em que 
foi eleito o destaque masculino 
individual.

Também no meeting de Hen-
gelo, Fabiana Murer conquistou 
a medalha de bronze do salto 
com vara, com a marca de 4,55m, 
a mesma da alemã Silke Spie-
gelburg, prata, e da suíça Nicola 
Buchler, com quem dividiu o ter-
ceiro lugar. O ouro ficou com a 
grega Nikolia Kiriakopoulo, com 
4,60m.

Já Mauro Vinícius da Silva, o 
Duda, foi apenas o sétimo coloca-
do da prova do salto em distân-
cia com 7,78m. O alemão Markus 
Rehm garantiu o ouro, com 8,07m.

Thiago consegue índice para a Rio 2016
ATLETISMO

FOTOS: Reprodução



Luxemburgo está perto de sair
Flamengo
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Diretoria já trabalha 
com a possibilidade de 
mudança de treinador

Curtas

maradona chama
Blatter de corrupto

Daniel se irrita
com o Barcelona

marcelo já foca o
jogo contra o River

Corinthians sob
forte pressão

RogéRio Ceni poDe jogaR até DezemBRo

O ex-jogador argentino Diego 
Maradona afirmou ontem que nas últimas 
décadas o futebol mudou para pior e a Fifa, 
sob a presidência de Joseph Blatter, voltou a 
ser um lugar de corruptos. Em referência às 
eleições, Maradona classifica de "absurdo" 
um quinto mandato de Blatter. “Vamos ter 
um ditador a vida toda?”, disse.

Daniel Alves está irritado com o 
Barcelona. O jogador concedeu entrevista 
logo após o treinamento de ontem e fez 
duras críticas ao clube. A visão é de que não é 
valorizado como merece e as palavras foram 
em tom de adeus logo após o fim do contrato 
em 30 de julho. “Quero jogar num clube onde 
me respeitem”, disse o lateral.

No início do ano, Guerrero era 
candidato a um dos melhores atacantes do 
país para a temporada e ídolo indiscutível 
para os corintianos. Elias tinha recuperado 
seu bom futebol e garantido um lugar na 
seleção. E Sheik fez as pazes após o período 
de turbulência e passou a ser novamente 
xodó dos corintianos. Uma eliminação para o 
Palmeiras, outra para o Guarani do Paraguai 
e tudo isso foi por água abaixo. Os três, hoje, 
pressionam mais Tite do que ajudam.

A aposentadoria de Rogério Ceni já tem data marcada: 26 de julho, contra o Cruzeiro, no Morumbi. Mas a decisão de colocar fim à 
carreira do mais vitorioso jogador da história do São Paulo foi tomada pela diretoria. Se dependesse do goleiro, ele seguiria atuando. 
“Está muito claro para todo mundo que o Rogério queria jogar até dezembro”, afirma um colega de trabalho de Ceni no Tricolor. “Ele 

tem feito boas partidas, não sente dores… Mas estão parando com ele”, completa, referindo-se à cúpula tricolor. Nas conversas com as 
pessoas mais próximas, o goleiro afirma que desejaria encerrar a carreira com um título, o que só pode acontecer se ele seguir em campo 
e disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil até o fim. Nas conversas com as pessoas mais próximas, o goleiro afirma que desejaria encerrar a 
carreira com um título, o que só pode acontecer se ele seguir em campo e disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil até o fim.

Passado o duelo contra a Macaca,  
quando empatou em 1 a 1, o técnico 
Marcelo Oliveira já pensa no compromisso 
contra o River Plate, pelas quartas de 
final da Copa Libertadores. A Raposa 
vai a campo amanhã com a vantagem 
do empate para garantir lugar entre os 
quatro melhores do continente. “Tem a 
vantagem, mas o River é muito forte e não 
podemos nos descuidar diante de nossa 
torcida”, disse.

léo moura tira 
sarro com o Fla

Nos bastidores, a diretoria garante 
que Luxemburgo está prestigiado e que 
segue no mercado em busca de reforços. 
O torcedor não se ilude tanto assim. Já 
ouviu promessas de Conca, Ganso, Diego e 
Robinho. Agora prefere esperar. Certo é que 
o Flamengo precisa agir. E rápido. Por mais 
que tenha sido prejudicado pela arbitragem 
na derrota para o Avaí, o Flamengo foi mal 
escalado e não mereceu vencer. Luxemburgo 
admitiu que se precipitou e errou colocando 
Marcelo e Cáceres como titulares. Bressan 
e Jonas eram os titulares. Arthur Maia, Luiz 
Antônio e Paulinho não fizeram a diferença. 
Aliás, ninguém tem feito a diferença no 
Flamengo. A derrota, a segunda em 3 jogos, 
fez o ex-jogador Léo Mooura tirar sarro dos 
dirigentes e de parte da torcida que fizeram 
campanha para que ele deixasse o clube. 
Dos Estados Unidos, Léo, hoje no Fort 
Lauderdale Strikers, postou: ‘Os que 
pediam para eu sair e parar hoje pedem 
para eu voltar’.

Vanderlei Luxembur-
go colocou o Flamengo de 
volta ao lugar de onde tirou 
no ano passado: a zona de 
rebaixamento do Brasileiro, 
ou, como ele gosta de falar, 
a zona da confusão. Com 
mais um show de horrores 
dos jogadores na derrota de 
2 a 1 para o Avaí, domingo 
passado - que começou com 
uma escalação covarde do 
técnico  -, ficou provado que 
o trabalho precisa de uma 
reavaliação, e a troca de co-
mando está em pauta entre 
os dirigentes depois de um 
mês completo sem vitórias 
em jogos oficiais. Os dias do 
treinador estão contados e a 
troca pode acontecer depois 
do Fla-Flu, no fim de semana.

O resultado deixou o 
Flamengo na décima sétima 
posição ao fim da rodada. A 
derrota veio através de um 
gol que saiu de uma jogada 
irregular. A bola foi na linha 
de fundo e saiu antes de ser 
cruzada para Hugo, que fez 
os dois gols do Avaí. Gabriel 
diminui para o Flamengo. 
Amanhã, o time pega o Náu-
tico pela Copa do Brasil.

“Esse ano com certeza o 
Flamengo não vai brigar na 
confusão. É um encaixe que 

falta. Tem que ter cobrança. 
Jogador tem que saber disso, 
eu tenho que fazer. Esse ano 
não vai ficar na confusão” 
disse o técnico após o jogo.

Depois de uma semana 
pensando no que ia fazer, e 
apenas um coletivo, na sexta-
feira, o treinador apostou em 
uma formação que vingou 
no ano passado, com três vo-
lantes. O zagueiro Bressan, o 
volante Jonas e o lateral An-
derson Pico foram barrados. 
Marcelo, Cáceres e Márcio 
Araújo foram titulares. Não 
funcionou.

Se o trabalho do técni-
co Vanderlei Luxemburgo é 
questionado, o desempenho 
do elenco do Flamengo não 
fica atrás. As primeiras apre-
sentações no Campeonato 
Brasileiro deixaram claro 
que o rendimento é fraco 
para o time disputar a parte 
de cima da tabela, mas o trei-
nador descartou corpo mole 
dos atletas depois da derrota 
para o Avaí. 

“Tem que ter calma, 
sabemos o que estamos fa-
zendo, é chato ficar nessa 
situação. Jogadores estão 
trabalhando bastante, não 
são sacanas, temos que nos 
fechar cada vez mais” defen-
deu o comandante, que ao 
longo da semana foi protegi-
do pelo grupo.

Como as principais con-

tratações até o meio do ano 
não deram resultado - Mar-
celo Cirino está machuca-
do, Almir ainda não vingou 
e Armero estreou mal -, as 
cobranças recaem sobre o 
trabalho do treinador, sobre-
tudo porque a queda de pro-
dução vem desde o Estadual 
e houve várias semanas para 

tentar melhorar.
“ O Brasileiro é diferen-

te. A pegada é diferente. Não 
é chegar aqui e ganhar por-
que vai ganhar. É jogo duro. 
Estamos jogando mal, não 
pode ter desculpa que não 
contratou, temos que melho-
rar o rendimento” comen-
tou Luxemburgo ao analisar 

a partida. O técnico disse 
que armou o time de forma 
defensiva, reeditando a for-
mação que deu certo no ano 
passado, para dar confiança 
ao grupo em momento ins-
tável.

“Não jogamos de manei-
ra convincente. Tem minha 
parte, de tornar a equipe 

fechada, como fiz contra o 
Brasil de Pelotas pela Copa 
do Brasil, para segurar em 
um momento de instabilida-
de. Mas com o gol irregular 
complica” disse, citando o 
lance que decretou a derrota 
do time.

A torcida quer explica-
ções. E reforços.

Vanderlei Luxemburgo volta a ser questionado e essa semana será decisiva para a sua permanência no comando técnico do Flamengo

Fluminense e Corinthians não marcaram e contribuíram para a baixa média de gols

O futebol no Brasil vive uma 
crise técnica sem precedentes e a 
média de gols da Série A do Cam-
peonato Brasileiro é um bom re-
trato desta realidade irritante per-
cebida a cada rodada disputada 
pela elite nacional.

O recado tem sido dado ano 
após ano. Em 2011 a média de 
gols da Série A foi de 2,68 por jogo, 
um número até bastante razoável 
se comparado com a média dos 
campeonatos europeus. Em 2012, 
entretanto, brusca queda para 
2,48 por partida. No ano seguinte, 
nova queda, para 2,47 por jogo e 
em 2014 o Campeonato Brasilei-
ro terminou com a pior média de 
gols desde 1991. Foram 2,26 gols 
por partida.

O início da Série A 2015 não 
fica atrás e é dos piores possí-
veis. Em 30 partidas, apenas 60 
gols, média baixíssima de dois 
por jogo. Na primeira rodada fo-
ram 28 marcados, um início até 
promissor, mas que já caiu por 
terra nas rodadas seguintes. So-
mando os gols da segunda (17) e 
da terceira rodadas (15), foram 
apenas 32.

O nível geral das equipes é 
muito baixo e fica gritante quan-
do o retrato é dos atacantes. Fal-
tam fundamentos básicos. Os nú-
meros apenas servem como base 
para algo percebido facilmente. 
Basta parar e assistir a qualquer 
confronto, ainda que sem contato 
com as estatísticas. O jogo não flui, 

não agrada, é travado. Os técnicos 
são trabalhados na mesmice, na 
covardia. São erros de passes exa-
gerados, finalizações lamentáveis, 
cruzamentos sem sentido, muitas 
faltas (30) e cartões por partida 
(seis).

A estrutura atual do futebol 
brasileiro, formada por CBF, Fede-
rações e clubes está pronta para 
continuar impedindo qualquer 
melhora, qualquer planejamento. 
Não importa que a média de pú-
blico seja ruim nos estádios, que 
a audiência das partidas na televi-
são esteja em queda e que o torce-
dor não veja qualidade alguma no 
produto. Os dirigentes só têm um 
único objetivo, que é a manuten-
ção dos privilégios.

Crise técnica apresentada pelos clubes
faz cair a média de gols no Brasileiro

COMPETIÇÃO EM DECLÍNIO
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Paraibano segue em alta 
na Rússia e sonhando 
com a Copa de 2018

“Jamais negaria a Seleção”
HULK

Todos os dias, ao olhar 
da sacada do apartamento 
onde mora no sexto andar de 
um prédio em um dos melho-
res bairros de São Petersbur-
go, o atacante Hulk vislum-
bra o lugar onde quer estar 
em junho de 2018. É a Zenit 
Arena, estádio em constru-
ção e que será utilizado no 
Mundial da Rússia. Ele, claro, 
espera jogar lá daqui a três 
anos com a camisa da Sele-
ção Brasileira. “É um sonho", 
admitiu.

Um sonho distante, pelo 
menos nesse momento. Des-
de que não atendeu à pri-
meira convocação feita por 
Dunga em sua volta ao co-
mando, em setembro passa-
do - para os amistosos contra 
Equador e Colômbia -, não foi 
mais chamado. Hulk estava 
com uma lesão na coxa, mas 
curou-se antes do prazo ini-
cialmente estabelecido e jo-
gou pelo Zenit St.Petersburg 
três dias depois do amistoso 
contra os colombianos.

