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DÓLAR    R$ 3,148  (compra) R$ 3,150  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,060  (compra) R$ 3,260  (venda)
EURO   R$ 3,427  (compra) R$ 3,431  (venda)

l Projetos habitacionais da PB recebem Selo de Mérito 2015. Página 9
 
l Multifeira Brasil Mostra Brasil será lançada hoje na capital. Página 9
 
l Detran alerta motorista para acúmulo de pontos na CNH. Página 14

l Exército fará recadastramento para ampliar carros-pipas. Página 15

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Ministério Público e autoridades do Estado e de João Pessoa se reuniram ontem pela manhã 

Nublado com 
chuvas ocasionais

20Caderno

Crescimento
da dengue no
Estado é de 44%

Últimas
Senado reduz
benefícios aos
trabalhadores

 

O Senado aprovou ontem 
restrições a benefícios tra-
balhistas que garantem eco-
nomia ao Governo Federal de 
R$ 5 bilhões.  PÁGInA 4

baixa
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O governador Ricardo Coutinho obteve ontem durante audiência em Brasília com o ministro Gilberto Occhi da 
Integração Nacional R$ 18 milhões para ações emergenciais na Paraíba de combate aos efeitos da seca.  PÁGInA 4

Alerta

O Detran emitiu ontem um alerta aos motoristas paraibanos para que 
não acumulem por 12 meses 20 pontos ou mais sob pena de terem a CNH 
suspensa. Quem for notificado tem 30 dias para a defesa.  PÁGInA 14

o Ministério da saúde divulgou ontem 
que na Paraíba os casos da doença cres-
ceram 44% entre março e abril. Em João 
Pessoa, autoridades se reuniram para 
discutir a situação. PÁGInA 13

Estado obtém verba 
de R$ 18 milhões

PARA COMBATER EFEITOS DA ESTIAGEM 

MINISTÉRIO INFORMA

 

oURo no xADREz  Emerly Gomes foi a melhor 
em xadrez nos Jogos Escolares.  PÁGInA 24

PREMIAÇÃo A PMJP lança hoje prêmio de 
redação Eleonora Menicucci.  PÁGInA 14

noVo CD “Os sambas que Cartola não quis  
fazer” é o que Totonho vai gravar.  PÁGInA 5

Esportes Igualdade de gêneros

 

Deputados rejeitam
o voto distrital misto 

REFORMA PÁGInA 4 
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sAúDE Governador inaugura banco de leite 
do Hospital de Mamanguape.  PÁGInA 13

20 pontos fazem 
com que a CNH 
seja suspensa

 



Há duas notícias alvissareiras que re-
fletem uma condição atípica da Paraíba 
na atual conjuntura econômica do país. 
Ambas dão conta que o Estado registrou 
indicadores econômicos positivos, neste 
primeiro semestre, em que pese o cenário 
de incertezas econômicas que assolam a 
maioria dos entes federados. A primeira 
está relacionada a uma das atividades que 
movem a economia, a emissão da Nota Fis-
cal Eletrônica (NF-e), que funciona como 
uma espécie de termômetro para mensu-
rar o aquecimento das vendas de produ-
tos de empresas com inscrição estadual 
na Paraíba.

De acordo com o Núcleo de Análise e 
Planejamento de Documentos Fiscais da 
Receita Estadual, as emissões eletrôni-
cas cresceram 5,07% no primeiro quadri-
mestre em relação a igual período do ano 
passado. Foram 7,014 milhões de unida-
des autorizadas de janeiro a abril contra 
6,675 milhões na comparação com o  ano 
passado, o que representa uma diferença 
de 338 mil notas. Em outras palavras, as 
empresas venderam mais produtos e isso 
corrobora que existe, sim, uma tendência 
de aquecimento da economia paraibana.

Qual seria a justificativa para um 
crescimento tão significativo, em meio a 
um cenário de crise, cabe-nos perguntar, 
se há outros Estados que a uma desace-
leração do consumo? O secretário-execu-
tivo da Receita, Leonilson Lins, tem uma 
explicação plausível que referenda o acer-

to da política adotada na Paraíba com tal 
finalidade: “Em função das políticas tribu-
tárias implementadas e das ações fiscais 
acertadas pela gestão continuamos cres-
cendo e gerando riquezas. Na prática, a 
Paraíba continua resistindo e crescendo, 
mesmo em cenário de dificuldade”.