O atacante garante que 
a rápida recuperação foi 
consequência do trabalho 
do fisioterapeuta do Zenit, 
Eduardo Santos. Mas Dunga 
entendeu que ele não se em-
penhou para servir à sele-
ção e não o convocou mais. 
“Jamais simularia uma con-
tusão para não jogar pela 
seleção”, disse Hulk, para 
quem tudo não passou de 
um mal-entendido.

Enquanto Dunga não o 
perdoa, Hulk segue a vida. 
Superou o fracasso da Copa 
de 2014 e, em sua terceira 
temporada no Zenit - che-
gou em 2012, contratado 
por 60 milhões de euros -, 
conquistou o primeiro título 
russo. É artilheiro do cam-
peonato (15 gols, inclusive 
o do título) e participou de 
28 das 29 partidas do time 
na competição.

Venceu a resistência 
de alguns companheiros 
(pelo alto salário) e da tor-
cida. Ainda convive com o 
racismo quando a equipe 
joga fora de São Petersbur-
go, mas decidiu tratar bem 
os intolerantes. Teve o con-
trato estendido até 2019 
(dizem que ganhará 7 mi-
lhões de euros/ano). Está 
de bem com a vida. Só falta 
convencer Dunga a dar-lhe 
uma chance para que possa 
realizar o sonho de jogar na 
porta de sua casa em 2018.

Esta será uma semana decisiva para 
alguns clubes paraibanos. A rodada do meio 
de semana pode decidir mais do que apenas a 
liderança do quadrangular final do Campeona-
to Paraibano. Começamos por amanhã, com o 
jogo entre Campinense e Botafogo. Caso a Ra-
posa vença, abrirá 7 pontos de vantagem para 
o Botafogo, que praticamente verá seu sonho 
de conquistar o tricampeonato virar pesadelo. 

No campo das hipóteses, vamos acres-
centar mais um resultado além da vitória da 
Raposa. Caso o Auto Esporte perca, o Campi-
nense praticamente garante, por antecipação, 
a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série 
D, já que será praticamente impossível ser 
alcançado pelo Alvirrubro.

Agora vamos inverter a coisa. Caso o Bo-

tafogo vença, o Alvinegro da Maravilha do Con-
torno encosta no Rubro-Negro diminuindo para 
apenas 2 pontos a diferença. Acrescentando-se 
aí uma vitória do Auto Esporte sobre o Treze, na 
quinta-feira, em João Pessoa, isso fará com que 
o Alvirrubro também encoste no Campinense, e 
ainda tenha chances vivas de superar a Raposa 
e conquistar a vaga para a Série D.

Em caso de vitória do Treze e derrota do 
Campinense, o Galo fica ainda vivo na compe-
tição, porque enfrentará o Auto Esporte outra 
vez, só que em Campina Grande, enquanto o 
Campinense terá de enfrentar o Botafogo, em 
João Pessoa. Lembrando que ainda haverá 
mais um clássico dos maiorais, quando o Galo 
poderá dar o troco a Raposa. Estes exemplos 
foram para mostrar o quanto é importante 

esta rodada do meio de semana. No final dela, 
poderemos dizer que ninguém segura mais a 
Raposa, ou que o quadrangular ainda poderá 
sofrer uma reviravolta e ficar mais emocionan-
te nas últimas  rodadas.

Bom começo
O técnico Roberto Fonseca mostrou 

que tem pé quente. Assumiu o Botafogo 
e só pôde treinar a equipe um dia. Para 
piorar a situação, perdeu os meias Samuel 
e Doda para escalar a equipe. Mesmo assim, 
conseguiu um empate super importante 
contra um grande time, que é o ASA, e lá 
em Arapiraca. Foi um empate com sabor 
de vitória. Não só porque estava perdendo, 
mas porque neste campeonato nivelado, e 

com equipes acostumadas inclusive com a 
Série B, como é o caso do ASA, um empate 
fora de casa é para se comemorar muito. 
Para se classificar, os clubes terão de fazer 
bem o dever de casa, e arriscar algum 
pontinho fora. Resta agora o Belo vencer 
o Confiança, no próximo final de semana, 
em João Pessoa, para fugir de vez da zona 
de rebaixamento, e começar uma reação na 
competição.

Por outro lado, Roberto Fonseca não 
pode perder tempo, e já tem uma verdadeira 
decisão amanhã contra o Campinense. É ven-
cer ou vencer o melhor time do campeonato 
no momento, e dentro da casa dele. Será 
uma tarefa tão difícil quanto enfrentar o ASA 
em Arapiraca. Vamos esperar para ver.

Semana de definições

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

A Série D do Campeonato 
Brasileiro já conhece 37 dos 40 
clubes da edição 2015. Apenas 
Acre, Paraíba e Piauí ainda defi-
nirão seus representantes, já que 
os campeonatos ainda estão se 
desenrolando. A vaga da Paraí-
ba está entre Campinense e Auto 
Esporte. Destes 37 clubes, muitos  
irão debutar na última divisão 
nacional. Caldense-MG, Colo Co-
lo-BA, Comercial-MS, Duque de 
Caxias-RJ, Estanciano-SE, Foz do 
Iguaçu-PR, Imperatriz-MA, Inter 
de Lages-SC, Red Bull-SP, São Cae-
tano-SP, Serra Talhada-PE e Ypi-
ranga-RS ainda não disputaram a 
Série D.

Entre os novatos, Duque de 
Caxias e São Caetano foram re-
baixados da Série C em 2014. Já 
Comercial e Imperatriz foram 
campeões estaduais na atual tem-
porada. Dos 12 debutantes, quatro 
são do Nordeste (Colo Colo, Estan-
ciano, Imperatriz e Serra Talhada), 
quatro do Sudeste (Caldense, Du-
que de Caxias, Red Bull e São Cae-
tano), três do Sul (Foz do Iguaçu, 
Inter de Lages e Ypiranga) e um do 

37 clubes já estão definidos e só faltam PB, PI e AC
BRASILEIRO DA SÉRIE D

Centro-Oeste (Comercial).
Outros clubes ainda pode-

rão disputar pela primeira vez a 
Série D. Entre os clubes que bri-
gam pela vaga no Campeonato 
Acreano, Galvez e Amax nun-
ca estiveram no quarto escalão 
nacional. O Auto Esporte, que 
disputa a vaga paraibana com o 
Campinense, também jamais jo-
gou a Série D. No Campeonato 
Piauiense, Flamengo, 4 de Julho, 
Piauí e Caiçara poderão debutar 
no torneio nacional.

Nesta temporada, nenhum 
dos seis campeões da divisão irá 
disputar a Série D. Vencedor do 
torneio em 2014, o Tombense jo-
gará a Série C, assim como Bota-
fogo, campeão em 2013, e Tupi, 
vencedor de 2011. O Sampaio 
Corrêa, campeão em 2012, está 
na Série B. Já Guarany, vencedor 
de 2010, e São Raimundo, cam-
peão em 2009, não terão calen-
dário no segundo semestre.

Entre os clubes classificados, 
Comercial-MS, Gama-DF, Impera-

triz-MA, Operário-PR, Náutico-RR, 
Remo-PA e Rio Branco-ES foram 
campeões estaduais em 2015. Já 
Treze, CRAC, São Caetano e Duque 
de Caxias disputarão a última divi-
são nacional após o rebaixamento 
na Série C 2014. A Primeira Fase, 
com início marcado para 12 de ju-
lho, contará com grupos regiona-
lizados para diminuir a distância 
das viagens e os gastos dos clubes.

Os Estados de Goiás, Rio de 
Janeiro e São Paulo terão o maior 
número de representantes - três 
cada. Bahia, Paraíba, Pernambu-
co, Minas Gerais, Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul con-
tarão com dois,cada, enquanto os 
outros Estados terão apenas um 
representante.

Os 40 clubes serão divididos 
em oito grupos de cinco. Jogam 
entre si dentro dos grupos em ida 
e volta. Os dois melhores se classi-
ficarão às oitavas de final. O ma-
ta-mata será definido em jogos de 
ida e volta. Os quatro melhores 
colocados conquistarão o acesso 
à Série C. Os finalistas ainda briga-
rão pelo título.

Treinos dos jogadores no PV. O time será um dos representantes da Paraíba

Hulk teve uma participação discreta na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e quer uma nova chance em 2018, na Rússia, onde vem se destacando pela equipe do Zenit
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Assunção/PB, considerando o disposto no art. 21 
da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e Lei nº 11.947/2009, torna público que realizará a Chamada 
Pública Nº 003/2015, para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e Em-
preendedores de Base Familiar Rural Organizados em Grupo Formal destinada ao preparo das 
refeições oferecidas aos alunos matriculados na Educação Básica das Instituições Educacionais da 
Rede Pública municipal de Ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– PNAE, para o período de junho  a 30 dezembro de 2015. O Grupo Formal deverá apresentar 
documentos de habilitação, Projeto de Venda,  até o dia 29 de junho de 2015, às 15h:00mn. (quinze 
horas). A íntegra do Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala da CPL, situada na Rua Tereza 
Balduino da Nóbrega, S/N, Bairro do Centro, Cidade de Assunção/PB. telefone: (83) 3466-1079. 

Assunção/PB, 21 de maio de 2015.
Herla K. de M. D. Pereira
Secretária de Educação

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 070/2014
A Prefeitura de Assunção/PB, rescinde unilateralmente o Contrato Nº 070/2014, firmado com 

a empresa RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI – ME - CNPJ 
03.883.545/0001-81, em 01/09/2014, objeto: Prestar serviço na confecção de prótese dentária, 
ref. aos itens: 01 a 05, conforme projeto básico. Notificada, através do Diário Oficial do 08/05/2015 
– Pag.: 33 e Jornal a União 08/05/2015 – Pag.: 27 e por não haver reiniciado a execução dos 
serviços, e não apresentando qualquer justificativa para tanto. Fundamento no Proc. Licitatório nº 
025/2015 e PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2014, art. 77, incisos I e IV do art. 78, inciso I do art. 
79, Art. 80, todos da Lei nº 8.666/93. 

Assunção/PB, 18 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILIATAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2015

A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna públicos o resultado do 
julgamento da habilitação referente a Tomada de Preços nº 003/2015. Licitante(s) INABILIATADO(S): 
Não houve. Licitante(s) HABILIATADO(S): Empatech Engenharia para o Meio Ambiente Ltda-EPP 
CNPJ nº 18.113.863/0001-30. O Presidente abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso administrativo.

Assunção/PB, 18 de maio de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2015

A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna públicos o resul-
tado do julgamento da(s) proposta(s) referente a Tomada de Preços nº 003/2015. Licitante(s) com 
proposta(s) DESCLASSIFICADA(S): Não houve. Licitante(s) com proposta(s) CLASSIFICADA(S): 
Empatech Engenharia para o Meio Ambiente Ltda-EPP CNPJ nº 18.113.863/0001-30, sendo a mesma 
vencedora com o valor total de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). O Presidente 
abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso administrativo.

Assunção/PB, 18 de maio de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Presidente da CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar o 

resultado do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão Presen-
cial n.º 002/2015, objetivando à Aquisição Mobiliário para atender à Crianças de 0 a 4 anos da rede 
municipal de ensino através do Programa Brasil Carinhoso, conforme projeto básico, e com base 
no relatório apresentado pelo Pregoeiro, o qual aponta como proponente(s) vencedor(es): Ekyarte 
Ind. e C. de Móveis para Escrit. Ltda-EPP, CNPJ: 04.926.110/0001-30, o valor total de R$ 68.220,00 
(sessenta e oito mil, duzentos e vinte reais), referente aos itens de 01 a 03. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 18 de maio de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2015. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, Programa 
Mais Educação, Creche, Programas Sociais (PETI, PROJOVEM e CASA DA FAMÍLIA), Casa de 
Apoio a Saúde e demais Secretarias deste município, conforme projeto básico, DATA: 09 de junho de 
2015. HORÁRIO: 09:00:00; LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede 
da Prefeitura Municipal a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 
3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar 
nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD virgem no horário de 07:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 22 de maio de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-

tação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2015. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar o fornecimento parcelado de material médico hospitalar para os Postos de Saúde do 
município, conforme projeto básico, DATA: 09 de junho de 2015. HORÁRIO: 11:00:00; LOCAL: Sala 
de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza 
Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida 
por cópia ou CD virgem no horário de 07:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 22 de maio de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-

tação: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2015. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar o fornecimento de medicamentos dispensados pela farmácia básica, psicotrópicos, 
assistência farmacêutica e injetável, destinado a atender as necessidades da secretaria de saúde, 
postos de saúde e farmácia básica, DATA: 09 de junho de 2015. HORÁRIO: 15:00:00; LOCAL: Sala 
de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação - Sede da Prefeitura Municipal a Rua Tereza 
Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida 
por cópia ou CD virgem no horário de 07:00hs às 12:00hs.

Assunção-PB, 22 de maio de 2015.
João Paulo Souza Galdino

Pregoeiro

CSR CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 20.228.192/0001-03  torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de operação nº 718/2015 em João 
Pessoa, 27 de Abril de 2015 - Prazo. 730 dias. Para a atividade de: Edificação bifamiliar na - RUA 
MARCONE A. VASCONCELOS, LT 21-A1, QD 02 - LOT. VALE DE SANTA RITA I - Município: SANTA 
RITA - UF: PB. Processo: 2015-000553/TEC/LO-9338

CSR CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nº 20.228.192/0001-03  torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de operação nº 808/2015 em 
João Pessoa, 8 de maio de 2015 - Prazo. 730 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar na 
- RUA MARCONE A. VASCONCELOS, LT 21-A2, QD 02 - LOT. VALE DE SANTA RITA I - Município: 
SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2015-001998/TEC/LO-9662

MELQUIZEDECC MARTINS DOS SANTOS – CPF 089.258.397-50 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação número 
731/2015 em João Pessoa, 28 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Abatedouro 
de animais(bovino, caprino e suíno) para comercialização. Na(o) – SÍTIO QUIXABA Município: 
Taperoá – UF: PB. Processo: 2015-001439/TEC/LO-9542 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº 3831/2014. Para a 
atividade de: Pavimentação e Drenagem em Diversas ruas, Zona Urbana, no Município de Jacaraú/
PB.  Processo nº 2015-003090/TEC/LI-4089.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação nº 1797/2014. Para a 
atividade de: Obras do Centro de Convenções, Rodovia PB-08, Km 04, Cabo Branco, no Município 
de João Pessoa/PB.  Processo nº 2015-003091/TEC/LI-4090. 
 
PREMOLBRITO IND. COM. PREMOLDADOS LTDA, CNPJ/CPF Nº 03.311.616/0001-71, torna 
público que requereu à SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação, 
para a atividade de: Fabricação de lajes pré-moldadas, situado à Rua Orlando de Freitas Feitosa, 
S/N – LT 655, Distrito Ind. De Mangabeira, João Pessoa - PB. 

CACHAÇARIA PHILIPÉIA – torna publico que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente 
a Renovação da Licença de Operação para bar e restaurante, situado na Rua Duque de Caxias, 
198, Centro, João Pessoa.
 
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: 2015-001908/
TEC/LO-9640. Publicado no D.O.E. e J.A União, dia 21.05.2015 – Republicado por incorreção. 

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: 2015-001910/
TEC/LO-9641. Publicado no D.O.E. e J.A União, dia 21.05.2015 – Republicado por incorreção. 
 
 ENNIO OLIVEIRA LYRA – CPF Nº 152.063.784-53 – Torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia e Instalação para Construção de duas casas 
residenciais em terreno próprio situado na Rua Estrela Dalva, s/n – Loteamento colinas do Sul em 
Gramame em João Pessoa.

ENNIO OLIVEIRA LYRA – CPF Nº 152.063.784-53 – Torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação para Construção de duas casas residenciais 
em terreno próprio situado na Rua Estrela Dalva, s/n -  Loteamento Colinas do Sul em Gramame 
em João Pessoa.

RONALDO LUIS CORREIA, de CPF Nº 507.029.804-63 vem notificar que dia 20/05/15 perdeu 5 
(cinco) Talões de Notas Fiscais de sua empresa de CNPJ Nº 06.295.373/0001-13 que tinha nume-
ração de 0000 à 00250. Conforme Ocorrência Policial de nº 267/2015. 

FRANCISCO NAIRTON CEZAR DA NOBREGA – CNPJ/CPF Nº 692.004.834-53, Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 851/2015 em João Pessoa, 13 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação 
multifamiliar com três pavimentos Na(o) – SIBIPIRUNA LOTEAMENTO ATLÂNTICO SUL, LT 192, 
QD 121, VALENTINA. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-009046/TEC/LO-9166.

QUADRAMARES COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS-LTDA, CNPJ Nº 02.728.991/0001-59, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Licença de Alteração para Implantação do piso em concreto, cxs separadoras, canaletas de dre-
nagem, sistema de tratamento de afluentes e substituição dos tanques, na Av. Gov. Flávio Ribeiro 
Coutinho nº 575, Manaíra João Pessoa-PB, proc. Nº 2015-002299.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 33/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais e equipamentos, des-

tinados ao Programa Qualifica SUS no município de Bernardino Batista. Data e Local, às 09:00 
horas do dia 10/06/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro 
- Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 25 de Abril de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 34/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais e equipamen-

tos, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Bernardino 
Batista. Data e Local, às 10:00 horas do dia 10/06/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete 
Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

                Bernardino Batista - PB, 25 de Abril de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa(s) 
especializada(s) no fornecimento de MEDICAMENTOS CONTROLADOS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Edital disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 25 de Maio de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 09 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa(s) especializada(s) no fornecimento de MEDICAMENTOS CONTROLADOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Edital disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 25 de Maio de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa(s) 
especializada(s) no fornecimento de MEDICAMENTOS FORA DA PADRONIZAÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Edital disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 25 de Maio de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 11 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa(s) especializada(s) no fornecimento de MEDICAMENTOS FORA DA PADRONIZAÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Edital disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 25 de Maio de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO
Água Branca - PB, 25 de Maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais,

   R E S O L V E:
   ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00004/2015: Contratação 

de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas da cidade e ruas 
do Povoado de Lagoinha, no Município de Água Branca/PB, conforme projeto básico em anexo.; 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO FRANCISCO MOURA, Nº. 15, B.: JARDIM 13 DE MAIO, JOÃO 

PESSOA/PB.
CNPJ: 03.446.956/0001-00 
Valor: R$ 970.651,14
Publique-se e cumpra-se.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2015
A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de veículos auto-
motores de fabricação nacional do tipo utilitário de pequeno porte e zero quilômetros, destinados 
a Secretaria de Edcucação e ao Departamento Municipal de Transito - DMTRAN da Secretaria de 
Segurança e Proteção Social. Data: 10/06/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Secretaria 
de Saúde situada na Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, Fone: (83) 3253-4080, nos 
horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 25 de maio de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015
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 14:30 horas do dia 10 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material de Construção para atender as necessidades diária de todas as secretarias no município 
de Sousa. 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, 25 de Maio de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

GABINETE DO PREFEITO
Água Branca - PB, 25 de Maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais,

R E S O L V E:  
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00004/2015, que 

objetiva: Contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo em diver-
sas ruas da cidade e ruas do Povoado de Lagoinha, no Município de Água Branca/PB, conforme 
projeto básico em anexo.; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponente(s) vencedor(es):

 - SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO FRANCISCO MOURA, Nº. 15, B.: JARDIM 13 DE MAIO, JOÃO 

PESSOA/PB.
CNPJ: 03.446.956/0001-00 
Valor: R$ 970.651,14
Publique-se e cumpra-se.  

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 00001/2015

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Professor Moreira, 21 - 
Centro - Araruna - PB, torna público que foi CANCELADA a Licitação na modalidade CONVITE Nº 
00001/2015, que seria realizada às 08:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, do tipo menor preço, 
para: Execução dos serviços de construção de 04 (quatro) Unidades Habitacionais no Município 
de Araruna/PB, em virtude de erros na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. Email: 
cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 25 de Maio de 2015
ADJÁRIO VIEIRA DOS SANTOS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 38/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de profissionais do setor artístico, 

organização, ornamentação e locação de estrutura, destinados as festividades do IX FORROCHÃO 
no município de São Francisco. Data e Local, às 08:00 horas do dia 08/06/2015, na sala de Reuniões 
da CPL, Rua Ana Gomes do Nascimento, 60 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 25 de Maio de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de maio de 201525
Geral

Crianças participam de projeto em Mangabeira

Alimento saudável
As mãos pequenas e o 

sorriso nos rostos expres-
savam bem a satisfação das 
crianças do Centro de Refe-
rência Educacional Infantil 
(Crei) Maestro Pedro Santos, 
localizado no Conjunto Ci-
dade Verde, em Mangabeira 
VIII.  Na manhã de ontem, 
eles acordaram cedo para 
colher feijão verde e mamão. 
A ação está ligada ao projeto 
“De Mãos Dadas com a Na-
tureza”, criada pela Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP) e executada pela Se-
cretaria de Educação e Cultu-
ra (Sedec).

Maria Vitória, com ape-
nas 4 anos, era uma das mais 
empolgadas na colheita, reti-
rando com vigor as vargens. 
Acompanhada de outros cole-
gas, ela disse está feliz por ver 
uma semente se transformar 
em muitos feijões, para a ale-
gria de todos que participaram 
da ação.  Segundo a gestora 
do Crei, Mônica de Souza, 115 
crianças com idades entre 2 e 
5 anos  participam do projeto, 
“havendo a integração de to-
dos, inclusive dos familiares”.

Ela explicou a importân-
cia da ação, por ser, além de 
educativa, saudável para as 

crianças. “Nós temos planta-
ção de milho, acerola, coco, 
macaxeira, couve e mamão. 
Tudo é plantado, colhido e 
consumido pelas crianças. 
E elas ainda servem como 
multiplicadoras, pois levam 
o hábito de comer verduras 
e hortaliças  para os familia-
res”, falou Mônica de Souza.

Na mesma linha de racio-
cínio da gestora, a secretária 
de Educação, Edilma Ferrei-
ra, observou a importância 
da ação, por ser ela inclusiva, 
redundando na interação en-
tre o corpo docente, alunos e 
familiares. Outro ponto abor-

dado por ela diz respeito à 
consciência da criança sobre 
a importância dos alimen-
tos saudáveis, e o despertar 
à curiosidade de como algo 
plantado por eles cresce e se 
multiplica, até chegar à mesa.

Edilma Ferreira informou 
que 30% das Creis e escolas 
da Rede Municipal de Ensino 
já vêm adotando o sistema de 
hortas, aproveitando os espa-
ços exteriores livres das uni-
dades de ensino. Para finalizar, 
ela observou que a tendência 
é estender a ação para outros 
locais, a fim de atingir o maior 
número de alunos possível.

Alunos do Crei, em Mangabeira VIII, colheram na manhã de ontem feijão e mamão os quais são consumidos como merenda

FOTO: Secom-PMJP



NOS TERMOS DO ART. 1.639, § 2º DO CC/02, FRANCISCO LEONEL PEREIRA FREIRE JÚNIOR 
e LÍVIA DE MELLO E SILVA FIGUEIREDO FREIRE DÃO AMPLA PUBLICIDADE A TODOS AQUE-
LES QUE VIREM O PRESENTE EDITAL que os mesmos ajuizaram AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE 
REGIME DE BENS almejando alterar o regime inicial do casamento, com a alteração da comunhão 
parcial de bens para a separação total de bens.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO – CNPJ/CPF Nº 09.012.493/0001-54 Torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 911/2015 em João Pessoa, 21 de maio de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: MER-
CADO DE ARTESANATO Na(o) – PRAIA DO JACARÉ – LOTES SOB LETRA C E O  Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2015-000817/TEC/LI-3833.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

construção de uma Quadra Escolar Coberta.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2014.
DOTAÇÃO: Recursos : 000076 3390.39 99 012 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

- 02.030 - Secretaria de Educação; 000049 4490.51 99 0001, 000050 4490.51 99 012 - Obras e 
Instalações - 12 361 0188 1005 - Construção e Reforma de Unidades Escolares; 000058 4490.51 
99 008, 000059 4490.51 00 012 - Obras e Instalações - 02.030 - Secretaria de Educação - 12 361 
0042 1009 - Manutenção de Outros Programas do FNDE.