A segunda notícia diz respeito a outro 
aspecto que configura, do mesmo modo, 
fortalecimento da economia paraibana: 
levantamento do Cadastro de Registros 
da Receita Estadual mostram que as em-
presas do setor industrial passaram de 
7.849 unidades para 14.733 unidades, en-
tre janeiro de 2011 e dezembro 2014, o 
que significa um crescimento de 87,7%. 
Essa evolução no número de indústrias 
no Estado ganha ainda mais força quando 
consideramos que o setor representa, em 
números atuais, 22,8% da geração de ri-
quezas no Estado.

A Federação das Indústrias do Estado 
da Paraíba (Fiep) corrobora o fortaleci-
mento do setor no Estado. De acordo com 
a instituição, a produção industrial da Pa-
raíba registrou alta de 4,4% no ano pas-
sado, ao tempo em que o Nordeste fechou 
2014 com tendência negativa de -0,2%. E 
para dimensionar esse crescimento extra-
ordinário da Paraíba, vale ressaltar que o 
país, no mesmo período, apresentou que-
da de 3,2% na sua produção industrial, 
conforme atestou o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Continua-
mos resistindo à crise.

Editorial

Economia resistente

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de  maio de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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“Faça a obra que eu pago”. Do gover-
nador Ricardo Coutinho, ao encontrar, 
em Natal, o proprietário da empresa 
responsável pela obra do viaduto do 
Geisel. Disse, com todas as letras, 
que o Estado não deixará a obra ser 
paralisada, mesmo em face de possí-
vel retenção de recursos por parte do 
Ministério das Cidades, a quem cabe 
destinar R$ 17,8 milhões para sua 
conclusão.

O governador Ricardo Coutinho anunciou 
o presente que dará à população de João 
Pessoa no aniversário da cidade, 5 de agos-
to: “Vou entregar o Centro de Convenções 
totalmente concluído e com o maior teatro 
do país”. Foram investidos R$ 243 milhões, 
sendo que 66% deste total são de recursos 
do próprio Estado e de empréstimos con-
traídos para a finalidade.  

CeNTrO de CONveNções

UNInforme

TAlvEz fIquE NEgOcIATAS

lIDERANÇA Em AScENSÃO

Famoso pelo bordão “Boa 
noite, boa sorte”, o jornalis-
ta Paulo Henrique Amorim, 
da Rede Record,  é um dos 
convidados do 5º Encontro 
Nacional de Blogueiros e 
Ativistas Digitais. O even-
to integra a programação 
da Expotec, que ocorre de 
hoje até sábado, no Centro 
de Convenções, em João 
Pessoa. Ele escreve no blog 
Conversa Afiada.

O vereador Bruno Farias condi-
cionou sua permanência na base 
governista à conversa que pre-
tende ter com o prefeito Luciano 
Cartaxo. Disse, porém, que não 
ficará “onde não é bem recebido” 
e reclamou de “tratamento ríspi-
do”. Fazia alusão às declarações 
do secretário Adalberto Fulgên-
cio (Articulação Política), que o 
acusou de “trair” a confiança do 
prefeito, ao deixar a pasta do 
Turismo.

“Por onde ele passa tem uma 
negociata no meio. Como nes-
sa história do shopping que 
será construído na Câmara 
e custará R$ 1 bilhão. Ele 
está se notabilizando pelo 
autoritarismo”. Do deputado 
Aníso Maia sobre o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, a quem ele 
acusa de transformar “deba-
tes que exigem coletividade 
em questões particulares”.

A partir do primeiro encontro de 
governadores do Nordeste, em de-
zembro do ano passado, a mídia es-
pecializada e, mais tarde, cientistas 
políticos passaram a enxergar um 
protagonismo há muito tempo não 
visto na região, exercido por um ges-
tor paraibano, no caso o governador 
Ricardo Coutinho. Principal articulador 
do que podemos chamar de colegiado 
em favor das causas nordestinas e, 
por tabela, dos interesses do próprio 
país, o governador vem marcando ten-
tos importantes, do ponto de vista da visibilidade política, na condução dos debates que visam 
proporcionar à região o quinhão a que faz jus na repartição das receitas transferidas pela União 
aos Estados e potencializar os investimentos que alavanquem o desenvolvimento econômico. Na 
verdade, antes do primeiro encontro de governadores, o socialista vinha encontrando terreno para 
manifestar suas ideias progressistas e unificadoras para a região. Já no Exame Fórum Nordeste, 
em 2013, no Recife, ele fez pontuações que mereceram destaque na publicação nacional. Vejam 
que a declaração do governador paraibano à revista, há dois anos, converge com o discurso que 
ele empreende no atual momento político: “Temos um interesse comum e, se juntarmos esforços, 
poderemos ampliar essa fronteira de desenvolvimento do país”. É fato que Ricardo Coutinho é um 
líder em ascensão nos planos regional e nacional, porque tem um discurso consistente quando 
cobra mais atenção ao Nordeste, enfatizando aspectos que, outrora, outras lideranças regionais 
ou não tinham coragem de dizer ou se conformavam com migalhas, calando-se. Na última década, 
o Nordeste registrou crescimento de 4,8% contra 3,8% da média nacional, contudo responde por 
apenas 13,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Merece melhor tratamento, portanto. Como disse o 
ministro Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos), no segundo encontro dos governadores nor-
destinos, em Natal: “Não existe solução para o país sem solução para o Nordeste”. Converge com a 
opinião do governador paraibano.