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00045/2015 - 25.05.15 - FCL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - R$ 508.887,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, HOMOLOGO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00035/2015, para os serviços de Manutenção corretiva de: gabinete odontológico, 
aparelhos periféricos, peças de mão e compressores das unidades básicas de saúde do município 
de Ibiara, conforme edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa: UNITEC – SERVIÇOS LTDA-ME 
– CNPJ 10.319.076/0001-38, vencedora com o valor mensal de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos 
reais), totalizando o valor global de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme Resultado 
de julgamento e carta proposta.  

Ibiara - PB, 25 de maio de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

De acordo com o relatório final do Pregoeiro Oficial, HOMOLOGO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00036/2015, Contratação de Lava Jato para a lavagem dos veículos e máquinas 
pesadas pertencentes ao município aos locados ou a disposição deste município, conforme edital 
e ADJUDICO o seu objeto, o Sr.JOSE VANIO GALDINO DE SILVA – CPF nº 059.569.844-14 ven-
cedor com o valor mensal de R$ 7.655,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais) e valor 
de global de R$ 53.585,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais), conforme 
Resultado de julgamento e carta proposta.  

Ibiara - PB, 25 de maio de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2015, que objetiva: Prestação de 
serviços em mão de obra na montagem e desmontagem de bombas submersas e eletro bombas 
em diversos poços artesianos e poços amazonas na zona rural do município de Cachoeira dos 
Indios-PB.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JERFESON FELIX 
AGOSTINHO - R$ 15.000,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 20 de Maio de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços em mão de obra na montagem e desmontagem de bombas 

submersas e eletro bombas em diversos poços artesianos e poços amazonas na zona rural do 
municipio de Cachoeira dos Indios-PB..

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2015.
DOTAÇÃO: 0011 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 15.122.1001.2068 - Manutenção 

das Atividades da Sec. Obras e Serviços Urbanos 17.512.1001.2073 - Manutenção dos Serviços 
de Abastecimento d água

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00067/2015 - 20.05.15 - JERFESON FELIX AGOSTINHO - R$ 15.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2015, que objetiva: Contratação de posto 
de combustíveis na cidade de Campina Grande/PB, para aquisição de combustíveis, fornecido de 
forma parcelada, destinado ao abastecimento de veículos pertencente ao município de Cachoeira 
dos Índios, e os locados a este através de contratos específico, quando destinados a viagens a 
capital do Estado - João Pessoa - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: PEREIRA & BRITO LTDA - R$ 88.300,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 21 de Maio de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de posto de combustíveis na cidade de Campina Grande/PB, para 

aquisição de combustíveis, fornecido de forma parcelada, destinado ao abastecimento de veículos 
pertencente ao município de Cachoeira dos Índios, e os locados a este através de contratos espe-
cífico, quando destinados a viagens a capital do Estado - João Pessoa - PB

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 - MANUTENÇÃO DAS 

AITIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA JURIDICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 07.00 - SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - 
CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 
08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 
08.00 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 10.122.2002.2027 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.2022.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2002.2033 - MANUTENÇÃO DO PSF 
10.301.2002.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI-
DADE - PMAQ 10.301.2002.2035 - MANUTENÇÃO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE 10.301.2002.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAÚDE BUCAL 10.304.2002.2039 
- MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.305.2002.2040 - MANUTENÇÃO DO 
PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA 09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
12.361.2008.2050 -MANUTENÇÃO DO PNATE 12.361.2008.2052 - MANUTENÇÃO DO PRO-
GRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVER-
SITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 
40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
14.00 - SECRETARIA DE POL PUBLICAS DAS MULHERES 14.422.2004.2077 - ESTRUTURAÇÃO 
E FORTALECIMENTO DA SEC. DE POL PUBLIC DAS MULHERES

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00069/2015 - 22.05.15 - PEREIRA & BRITO LTDA - R$ 88.300,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2015, que objetiva: Contratação dos serviços 
de reforma, consertos e duplagem de pneus, conforme solicitação da Secretaria de Transporte deste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A G BORRACHAS 
E PNEUS RECAUTUCHADOS LTDA - ME - R$ 92.586,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 22 de Maio de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de reforma, consertos e duplagem de pneus, conforme 

solicitação da Secretaria de Transporte deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2015.
DOTAÇÃO: 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2005.2064 - MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 
26.122.1001.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00068/2015 - 22.05.15 - A G BORRACHAS E PNEUS RECAUTUCHADOS LTDA - ME 

- R$ 92.586,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL
DE CONTRATO Nº 01.074/2014
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
CONTRATADO: BALBINO CONSTRUÇOES – EVERALDO BALBINO DA SILVA – EIRELI ,CNPJ 

nº 19.829.313/0001-85 OBJETO:Constitui objeto do presente Rescisão do Contrato nº 01.074/2014.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art.78 e 79, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

clausula Quinta do termo contratual.
DATA ASSINATURA: 22 de Maio de 2015

DANIEL DANTAS WANDERLEY
PREFEITO DE MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015
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 08:00 horas do dia 05 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especia-
lizada para confecção e serviços de serigrafia de forma parcelda a cargo de todas as sec. 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, 22 de Maio de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial  

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2015, que objetiva: Sistema de Registro 
de Preço para aquisição parcelada de material de expediente para atender a todas as Secretarias 
e d; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUCELIO COSTA DE 
ARAUJO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 2.060.268,10.

Sousa - PB, 18 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2015

A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2015, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a locação de impressoras, para atender as necessidades da Secretaria de 
Administração do Município de Mogeiro, no dia 09/06/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 08/06/2015.

Mogeiro, 25 de maio de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S/A EMEPA-PB 
CNPJ nº 09.295.684/0001-70 - Inscrição Estadual    nº 16.078.084-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba S/A – EMEPA-PB, a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a 
serem realizadas no dia 09 de junho de 2015, às 10:00 horas, em sua sede, localizada na Rodovia 
Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé III, João Pessoa-PB, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
I - Eleição da Diretoria Executiva da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária  da Paraíba 

para o período compreendido entre 22 de junho de 2015 a 21 de junho de 2018.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
I – Apreciação da solicitação de desmembramento e autorização para a venda de áreas não 

produtivas da Estação Experimental do Abacaxi, localizada no município de Sapé-PB, cujos recursos 
oriundos da venda, serão revertidos, exclusivamente, à reestruturação da referida unidade e de 
outras Estações Experimentais da EMEPA;

II – Outros assuntos de interesse da Sociedade.

João Pessoa-PB, 21 de maio de 2015.
NIVALDO MORENO DE MAGALHÃES

Diretor Presidente

EDITAL DE CHAMAMENTO n 46 . 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: JOSE ROUGAN DE SOUSA, matrícula n. 178.136-7,para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0036970-7/2013.

João Pessoa, 18 de Maio de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO – PB

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E NOTAS
Maria Tereza Viegas Brandão Grisi

TABELIÃ PÚBLICA
EDITAL DE LOTEAMENTO

(Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979)
MARIA TEREZA VIEGAS BRANDÃO GRISI, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de 

Cruz do Espírito Santo e municípios adjacentes, Estado da Paraíba, em virtude das atribuições 
que lhes são conferidas, etc...

Faz saber a todos os interessados que, JARDIM AMÉRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.825.159/0001-73, 
com sede à Fazenda Jardim América S/Nº, Centro, município de Cruz do Espírito Santo, Estado da 
Paraíba, CEP 58.337-970, neste ato representada por EDUARDO RIBEIRO COUTINHO, brasileiro, 
casado, natural do Rio de Janeiro/RJ, empresário, economista, portador de cédula de identidade 
nº 10.708 CRE-RJ, inscrito no CPF/MF 483.508.267-20, domiciliado na Rua João Suassuna nº 18, 
bairro de Varadouro, João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58.010-580, protocolou requerimento 
neste Cartório Notarial e Registral no sentido de aprovação de um Loteamento denominado “LO-
TEAMENTO NOVA ESPÍRITO SANTO”, com área total a ser loteada de 313.286,05 (trezentos 
e treze mil, duzentos e oitenta e seis metros e cinco centésimos de metro quadrado), conforme 
documentação necessária exigida pelo Artigo 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, localizando-se o referido loteamento a cerca de 36 (trinta e seis) quilômetros da Capital 
João Pessoa, tendo seu principal acesso pela Rodovia PB-004. O  imóvel encontra-se registrado 
nestas  Notas no Livro 2-D fls. 171  sob nº. de ordem R-01, referente à  matrícula nº 897, em data 
de 24/04/2015. O Loteamento é constituído por 1.096 (mil e noventa e seis) lotes, distribuídos em 
38 (trinta e oito) quadras, identificadas em ordem alfanumérica de “A a L1”, cujas referidas quadras 
contam com uma área total de 183.621,00 m² (cento e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e um 
metros quadrados), que representa um percentual de 58,61% (cinquenta e oito vírgula sessenta e 
um por cento) da propriedade, sendo a média destinada aos lotes de 160,00 m² (cento e sessenta 
metros quadrados) por unidade. O referido Loteamento destina-se predominantemente para fins 
residenciais, observados os índices urbanísticos previstos na Lei Municipal nº 688/2015 sancion-
ada e publicada no Diário Oficial de Cruz do Espírito Santo  em 12 de maio de 2015, sendo esse 
loteamento devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal em 13 de maio de 2015 nos termos 
dessa Legislação. E, para que toda a sociedade tome conhecimento expediu-se o presente Edital, 
que será publicado em Jornal local de grande circulação por três dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo máximo de quinze dias, contados da data da última publicação, 
tudo nos termos do Artigo 19 da citada Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Cidade 
de Cruz do Espírito Santo, Estado da Paraíba, 16 de maio de 2015. Eu MARIA TEREZA VIEGAS 
BRANDÃO GRISI, Oficiala de Registro da Comarca de Cruz do Espírito Santo, digitei e subscrevi.

Em testemunho (               ) da verdade.
MARIA TEREZA VIEGAS BRANDÃO GRISI

Oficiala e Notária

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISOS DE LICITAÇÕES

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 033/2015. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviço na realização de um show artístico de Trio de Forró (reconhecendo nacionalmente), no dia 
21/06/2015, realização de um show artístico de Banda de Forró (reconhecendo nacionalmente), no 
dia 21/06/2015, realização de um show artístico de Banda de Forró (reconhecendo nacionalmente), 
no dia 22/06/2015, realização de um show artístico de Trio de Forró (reconhecendo região nordes-
te), no dia 22/06/2015 e realização de um show artístico de uma Banda de Forró (reconhecendo 
na região nordeste), em via publica, na cidade de Livramento/PB, dentro da programação das 
festividades do São João de 2015.Data: 08/06/2015. Horário: 08h:00min (oito horas).Local: Rua 
José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. Edital:A ser adquirido das 08h00mn as 
12h00mn de segunda a sexta feira.

Livramento/PB, 25 de maio de 2015.
Jônio Pereira da Silva - Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial SRP Nº 034/2015. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica especia-
lizada na locação de 01 (um) palco modular, locação de 01 (um) sistema de sonorização completo 
profissional e locação de 01 (um) gerador elétrico movido a óleo diesel de 180 KVA, para serem 
utilizados os equipamentos nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2015, em via publica, na cidade de 
Livramento/PB, dentro da programação das festividades do São João de 2015.Data: 08/06/2015. 
Horário: 10h:00min (dez horas).Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/
PB. Edital: A ser adquirido das 08h00mn as 12h00mn de segunda a sexta feira.

Livramento/PB, 25 de maio de 2015.
Jônio Pereira da Silva - Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Lici-
tação: Pregão Presencial SRP Nº 035/2015. Objeto:Compra parcelada de gasolina comum, óleo 
diesel S/500, óleo diesel S/10, para abastecimento dos veículos em trânsito entre as cidades de 
Taperoá e Assunção (Rodovia - PB nº 238), e ainda a compra parcelada de gasolina comum, óleo 
diesel S/500, óleo diesel S/10 (com uma distancia máxima de até 50Km (cinquenta quilomentos) 
sendo de ida e volta saindo da sede), destinado a frota municipal e outros.Data: 08/06/2015. Horário: 
14h:00min (quatorze horas).Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Centro, Livramento/PB. 
Edital:A ser adquirido das 08h00mn as 12h00mn de segunda a sexta feira.

Livramento/PB, 25 de maio de 2015.
Jônio Pereira da Silva - Pregoeiro

A Prefeitura de Livramento/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a Licita-
ção: Pregão Presencial SRP Nº 036/2015. Objeto:Compra parcelada de gasolina comum, óleo diesel 
S/500, óleo diesel S/10, para abastecimento dos veículos na sede do município de Livramento.Data: 
08/06/2015. Horário: 16h:00min (dezesseis horas).Local: Rua José Américo de Almeida, Nº 386, 
Centro, Livramento/PB. Edital:A ser adquirido das 08h00mn as 12h00mn de segunda a sexta feira.

Livramento/PB, 25 de maio de 2015.
Jônio Pereira da Silva - Pregoeiro

AVISO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
A Prefeitura de Livramento/PB, através da Presidente da CPL, torna publico o resultado do 

julgamento da habilitação referente a Tomada de Preços Nº TP004/2015. Objeto: Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Pavimentação de 05 (cinco) Ruas: 
Rua Geni Caluete, Rua João Pereira Filho, Rua João Torres Vilar, Rua Horácio José de Sousa e 
Rua Teodomiro Ferreira Portela (trecho), todas na sede, através do (CT: 1003839-81/2013/CAIXA). 
Licitantes INABILITADOS: ELF Teixeira Const. e Serviços Ltda (Item 10.2.7); JVS Construções Ltda 
(Itens: 10.2.1, 10.2.3, 10.2.5, 10.2.7, 10.2.12 e 10.2.12) e Poligonal, Projetos e Construções Ltda 
(Itens: 6.1.3.1, 10.2.1, 10.2.2 e), 10.2.7 a), 10.2.7 d), 10.2.12). Licitante HABILITADO: Ravy Cons-
truções, Serviços e Projetos Ltda. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento 
do interior da decisão da CPL, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do primeiro 
dia útil seguinte a publicação. Fica notificado o licitante habilitado para comparecer as 08h:00mn 
(oito horas) do dia 05/06/2015, para a Sessão de abertura do envelope proposta.

Livramento/PB, 25 de maio de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

AVISO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
A Prefeitura de Livramento/PB, através da Presidente da CPL, torna publico o resultado do 

julgamento da habilitação referente a Tomada de Preços Nº TP005/2015. Objeto: Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Pavimentação de 02 (duas) Ruas: 
Rua Félix José de Farias, e Rua Manoel Maciel, todas na sede, através do (CT: 1004365-30/2013/
CAIXA). Licitantes Inabilitados: ELF T. Const. Ltda (Item: 10.2.7); JVS Const. Ltda (Itens: 10.2.3, 
10.2.5, 10.2.7 e 10.2.12), Poligonal Const. Ltda (Itens: 6.1.3.1; 10.2.1, 10.2.2 e), 10.2.7 a), 10.2.7 d), 
10.2.12); Priimee Const. EPP (Itens: 6.1.1.1, 6.1.3.1, 10.2.1 b), 10.2.2 d), e), g), 10.2.3 a), 10.2.4 e 
10.2.5, 10.2.6 a) b), 10.2.7, 10.2.7 d), 10.2.8 a), 10.2.9, 10.2.11 e 10.2.12); Cons. ConstruplanLtda 
(itens: 10.2.2 h); 10.2.7 c); e Gopan Const. EPP (Itens: 6.1.1.1, 6.1.3.1, 10.2.1 b), 10.2.2 e), 10.2.3 
a), 10.2.4 e 10.2.5, 10.2.6 a) b), 10.2.7, 10.2.7 d), 10.2.8 a), 10.2.9, 10.2.11 e 10.2.12). Licitante 
Habilitado: Ravy Const., Serviços e Proj. Ltda. Abre-se vista do processo aos interessados para 
conhecimento do interior da decisão da CPL, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir 
do primeiro dia útil seguinte a publicação. Fica notificado o licitante habilitado para comparecer as 
14h:00mn (quatorze horas) do dia 05/06/2015, para a Sessão de abertura do envelope proposta.

Livramento/PB, 25 de maio de 2015.
Jakeline David de Sousa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Homologar os resultados 
da apuração dos projetos de vendas dos agricultores que foram apresentados na Licitação sob a 
modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015.Objeto:Aquisição de gêneros alimentícios da Agricul-
tura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar/PNAE, para o período de maio a 30 de dezembro de 2015, o qual aponta 
como proponentes vencedores: Josefa Maria de Queiroz, CPF nº 069.428.204-90, com o valor total 
de R$ 1.445,00; Maria Salomé dos Santos Vilar, CPF nº 612.751.077-53, com o valor total de R$ 
3.800,00;José Bento de Araújo, CPF nº 767.198.044-72, com o valor total de R$ 14.700,00;Maria do 
Socorro Ferreira Lima Maranhão, CPF nº 048.986.234-92, com o valor total de R$ 1.360,00;Manoel 
Francisco Filho, CPF nº 077.613.528-79, com o valor total de R$ 18.000,00;Maria Luzinete Nobrega 
de Sousa, CPF nº 509.696.254-72, com o valor total de R$ 4.295,00;Sebastião Flavio Campos, CPF 
nº 674.682.174-91, com o valor total de R$ 18.850,00;João Paulo Matias, CPF nº 062.961.854-21, 
com o valor total de R$ 4.860,00.O valor total homologado para o grupo informal citado acima é de 
R$ 67.310,00.Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 11 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

 TERMO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 
8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 e alterações bem como toda legislação 
correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial 
do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para ME e EPP, objetivando a Preparação e forneci-
mento de refeições destinadas à manutenção das atividades e programas municipais, em sessão 
pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que ocorreria no dia 04/06/2015 as 
10:00 horas, OCORRERÁ no dia 09 de Junho de 2015 as 13:00 horas. MOTIVO DO ADIAMENTO: 
Ausência de expediente (Feriado). Maiores informações através do telefone: (083) 3267-1072 no 
horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 25 de Maio de 2015.
Raff de Melo Porto 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.012/2015
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.14.012/2015, realizado no dia 25 de maio de 2015 às 08:00 horas, que tem como OBJETO 
AQUISIÇÃO DE UM POLIGUINDASTE SIMPLES 0KM, PARA TRANSPORTE DE CAIXAS METÁ-
LICASCOM 5M³ PARA USO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, 
foi declarado DESERTO. 

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.14.016/2015, no dia 22 de junho de 2015 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 25 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE SESSÃO DESRTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00031/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada aRua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro 

- Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente 
aos interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO:Contratação 
de empresa destinada a aquisição de material permanente para a Bibliotecaque fica a cargo da 
Secretaria de  Fundação Municipal de Cultura, que foi remarcada para o dia 10 de Junho de 2015 
as 10h30min hs, foi declarada deserta pela primeira vez.   

Sousa – PB, 25 de Maio de 2015.
Maria Gerlane Germano

PregoeiraOficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE SESSÃO DESRTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00038/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada aRua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro 

- Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente 
aos interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO:Contratação de 
empresa especializada para aquisição de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidade diárias 
do SAMU de acordo com o anexo deste edital, que foi remarcada para o dia 10 de Junho de 2015 
as 09h30min hs, foi declarada deserta pela primeira vez.   

Sousa – PB, 25 de Maio de 2015.
Maria Gerlane Germano

PregoeiraOficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.015/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados,  que realizará às 08:00 horas do dia 19 de junho de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.015/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO É A AQUISIÇÃO 
DE GRAMA ESMERALDA E MUDAS DE ÁRVORES, PARA ATENDER A CORRDENADORIA DO 
MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em 
planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 25 de maio de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015

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 08:00 horas do dia 08 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especia-
lizada para confecção e serviços de serigrafia de forma parcelada a cargo de todas as sec. 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, 22 de Maio de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2015, que objetiva: Sistema de Registro 
de Preço para aquisição parcelada de material de expediente para atender a todas as Secretarias 
e d; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUCELIO COSTA DE 
ARAUJO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 2.060.268,10.

Sousa - PB, 18 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

Prefeitura Municipal de Sousa
RESCISÃO CONTRATO

Pregão Presencial n° 0009/2015
Contrato n° 0030/2015
Objetivo: Constitui objeto da presente Rescisão do Contrato nº 0030/2015, Contratação de 

pessoa jurídica e pessoa física para locação de transporte escolar atendendo aos alunos da zona 
rural no ano letivo de 2015 da secretaria de Educação do Município de Sousa, justificativa acatada 
pela administração.

Data da rescisão: dia 04 de Maio de 2015. Informações: Rua Cel. José Gomes de Sá, 27, 
Centro – Sousa – PB, no prédio da prefeitura municipal, todos os dias úteis das 8:00h às 12:00h.

Sousa-PB, 04 de Maio de 2015.
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira

ERRATA A RESCISÃO CONTRATO
Pregão Presencial n° 0009/2015
Contrato n° 0029/2015
Objetivo: Constitui objeto da presente Rescisão do Contrato nº 0029/2015, Contratação de 

pessoa jurídica e pessoa física para locação de transporte escolar atendendo aos alunos da zona 
rural no ano letivo de 2015 da secretaria de Educação do Município de Sousa, justificativa acatada 
pela administração.

ONDE – LÊ 
Data da rescisão: dia 28 de abril de 2014. 
LÊ-SE CORRETAMENTE 
Data da rescisão: dia 04 de Maio  de 2015.
Informações: Rua Cel. José Gomes de Sá, 27, Centro – Sousa – PB, no prédio da prefeitura 

municipal, todos os dias úteis das 8:00h às 12:00h.
Sousa-PB, 04 de Maio de 2015.

MARIA GERLANE GERMANO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

REPUBLICAÇÃO
“LICITAÇÃO FRACASSADA” 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
Proc. Administrativo nº 056/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 08:00 horas do dia 08 dejunhode 2015, haverá aber-
tura do Pregão Presencial nº 007/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para fenecimento 
parcelado de combustíveis e derivados, para atender necessidades dos veículos oficiais no âmbito 
de João Pessoa-PB, durante o exercício de 2015, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS 
FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2014 
- LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 
Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 25 de maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 ERRATA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Na matéria publicada no Diário Oficial do Estado do dia 21.05.2015, na Página 42,  onde LÊ-SE 

TOMADA DE PREÇOS 0002/2015, LEIA-SE TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2015
Dona Ines - PB, 22 de Maio de 2015

MARIA GORETE DA SILVA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Engenheiro Civil para prestação de serviços técnicos especializados 

nas atividades de Planejamento; Elaboração e Detalhamento e/ou Revisão de Projetos; Assessoria 
Técnica Especializada e Apoio à Supervisão e Fiscalização das obras sob a Responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Riachão/PB. Os serviços deverão ser desenvolvidos de acordo com as 
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas pertinentes. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015: 
Recursos Próprios do Município de Riachão: 0202 - Secretaria de Administração e Planejamento 
- 04.122.1002.2003 - Elemento de Despesa : 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Física; 0209 - Secretaria de Desenvolvimento Municipal - 15.452.1002.2041- Elemento de Despesa 
: 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00057/2015 - 22.05.15 - MARÍLIA 
PAULINO DA NÓBREGA NASCIMENTO - R$ 18.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E OUTROS - RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO/PB: 0207 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/F.M.S: 10.301.2005.2027 - ELE-
MENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT 
Nº 00058/2015 - 22.05.15 - EDIVAN BEZERRA MORAIS - R$ 20.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2015. OBJETO: Contratação de Engenheiro 

Civil para prestação de serviços técnicos especializados nas atividades de Planejamento; Ela-
boração e Detalhamento e/ou Revisão de Projetos; Assessoria Técnica Especializada e Apoio à 
Supervisão e Fiscalização das obras sob a Responsabilidade da Prefeitura Municipal de Riachão/
PB. Os serviços deverão ser desenvolvidos de acordo com as Normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas pertinentes. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e 
Planejamento. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/05/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2015. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPE-
CIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS 
QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E OUTROS - RIACHÃO/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Saúde e Saneamento. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/05/2015.