Artigo

Jornalismo: Falácia ou realidade?

Nas universidades, em artigos científicos, 
no mercado profissional dos jornalistas, tem se 
festejado um fenômeno típico das sociedades 
conectadas, sob a rubrica do chamado jornalis-
mo cidadão. Explicando de maneira simples, o 
fenômeno caracteriza-se pela colaboração dos 
próprios cidadãos, que encaminham às empre-
sas midiáticas, coberturas de eventos, imagens, 
depoimentos, conteúdos de redes sociais, que 
depois são empacotados e aproveitados nas ro-
tinas diárias da cobertura jornalística.

Mas será que poderíamos mesmo classifi-
car esses procedimentos como jornalismo cida-
dão? 

O jornalismo e a cidadania, sempre estive-
ram próximos, mas, apenas no ideário clássico, 
no pensamento filosófico e sociológico acerca 
dessa profissão. Teóricos como Ortega y Gas-
set, Alexis de Tocqueville, e, sobretudo no sécu-
lo XX, Walter Lippmann, estudioso da opinião 
pública, assim como Habermas e Enzensberg, 
acreditaram que o jornalismo pudesse ser um 
sustentáculo das democracias, da emancipação 
social, da ação comunicativa, e assim viesse a 
favorecer uma opinião pública competente, 
apta à luta pela cidadania.  

O jornalismo como prática profissional, 
nos últimos duzentos anos, divorciou-se fla-
grantemente desse ideário de cidadania, para 
aliar-se a uma lógica mercadológica organiza-
da para vender notícias, calcada numa produ-
ção e distribuição em escala industrial, sendo a 
redação, o estúdio de tevê e de rádio, espécies 
de chão de fábrica, sempre próximas aos depar-
tamentos comerciais, que em larga medida, de-
finem o espaço da notícia, naquela perspectiva 

desenvolvida por Robert Darnton, “O que cou-
ber a gente publica”.

O fenômeno da colaboração dos cidadãos é 
próprio da época atual, em que receptores con-
verteram-se em audiência, e mais que isso, agora 
são também, produtores e distribuidores de in-
formação. Chamar essas práticas colaborativas 
de jornalismo cidadão é, no meu entender, uma 
apreciação apressada de tais eventos. O antigo 
chão de fábrica está transformando-se vertigino-
samente. A voz única do jornalista emissor, está 
sendo perturbada por vozes outras, que ecoam 
por todos os vértices dos processos de emissão, 
distribuição e recepção da notícia jornalística.  O 
campo profissional dos jornalistas não perdeu 
porém, a primazia nos processos de seleção, edi-
ção, decisão sobre o que será destacado e empa-
cotado como parcela colaborativa da notícia, no 
dia a dia das suas edições.

O jornalismo compreendeu que acolher algu-
mas das colaborações dos cidadãos, é uma exce-
lente tática, no dizer de Michel de Certeau, para 
que o campo fidelize seus públicos e sintonize-se 
com o espírito de um tempo em que a multiplici-
dade de vozes precisa ser contemplada em algu-
ma medida.

Ao contrário, tais práticas, em vez de fortale-
cer a cidadania, reforçam performances clássicas 
e invisíveis do próprio campo, quais sejam, aque-
las estratégias do enquadramento, seleção, edi-
ção e tematização de alguns acontecimentos em 
detrimento de outros. Para os leitores, prometen-
do outras colunas sobre o tema, digo que isto ain-
da não é cidadania, mas um modelo híbrido, en-
tre jornalismo clássico e jornalismo tecnológico, 
fazendo mais do mesmo: vendendo informação.