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 26 de maio de 2015Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP002/2015

A Prefeitura Municipal de Desterro/PB, através da sua Prefeita Constitucional, tendo em vista que 
foi identificada a falta da publicação no Diário Oficial da União (DF), e tudo que consta do processo 
de licitação Tomada de Preços nº TP002/2015, respeitando os princípios gerais de direito público, 
as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência públi-
ca, torna público a REVOGAÇÃO do certame na modalidade Tomada de Preços em epígrafe com 
Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Construção 
do Campo de Futebol na Zona Urbana de Desterro/PB, de acordo com a planilha orçamentária de 
custo (Contrato de Repasse nº 1005881-89/2014/CAIXA).

Desterro/PB, 22 de maio de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

TERMO DE REVOGAÇÃO DO CONVITE Nº 002/2015
A Prefeitura Municipal de Desterro/PB, através da sua Prefeita Constitucional, tendo em vista 

que foi considerada fracassada, e tudo que consta do processo de licitação Convite nº 002/2015, 
respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 
8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública, torna público a REVOGAÇÃO do certame 
na modalidade Convite em epígrafe com Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para execu-
ção dos serviços de engenharia civil na Reforma do Trevo da entrada da cidade de Desterro/PB, 
conforme planilha orçamentária de custo (R$ 40.866,77), e execução dos serviços de engenharia 
civil na Reforma do Centro do Idoso e Construção de Anexo, conforme planilha orçamentária de 
custo (R$ 76.696,21), com recursos próprios do município.

Desterro/PB, 22 de maio de 2015.
Rosângela de Fátima Leite - Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público aos interessados 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº TP003/2015, Objeto: Contratação de uma 
pessoa jurídica para execução dos serviços de engenharia civil na Reforma do Trevo da entrada da 
cidade de Desterro/PB, conforme planilha orçamentária de custo. Data da Realização: 10 de junho 
de 2015, Horário: 08h:00mn (oito horas). Local: Sala de Reuniões da CPL (Rua Cônego Florentino,nº  
01, Bairro: Centro,  CEP Nº 58.695-000, Cidade: Desterro/PB). Suporte Legal: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser adquirida por cópia ou 
CD virgem, o interessado poderá retira o edital somente na Sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) 
às 12h:00mn (doze horas), de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 25 de maio de 2015.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público aos interessados 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº TP004/2015, Objeto: Contratação de 
uma pessoa jurídica para execução dos serviços de engenharia civil na Reforma do Centro do Idoso 
e Construção de Anexo, conforme planilha orçamentária de custo. Data da Realização: 12 de junho 
de 2015, Horário: 08h:00mn (oito horas). Local: Sala de Reuniões da CPL (Rua Cônego Florentino,nº  
01, Bairro: Centro,  CEP Nº 58.695-000, Cidade: Desterro/PB). Suporte Legal: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser adquirida por cópia ou 
CD virgem, o interessado poderá retira o edital somente na Sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) 
às 12h:00mn (doze horas), de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 25 de maio de 2015.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Desterro/PB, através do seu Presidente da CPL, torna público aos interessados 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº TP005/2015, Objeto: Contratação de 
uma pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Construção do Campo de Futebol 
na Zona Urbana de Desterro/PB, de acordo com a planilha orçamentária de custo (Contrato de 
Repasse nº 1005881-89/2014/CAIXA). Data da Realização: 12 de junho de 2015, Horário: 14h:00mn 
(quatorze horas). Local: Sala de Reuniões da CPL (Rua Cônego Florentino,nº  01, Bairro: Centro,  
CEP Nº 58.695-000, Cidade: Desterro/PB). Suporte Legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Complementar nº 123/06. Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem, o inte-
ressado poderá retira o edital somente na Sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn 
(doze horas), de segunda a sexta feira.

Desterro/PB, 25 de maio de 2015.
Jacé Alves de Oliveira - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2015, 
que objetiva: Contratação de Engenheiro Civil para prestação de serviços técnicos especializados 
nas atividades de Planejamento; Elaboração e Detalhamento e/ou Revisão de Projetos; Assessoria 
Técnica Especializada e Apoio à Supervisão e Fiscalização das obras sob a Responsabilidade 
da Prefeitura Municipal de Riachão/PB. Os serviços deverão ser desenvolvidos de acordo com 
as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas pertinentes; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARÍLIA PAULINO DA 
NÓBREGA NASCIMENTO - R$ 18.000,00.

Riachão - PB, 22 de Maio de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS MAIS O PLANO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E OUTROS - RIACHÃO/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EDIVAN BEZERRA MORAIS - R$ 20.400,00.

Riachão - PB, 22 de Maio de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 026/2015

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 pre-
sencial do tipo menor preço, no dia 08 de Junho   de 2015 as 9:30 horas, EXCLUSIVO para empresas 
enquadradas para ME  e EPP tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA 
DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI. 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
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 027/2015.

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 EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP, no 
dia 08 de Junho   de 2015 as 11:30 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO ABAS-
TECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI-PB. 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 PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 010/2015- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, torna público que fará realizar através do pre-
goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente 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 08 de Junho   de 2015 as 14:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS AUTOMOTIVAS (NOVOS) DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA  MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pilõezinhos, . Informações e obtenção do 
edital na CPL situado a Rua Manoel Alvino Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB – CEP: 58.210-000 
no horário de expediente normal de 13h00min as 17h00min. Fone: 083-3627-1040.

Pilõezinhos-PB, 20 de Maio de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 022/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que não houve interessados 
para atender o chamamento da licitação na modalidade Pregão Presencial –SRP nº022-2015 do tipo 
menor preço por item, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS 
À ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, em reunião ocorrida 21 
de Maio de 2015 as 9:45 hs , portanto a mesma foi declarada DESERTA. Maiores informações n 
COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

Araçagi-PB, 21 de Maio  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00008/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa para fornecimento e manutenção 
de Internet via rádio digital, para atender a Prefeitura de Mogeiro e as Secretarias Municipais, no 
dia 09/06/2015 às 11:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João 
Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 08/06/2015.

Mogeiro, 25 de maio de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2015, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de botijões de gás e garrafões de água mineral, para atender as 
necessidades das Escolas Municipais, Creche Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria de Ação 
Social, PETI, Secretaria de Saúde e  Prefeitura Municipal de Mogeiro, no dia 09/06/2015 às 14:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 08/06/2015.

Mogeiro, 25 de maio de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

INDUSTR.
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            526,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030498
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTR
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            543,88
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030501
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            339,09
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030754
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            420,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030874
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTR
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            618,84
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030778
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,13
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030882
Responsavel.: MEGA CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 003880896/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         16.630,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029916
Responsavel.: PUMP - COMERCIO DE SUPLEMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 012161146/0002-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.153,91
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030857
Responsavel.: R&C - COMERCIO DE CALCADOS 
E BRINQU
CPF/CNPJ....: 019854265/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            730,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029880
Responsavel.: ROBERLANNE PEREIRA TEIXEIRA
CPF/CNPJ....: 021084755/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030752
Responsavel.: SAVIO PEIXOTO ROCHA
CPF/CNPJ....: 986753543-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            811,26
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030790
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COMERC. 
DISTR. DE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.569,27
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030829
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIS-
TR. DE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.666,28
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030888
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.721,23
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031115
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.597,54
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031116
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.237,62
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031117
Responsavel.: TWS BRASIL IMOBILIARIA IPS LTD
CPF/CNPJ....: 008563347/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031219
Responsavel.: VALDEMIR A FRANCO
CPF/CNPJ....: 395513184-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029730
Responsavel.: VE IND COM PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ....: 006353662/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.000,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027529
Responsavel.: V&E INDUSTRIA E COM DE PROD
CPF/CNPJ....: 006353662/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030698
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 - 030504
Responsavel.: WANILMA MENDONCA LUCENA
CPF/CNPJ....: 084304104-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            940,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030529
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,  25/05/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADILSON FERNANDES DE LIMA 
FILHO - M
CPF/CNPJ....: 018003659/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            873,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030525
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            886,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030527
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            489,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030706
Responsavel.: APOGEE COM. DE CALC. E CONF. 
LTDA E
CPF/CNPJ....: 008046287/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.935,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030565
Responsavel.: APOGEE COM. DE CALC. E CONF. 
LTDA E
CPF/CNPJ....: 008046287/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.935,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030566
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            655,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031035
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.644,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031074
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTR DE 
ELETRO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.993,38
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031133
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE 
DO PO
CPF/CNPJ....: 020413413/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            532,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030643
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE 
DO PO
CPF/CNPJ....: 020413413/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            532,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030644
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE 
DO PO
CPF/CNPJ....: 020413413/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            532,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030645
Responsavel.: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE 
DO PO
CPF/CNPJ....: 020413413/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            532,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030646
Responsavel.: COND RESID JARDIM DAS NOGUEIRAS
CPF/CNPJ....: 011071886/0001-80
Titulo......: CHEQUE           R$            256,65
Apresentante: EFETIVA ADMINISTRADORA DE 
CONDOMINI
Protocolo...: 2015 - 029087
Responsavel.: EMERSON DANTAS
CPF/CNPJ....: 100609344-33
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029758
Responsavel.: FABRICIA NOGUEIRA RAMOS DE 
VASCONCE
CPF/CNPJ....: 020917913/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.146,66
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029959
Responsavel.: FC ENGENHARIA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 007641255/0001-82
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         25.164,46
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028225
Responsavel.: FRANCISCA NAVARRO MEDEIROS ME
CPF/CNPJ....: 002730545/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029419
Responsavel.: JERONIMO CORREIA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ....: 839824934-04
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         20.322,99
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028187
Responsavel.: JETTA ENGENHARIA E CONSUL. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            164,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030092
Responsavel.: JOSE AILTON PAULO DA COSTA
CPF/CNPJ....: 062263244-22
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            185,25
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028353
Responsavel.: JOSE SUENIO XAVIER DA SILVA
CPF/CNPJ....: 095273494-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            134,97
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028665
Responsavel.: JP DISTR ATAC DE VID, ALUM E
CPF/CNPJ....: 013499354/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         51.366,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030234
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.015/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 19 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.015/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Peque-
no Porte – EPP, tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO TRABALHO 
TÉCNICO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DO TRABALHO TÉCNICO SO-
CIAL DO MAJOR VENEZIANO I (CR 354.140-61), MAJOR VENEZIANO II (CR 354.142-89), MAJOR 
VENEZIANO III (CR 354.144-06) E MAJOR VENEZIANO IV (CR 354.145-11), DA SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE 
CONTRATADA, conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações 
estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 25 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Junho de 2015, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR  E SANITÁRIOS QUÍMICOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 120/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 25 de Maio de 2015
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
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 re-
alizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015, do tipo menor preço por 
item, para confecção de fardas, ternos esportivos, camisetas diversas, cuja abertura será no dia 
08.06.2015 às 10:00 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, 25 de Maio de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do Nasci-

mento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015, do tipo menor preço por item, para locação 
de máquina copiadora e serviços de fotocopias, cuja abertura será no dia 08.06.2015 às 11:00 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, 25 de Maio de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: INSTEC INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
LTDA - R$ 697.873,10.

Areia - PB, 05 de Maio de 2015.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS - R$ 147.920,00.

Areia - PB, 01 de Abril de 2015.
PAULO GOMES PEREIRA – Prefeito

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES DA SILVA - R$ 49.000,00.

Areia - PB, 11 de Maio de 2015.
PAULO GOMES PEREIRA - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PORTAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia e de Convênio com o MTUR: 02.070 - 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15.451.1009.1019 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO 
E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO - 15.451.2007.1069 - CONSTRUÇÃO/RES-
TAURAÇÃO DE PRAÇAS, PORTAIS, CALÇADÃO, ARBORIZAÇÃO URBANA E JARDINAGENS 
- 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONTRATO DE REPASSE N.º 1006.686.-60/2013.

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e:CT Nº 00072/2015 - 05.05.15 - 

INSTEC INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA - R$ 697.873,10.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.070 - SECRETARIA DE INFRAESTRU-

TURA - 15.122.2007.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA - O2.080 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE 
- 20.605.1020.2053 - ABASTECIMENTO D’ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA - 3390.36.00.000 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 3390.39.00.000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 7 (sete) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e:CT Nº 00073/2015 - 11.05.15 - JOSÉ 

CARLOS RODRIGUES DA SILVA - R$ 49.000,00.
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
elétricos, material de irrigação, bombas submersas, motor bombas, bombeadores e outros, fornecido 
de forma parcelada e de acordo com as necessidade do município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO - R$ 390.250,40.

Bom Jesus - PB, 19 de Maio de 2015
ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamentos elétricos, material de irrigação, bombas submersas, motor 

bombas, bombeadores e outros, fornecido de forma parcelada e de acordo com as necessidade 
do município.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: 02.05. Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 17.511.1001-1010 - Aquisição de 

equipamentos para perfuração de poço artesianos 17.512.2009.2012 - Manutenção dos serviços 
de abastecimento d àgua

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e:
CT Nº 00029/2015 - 19.05.15 - MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO - R$ 390.250,40

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Aquisição de material de 
construção, elétrico e hidráulico, fornecido de forma parcelada, para o uso de diversas secretarias; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LAVOZIER DANTAS DE 
AMORIM - R$ 169.011,91; RAIMUNDO NONATO DE MENEZES MATERIAL DE CONSTRUÇÇÃO 
-ME - R$ 191.203,10.

Bom Jesus - PB, 19 de Maio de 2015
ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico, fornecido de forma parcelada, 

para o uso de diversas secretarias.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.
DOTAÇÃO: 02.05 - Secretaria de Obras e Serviços urbanos 15.122.2003-2008 - Manutenção das 

Atividades da Sec. de Obras e Serviços Urbanos 15.451.2009-2009 - Manutenção da Iluminação 
Pública 02.09 - Secretaria de Educação 12.122.2008-2017 - Manutenção das Atividades da Sec. de 
Educação 02.12 - Secretaria de Agricultura 20.122.2003-2039 - Manutenção das Ativ. da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 02.14 - Secretaria de Ação Social 08.244.2004-2050 - Manutenção 
das Atividades do CRAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e:
CT Nº 00033/2015 - 19.05.15 - LAVOZIER DANTAS DE AMORIM - R$ 169.011,91
CT Nº 00034/2015 - 19.05.15 - RAIMUNDO NONATO DE MENEZES MATERIAL DE CONS-

TRUÇÇÃO -ME - R$ 191.203,10

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Contratação dos 
serviços de xerográficos de forma parcelada, conforme as necessidades de diversas secretarias do 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Francisco Luciano 
de Oliveira - R$ 81.800,00.

Bom Jesus - PB, 19 de Maio de 2015
ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de xerográficos de forma parcelada, conforme as necessi-

dades de diversas secretarias do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015.
DOTAÇÃO: 02.03. - Secretaria de Administração 04.122.2003.2003 - Manutenção das Atividades 

da Secretaria de Administração 02.04 - Secretaria de Finanças 04.123.2001.2005 - Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 02.04 - Secretaria de Educação 12.122.2008.2017 - Manu-
tenção das Atividades da Secretaria de Educação 02.10 - Secretaria de Cultura 13.122.2006.2033 
- Manutenção das Atividades da Sec. de Cultuta 02.11 - Secretaria de Juventude Esporte e Turismo 
04.122.2003.2037 - Manutenção das Atividades da Sec. de Esporte e Turismo 02.13 - Secretaria de 
Ação Social 08.122.2004.2042 - Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e:
CT Nº 00032/2015 - 19.05.15 - Francisco Luciano de Oliveira - R$ 81.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de reprodução de fotocópias de material 
didático, para execução do Programa Brasil Alfabetizado pela Secretaria de Educação do Município 
de Alagoa Grande, no dia 08/06/2015 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á 
Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 05/06/2015.

Publicado no Jornal “A União” do dia 22/05/2015 – Republicado por Incorreção.
 Alagoa Grande(PB), 21 de maio de 2015.

ANTONIO SOARES DE LIMA 
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de materiais didáticos e de expedientes, para atender 
as necessidades das diversas Secretarias do Município de Alagoa Grande, no dia 11/06/2015 às 
9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 10/06/2015.

Publicado no Jornal “A União” do dia 22/05/2015 – Republicado por Incorreção.
 Alagoa Grande(PB), 21 de maio de 2015.

ANTONIO SOARES DE LIMA 
PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.09.014/2015
A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
08:00 horas do dia 18 de junho de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.09.014/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE KIT-LANCHE, PARA ATENDER AO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS 
ÁREAS DO RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO I (CR 354.140-61), RESIDENCIAL MAJOR 
VENEZIANO II  (CR 354.142-89), RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO III (CR 354.144-06) E 
RESIDENCIAL MAJOR VENEZIANO IV (CR 354.145-11), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com 
os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada pela LICITANTE CONTRATADA, 
conforme especificações em planilha do Edital.  O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 25 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação e drenagens de diversas ruas deste município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA -EPP - Valor: R$ 727.981,27.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 25 de Maio de 2015

LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão
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Protocolo...: 2015 - 030941
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028825
Responsavel.: JEFFERSONIA DA SILVA DUARTE
CPF/CNPJ....: 054248024-78
Titulo......: IND DE CARNET    R$            550,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2015 - 030332
Responsavel.: JEFFERSONIA DA SILVA DUARTE
CPF/CNPJ....: 054248024-78
Titulo......: IND DE CARNET    R$            550,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2015 - 030364
Responsavel.: JOSE FRANCISCO DA CUNHA NETO
CPF/CNPJ....: 601796784-34
Titulo......: IND DE CARNET    R$            660,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2015 - 030348
Responsavel.: JOSE LENILSON DA SILVA
CPF/CNPJ....: 043680684-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            354,91
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030978
Responsavel.: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO AMORIM
CPF/CNPJ....: 014534495/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.651,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031514
Responsavel.: LOJA SIMBOLICA BRANCA DIAS
CPF/CNPJ....: 009248774/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            540,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030904
Responsavel.: LUIZA PINHEIRO NUNES
CPF/CNPJ....: 016982739/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            328,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031454
Responsavel.: MAIA E GALVAO LTDA
CPF/CNPJ....: 008166194/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            474,30
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030725
Responsavel.: MARCOS MENINO DE MACEDO FILHO
CPF/CNPJ....: 058326874-93
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027521
Responsavel.: MARIA SHAYANE FERREIRA LOPES M
CPF/CNPJ....: 007942203/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            601,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030908
Responsavel.: MT PECAS E SERVICOS LDA
CPF/CNPJ....: 013814845/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,92
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031129
Responsavel.: ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIC
CPF/CNPJ....: 017802566/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            395,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031489
Responsavel.: PRISCILA LIMA QUEIROZ  DE ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 014791790/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.902,85
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031125
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            147,49
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031335
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,37
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031354
Responsavel.: RAQUEL DE LOURDES DE MIRANDA 
E SILV
CPF/CNPJ....: 466968064-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            693,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030783
Responsavel.: RPM EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LT
CPF/CNPJ....: 017717572/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.845,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028857
Responsavel.: RAIMUNDA GIRLENE DE CASTRO
CPF/CNPJ....: 917485344-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            260,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029341
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            132,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031366
Responsavel.: VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 013888108/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.359,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030590
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,  26/05/2015
----------------------------------------

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.: ANTONIA AMELIA SALES NOBREGA 
COUTIN
CPF/CNPJ....: 386204725-34
Titulo......: IND DE CARNET    R$            650,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2015 - 030370
Responsavel.: ANDREA DE OLIVEIRA BARRETO 
MARQUES
CPF/CNPJ....: 007727224-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029755
Responsavel.: ANDERSON RODRIGO BRITO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 049612244-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030869
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO/PVC
CPF/CNPJ....: 018208493/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.360,65
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030149
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO/PVC
CPF/CNPJ....: 018208493/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.191,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030148
Responsavel.: CONFIANCA COM PECAS SERV 
MEC LTDA-M
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            920,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030793
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO/PVC
CPF/CNPJ....: 018208493/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.680,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030135
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.204,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031422
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIST DE 
ELET EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.462,63
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031457
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DISTRIB. 
DE EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,11
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031798
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DISTRIB. 
DE EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,11
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031799
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRI-
BUICAO DE
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.988,83
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031704
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTR DE E
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.302,54
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031750
Responsavel.: CONSORCIO CONCRETO/PVC
CPF/CNPJ....: 018208493/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.970,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030150
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.516,35
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031535
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031537
Responsavel.: COSTA COM.DE UTIL.DO LAR LTDA-
CPF/CNPJ....: 020701448/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.681,90
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031292
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031538
Responsavel.: DIEGO GARCIA FARIAS DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 051791524-37
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             35,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031497
Responsavel.: GABRIEL DIAS MAIA
CPF/CNPJ....: 062503854-10
Titulo......: IND DE CARNET    R$            450,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA LTD
Protocolo...: 2015 - 030314
Responsavel.: ITALO JOSE MELO DE LIMA
CPF/CNPJ....: 068563764-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            186,63
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: 
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO MUNICIPIO 
DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM O FNDE;HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:RAVY CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 407.994,26.

Santo André - PB, 13 de Maio de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO 

Prefeita
 

 EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: 
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO 

MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM O FNDE.FUNDAMENTO LE-
GAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.DOTAÇÃO: 02.060-SECRETARIA DE EDUCALÇAO 
02060.12.361.1001.1059-CONST.REF.E AMPL.DE GINASIO,CAMPOS E QUADRAS POLIES-
PORTIVAS 4490.51.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES CONVENIO:MEC/FNDE/PAZ2VIGÊNCIA: 10 
(dez) mesesPARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:CT Nº 00033/2015 
- 15.05.15 - RAVY CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 407.994,26

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

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09h00min do dia 26 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de Empresa especializada 
na organização, planejamento e realização de concurso público para preenchimento de cargos do 
Quadro Permanente do Município de Sertãozinho/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 25 de Maio de 2015.
ADEILDE FARIAS DE SENA - Presidente da Comissão

AVISO DE ANULAÇÃO
Torna sem efeito a publicação referente ao Aviso da Tomada de Preços nº 001/2015, publicado 

no DOE de 23/05/2015, página 24 e no Jornal A União, de 23/05/2015, página 18. 
Sertãozinho - PB, 25 de Maio de 2015.

MÁRCIA MOUSINHO DE ARAÚJO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

DAS AMOSTRAS 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 09003/2015                                PROCESSO ADM. Nº. 2015/000279
OBJETO: Aquisição de fardamento escolar para o atendimento das demandas da Rede Pública 

Municipal de Ensino.
O Pregoeiro Oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 

das amostras do Lote 01: itens 01, 02, 03 e 04; Lote 02: item 01, 02, 03, 04, 05 e 06; Lote: 03: item 
01, do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Assessoria Técnica de Administração, 
ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras apresentadas pela empresa: PBF GRÁFICA & TÊXTIL LTDA, inscrita sob o CNPJ 

nº 16.994.727/0001-71, referente ao Lote 01: itens 01, 02, 03 e 04; Lote 02: item 01, 02, 03, 04, 05 
e 06 e pela empresa: VENDE TUDO MAGAZINE LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 05.765.913/0001-12, 
referente ao Lote: 03: item 01, por cumprirem com as especificações contidas no Edital; 

Diante do exposto, o Pregoeiro Adjudica os itens do objeto licitado aos quais as amostras foram 
APROVADAS em favor das empresas vencedoras.                                                                                                       

João Pessoa, 22 de maio de 2015.
José Martins Inácio

Pregoeiro Oficial da CSL/SEDEC
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2015-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente 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, no dia 10 de 
Junho de 2015 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICO-
TRÓPICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 25 de Maio de 2015.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento dos 
interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços do tipo menor preço Por Item, EXCLUSIVO para ME e EPP, no dia 11 de Junho 
de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de materiais de construção, hidráulicos, 
elétricos, madeiramentos e ferramentas, destinados a manutenção das Secretarias municipais. 
A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de São José dos 
Ramos, na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n, Centro, São Jose dos Ramos. Maiores informações 
através do telefone/ (083) 3682-1086, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas.