O jornalismo como prática profissional, nos últimos duzentos anos, divorciou-se 
flagrantemente do ideário de cidadania, para aliar-se a uma lógica mercadológica”

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com
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cARgOS NA JuSTIÇA ElEITORAl
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve aprovar hoje projeto que cria 332 cargos efeti-
vos e 3.207 funções comissionadas na Justiça Eleitoral. Tem o aval do relator, senador José Maranhão.
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Projetos habitacionais da PB 
recebem Selo de Mérito 2015
Estado concorreu com mais 
de 20 projetos inscritos de 
todas as regiões do país

O Governo do Estado, 
por meio da Companhia Es-
tadual de Habitação Popular 
da Paraíba (Cehap), conquis-
tou, ontem, o Prêmio Selo de 
Mérito 2015. A premiação é 
promovida pela Associação 
Brasileira de Cohabs e Agen-
tes Públicos de Habitação 
(ABC) e o Fórum Nacional 
de Secretários de Habitação 
e Desenvolvimento Urbano 
(FNSHDU) e tem como ob-
jetivo promover, estimular e 
divulgar os projetos relevan-
tes dos Estados e Municípios 
no âmbito da habitação de 
interesse social, entre outros 
objetivos.

A Paraíba concorreu 
com mais de 20 projetos ins-
critos de todas as regiões do 
país e venceu em duas ca-
tegorias. Na categoria Pro-
jetos de Impacto Regional, 
com o projeto Energia Solar 
Fotovoltaica, e na categoria 
Projetos Focados no Aten-
dimento de Grupos Especí-
ficos, com Residencial para 
idosos, Cidade Madura. 

Os projetos foram jul-
gados por uma comissão 

formada por representes do 
Ministério das Cidades, Cai-
xa Econômica Federal, Banco 
do Brasil, Câmara Brasilei-
ra da Indústria da Constru-
ção (CBIC) e da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de Brasília 
(UnB).

Esta é a terceira vez que 
a Paraíba recebe a premia-
ção. O trabalho de humani-
zação de favelas na comuni-
dade da Glória em Campina 
Grande, e o Projeto Mariz, na 
capital, já foram premiados 
em edições anteriores. Para 
a presidente da Cehap, Emi-
lia Correia Lima, a conquis-
ta serve para mostrar que 
a Paraíba pode ser exemplo 
para o Brasil. “Esse reconhe-
cimento mostra que estamos 
construindo uma responsa-
bilidade à frente do nosso 
tempo, com novos paradig-
mas”, disse. 

Local da premiação 
A premiação, que este 

ano acontecerá em Campi-
nas/SP, no 62º Fórum Nacio-
nal de Habitação de Interes-
se Social, irá contemplar 10 
projetos que se destacaram 
e que são exemplos que po-
dem ser replicados nos de-
mais Estados da federação.

A edição do Diário Ofi-
cial do Estado da Paraíba 
(DOEPB) publicou ontem, 
resolução do Conselho das 
Cidades da Paraíba sobre 
adoção do manual que fixa 
diretrizes para a utilização de 
tecnologias sustentáveis para 
a habitação de interesse so-
cial no Estado. O lançamento 
do Manual Construção Cons-
ciente foi realizado na sema-
na passada pelo governador 
Ricardo Coutinho, em soleni-
dade realizada no Palácio da 
Redenção.

Com esta publicação, 
o Conselho das Cidades da 
Paraíba, ligado à Companhia 
Estadual de Habitação Po-
pular (Cehap), torna públi-
ca a resolução de plenário 
que, entre outros, comunica 
ao Ministério das Cidades a 
publicação do manual “Cons-
trução Consciente” do Go-
verno do Estado da Paraíba, 
texto que objetiva orientar a 
produção habitacional com 
tecnologias sustentáveis e 
economicamente viáveis.

A resolução publicada 
também recomenda ao Mi-
nistério das Cidades que a 
produção habitacional finan-
ciada pelos programas do 
Governo Federal flexibilize a 
adoção de soluções susten-
táveis para temas como: uso 
e reúso de águas, produção 
energética, urbanização, 
conforto térmico, de modo 
a trazer ganhos financeiros, 
sociais e ambientais para a 
população contemplada.