São José dos Ramos, 25 de Maio de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

RDC PRESENCIAL Nº 33002/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que a licitação na 
modalidade RDC PRESENCIAL Nº 33002/2015, em regime de contratação EMPREITADA POR PRE-
ÇO GLOBAL, como critério de julgamento MENOR PREÇO, com Recursos Próprios e de Convênio, 
que seria realizada no dia 28/05/2015, às 09:00 horas, fica ADIADA para o dia 03/06/2015, às 09:00 
horas. Outrossim, convocamos às empresas que adquiriram o referido edital a comparecerem ao 
endereço abaixo para receberem as alterações do edital (Adendo nº 01). A cópia do Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, 
Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa-PB, podendo ser adquirida mediante a entrega de 
1 (um) CD ou Pen Drive. Qualquer informação será prestada no local acima citado

João Pessoa, 25 de maio de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 33004/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar 
a licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 33004/2015, em regime de empreitada por preço 
unitário, com tipo de licitação menor preço global, com Recursos Próprios e de convênios, a ser 
realizada no dia 12/06/2015, às 10:00 horas, tendo como objeto contratação de empresa espe-
cializada para a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO ANTIGO HOTEL GLOBO , 
NO BAIRRO VARADOURO EM JOÃO PESSOA - PB.  A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 
4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 07:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h, 
podendo ser adquirida mediante a entrega de 1 (um) CD ou pen drive. Qualquer informação será 
prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 25 de maio de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-
SORAS (LASER E JATO DE TINTA); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - R$ 69.525,00.

Santa Helena - PB, 25 de Maio de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO 
DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (LASER E JATO DE TINTA).

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015.
DOTAÇÃO: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 13 392 0100 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
20.200 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.400 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA 
SEC. DE EDUCAÇÃO 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.700 SECRETARIA 
DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE 
OBRAS E SERV. PÚBLICOS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000 
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 04 695 0190 2074 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.500 SECRETARIA 
DE TRANSPORTE 06 782 0120 2110 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00035/2015 - 25.05.15 - ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO - R$ 69.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

25/05/2015
PROCESSO           Nº 039/2015
INEXIGIBILIDADE N° 004/2015
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria 

Jurídica Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, 
defendendo este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina 
administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE.
                MARIA IDILEIDE ARAUJO FERREIRA DIAS 
OBJETO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro 
mil reais).

Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Física.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS:

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE
MARIA IDILEIDE ARAUJO FERREIRA DIAS - Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

25/05/2015 

PROCESSO           Nº 040/2015 
INEXIGIBILIDADE N° 005/2015 
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade 

pública, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil 
e prestação de contas deste município. 

PARTES: Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE . e
                D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. ME, 
OBJETO: Contratação direta de uma empresa especializada na área de contabilidade pública, 

na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar todos os serviços de ordem contábil e pres-
tação de contas deste município, subordinado a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 33.000,00 (trinta e três 
mil reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.39 – Outros Serviços de 
Terceiros  - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015 .
SIGNATÁRIOS:

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de MONTE HOREBE 
DOMINGOS SÁVIO ALVES DE FIGUEIREDO - Pela CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 040/2015
INEXIGIBILIDADE  Nº  005/2015
A PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 040/2015;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que 
dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 040/2015
Objeto: contratação de 01 (uma) empresa especializada na área de contabilidade pública, para 

realizar todos os serviços de ordem contábil e prestação de contas deste município
HOMOLOGAR em favor da Empresa D & S Empreendimentos e Serviços Ltda. ME., com escritório 

a Rua João Martins nº 106, centro, Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba e portadora do CNPJ/
MF Nº 15.224.591/0001-58, no valor global R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).      

 Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, 
em 25 de maio de 2015 .

CLAUDIA APARECIDA DIAS
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)

PROCESSO              Nº 039/2015
INEXIGIBILIDADE  Nº 004/2015
A PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 9.866/93 de 
21 de maio de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 039/2015;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que 
dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 039/2015
Objeto: Contratação Direta de 01 (um) Profissional Especializado na Área de Assessoria Jurídica 

Administrativa, Atuando em defesa do município nas causas judiciais em que o município for parte, 
elaborando peças processuais nas ações cíveis, trabalhistas e previdenciárias(mais frequentes) 
entre outras, bem como defender o município perante o 2º grau de justiça interpondo recursos 
ou contra-razoando recurso., Essenciais ao Perfeito Funcionamento da Máquina Administrativa. 

HOMOLOGAR em favor da Srª. Maria Idileide Araújo Ferreira Dias, brasileira, Bacharel em Direito 
pela Universidade Estadual da Paraíba,  portador do CPF: 552.588.404-68 e OAB?PB n° 10443, 
residente à Rua Antonio Lacerda s/n, Centro, São Jose de Piranhas, Paraíba, no valor global R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais).           

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete DA PREFEITA Municipal de MONTE HOREBE, Estado da Paraíba, em 25 de maio 

de 2015.
CLAUDIA APARECIDA DIAS

PREFEITA CONSTITUCIONAL

7° REGIÃO MILITAR
7° DIVISÃO DO EXÉRCITO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2014
Pregão eletrônico N° 05/2014
Processo N°64685.005879/2014-11
O presente extrato tem por objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 

locação de fotocopiadoras multifuncionais a serem utilizadas no programa de distribuição de água 
potávelno semi-árido nordestino e ações subsidiárias (Operação Pipa).Fundamento legal: Art 1°da 
Lei 10520/2002 e Art2° do Dec5450/2005. Vigência 02/10/2014 a 01/10/2015. Valor R$ 106.632,00. 
Empresa fornecedora Maq-Larem Maquinas Moveis e Equipamentos Ltda.

7° REGIÃO MILITAR
7° DIVISÃO DO EXÉRCITO

PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
Pregão eletrônico N° 05/2014
Processo N°64685.005879/2014-11
O Pregoeiro do 16° RCMEC torna público o resultado do PE SRP 05/2014 para eventual 

contratação de empresa para prestação de serviço de locação de fotocopiadoras multifuncionais 
a serem utilizadas no programa de distribuição de água potável no semi-árido nordestino e ações 
subsidiárias (Operação Pipa).Sagrou-se vencedor a seguinte empresa:CNPJ 40.938.508/0001-50 
Maq-larem Maq. Móveis e Equip. LTDA. Valor R$ 106.632,00.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N149/2015
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 12/06/2015 às 09h para:

Contratação de serviços de empresa especializada na organização e realização de eventos, desti-
nado a Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba - FAPESQ, 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 - 15-00546-5
João Pessoa, 25 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 N156/2015
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 15/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de manutenção em ar condicionado, destinado 
a Secretaria de Estado da Receita - SER, 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 - 15-00532-3
João Pessoa, 25 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

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

Registro na CGE Nº 15-00553-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 09 de junho de 2015, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 059/2015. Objeto: 
Aquisição de 01 (um) conjunto motor bomba centrífuga de eixo vertical, própria para bombeamento 
de água bruta, a ser utilizado como reserva e instalado em captação de água bruta flutuante, que 
será confeccionada para operar na captação de água bruta do Açude Epitácio Pessoa, na cidade 
de Boqueirão, no 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, 25 de maio de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 15-00554-7
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 05 de junho de 2015, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 051/2015. Objeto: 
Aquisição de Bombas Centrifugas, destinadas aos Sistemas de Abastecimento de Água das cidades 
de Tavares e Campina Grande, no 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, 25 de maio de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
AÇÃO DE TESTAMENTO N. 0001709-81.2002.815.0301 EM QUE TEM COMO PARTES 

EPITÁCIO QUEIROGA FILHO E MARIA VIEIRA DE QUEIROGA: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM 
O PRAZO DE 15 DIAS – A DRA. ISABELLE BRAGA GUIMARÃES DE MELO, Juíza de Direito em 
substituição nesta 1ª Vara desta Comarca de Pombal, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER, a todos quanto o presente, virem ou dele conhecimento tiverem, ficando INTIMADOS 
notadamente as pessoas de MARTA JERUZA DA NÓBREGA ARAÚJO, residente em João Pessoa; 
RITA PEPITONE DA NÓBREGA, residente em Brasília; ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA, residente 
em Brasília; CAROLINA PEPITONE DA NÓBREGA, residente em Brasília; JONH NEWTON SEIXAS 
QUEIROGA, residente em Brasília; NATÁLIA MARIA SEIXAS DE QUEIROGA, residente em João 
Pessoa; LÚCIA MUSMÊ QUEIROGA BERTOLI, residente em Taubaté; THALES ROBERTO SEIXAS 
QUEIROGA, residente em João Pessoa; AIRTON LUZ QUEIROGA, residente nos Estados Unidos; 
MARIZA QUEIROGA GAUDÊNCIO, residente em João Pessoa; JOÃO QUEIROGA NETO, residente 
em Fortaleza; LUIZ FELIPE FERREIRA DE QUEIROGA, residente em Caruaru; MARIA AMÉLIA 
NÓBREGA QUEIROGA, residente em Porto Velho; MARIA DE FÁTIMA NÓBREGA QUEIROGA, resi-
dente em João Pessoa; MARIA DO SOCORRO NÓBREGA QUEIROGA, residente em João Pessoa; 
JANAINA DE LIMA QUEIROGA, residente em Patos; do inteiro teor da Sentença de fls. 98/98v que 
julgou procedente o pedido para determinar o registro, cumprimento e arquivamento do Testamento 
deixado por MARIA VIEIRA DE QUEIROGA, para, querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias 
tomarem conhecimento da referida Sentença podendo apresentar recurso em igual prazo nos Autos 
do Processo de Registro e Cumprimento de Testamento n. 0001709-81.2002.815.0301, ora em 
tramitação pelo expediente desta 1ª Vara da Comarca de Pombal-PB. E para que não se alegue 
ignorância mandou a MMª. Juíza de Direito, expedir o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O 
PRAZO DE QUINZE DIAS, que será publicado no Diário Oficial e em Jornal de ampla circulação 
e afixado no lugar público de costume. Dado e passado nesta cidade de Pombal-PB, 21 de maio 
2015. Eu, Teófilo Félix de França Júnior – Técnico Judiciário, o digitei e assino.

Dra. Isabelle Braga Guimarães de Melo
Juíza de Direito em substituição nesta 1ª Vara 

Pombal-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.012/2015
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 0.012/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO 
DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. Data de Abertura: 
05/06/2015 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua 
Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 
3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 25 de maio de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.013/2015
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.013/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores. 
Data de Abertura: 05/06/2015 às 10:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, 
situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 25 de maio de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.013/2015
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.013/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de equipamentos diversos. Data de 
Abertura: 05/06/2015 às 13:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à 
Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 25 de maio de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público para conhecimento dos interes-

sados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 
123/2006 e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço global, 
do tipo menor preço, objetivando a Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de 
escola municipal com 04 (quatro) salas de aula, em sessão pública para abertura dos envelopes de 
habilitação e proposta que realizar-se-á as 10:00hs do dia 12/06/2015, na sala da CPL, localizado 
na sede da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, 
n°10, Centro, MAMANGUAPE – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas

Mamanguape, 25 de maio de 2015.
GETÚLIO AUGUSTO DA SILVA 

Presidente da CPL
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