Preocupação antiga
Ações ambientais e so-

ciais do Governo do Estado 
demonstram que projetos 
nesta área já vinham sendo 
pensados ou implementa-

dos há certo tempo. Segundo 
o engenheiro eletricista da 
Cehap, Diego Perazzo, os es-
tudos para o projeto de Ener-
gia Solar Fotovoltaica datam 
de 2011, quando a Compa-
nhia avaliou o Plano de Ha-
bitação do Programa “Minha 
Casa, Minha Vida II”.

Em resolução publica-
da em fevereiro de 2014, a 
Cehap já recomendava a uti-
lização deste tipo de energia 
em empreendimentos e uni-
dades habitacionais. Também 
propunha ao Ministério das 
Cidades a instalação de siste-
mas de energia solar fotovol-
taica conectados ao sistema 
de abastecimento de energia 
elétrica, alternativa ou com-
plementarmente, ao sistema 
de aquecimento de água do 
Programa “Minha Casa, Minha 
Vida” e em unidades de Habi-
tação de Interesse Social nas 
regiões mais propícias, como 
o Nordeste e Centro-Oeste.

Segundo a diretora-presi-
dente da Cehap, Emília Correia 
Lima, a Paraíba já tinha finan-
ciamentos para empreende-
dores que queriam colocar 
energia solar em suas cons-
truções. “Agora, com o lança-
mento do manual Construção 
Consciente, quem vai utilizar 
energia solar são as pessoas 
de baixa renda, as pessoas 
que precisam gastar menos”, 
disse Emília, observando que 
o Construção Consciente vai 
proporcionar economia para 
o cidadão e para coletividade.

A intenção do Governo 
do Estado é fazer com que 
a partir de agora todos os 
conjuntos habitacionais a se-
rem construídos pela Cehap 
sejam levantados de acordo 
com as normas do manual 
Construção Consciente.

Sai resolução sobre as 
tecnologias sustentáveis

Manual Construção ConsCiente

Da Agência Brasil 

Resolução da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicada ontem, no Diário Oficial 
da União, suspendeu a comercia-
lização de lotes dos medicamen-
tos Eprex (indicado para anemia) 
e Toragesic (anti-inflamatório), a 
pedido dos laboratórios responsá-
veis pela produção.

Nos dois casos, os medica-
mentos apresentaram resultados 
insatisfatórios em testes. A Anvisa 
também determinou que as em-
presas promovam o recolhimento 
do estoque existente no mercado.

Foram suspensos os lotes 
EBS4F00 de 1000UI, EBS 2000 e 
EES 4100 de 2000UI, EAS2X00, 
EBS2T00 e ECS3L00 de 4000UI, do 
medicamento Eprex, fabricado 
por Janssen-Cilag Farmacêutica.

Os lotes 624032.1, 624032.2. 
624032.3, 624032.4 e 624032.5 do 
medicamento Toragesic, fabricado 
pela EMS Sigma Pharma, também 
foram suspensos.

Suspensos lotes de medicamentos 
anti-inflaMatório e para aneMia

Determinação para recolher lotes é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

FOTO: Reprodução/Internet

Jogos Escolares 
serão abertos 
hoje em 
Guarabira

A partir de hoje será a 
vez de Guarabira receber os 
Jogos Escolares da Paraíba 
2015. Com a abertura mar-
cada para acontecer às 16h, 
no Ginásio da Escola Esta-
dual, os Jogos da 2ª Regional 
envolvem escolas públicas e 
privadas dos municípios de 
Alagoinha, Araçagi, Cuitegi, 
Duas Estradas, Mulungu, Pi-
lõezinhos, Pirpirituba, Ria-
chão, Serra da Raiz, Sertão-
zinho, além de Guarabira, 
local das competições.

De acordo com o secre-
tário de Juventude, Esporte 
e Lazer, Tibério Limeira, os 
Jogos da 2ª Região é um dos 
mais movimentados de toda a 
Paraíba. “Já é tradição o maior 
evento do desporto escolar 
paraibano ser sucesso quan-
do chega a Guarabira. A aber-
tura será uma grande festa 
com o desfile das escolas 
participantes e os campeões 
dessa fase do Brejo estarão 
automaticamente classifica-
dos para a etapa regional, que 
servirá como eliminatória 
para os Jogos Escolares da Ju-
ventude, que serão no segun-
do semestre em Fortaleza e 
Londrina”, disse.

Os Jogos Escolares são 
organizados pelo Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel), em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação (SEE). 
Em Guarabira, o evento será 
encerrado no dia 3 do mês 
de junho. “O Brejo, que é 
tradicional por sempre man-
ter viva a chama do esporte 
amador, em mais um ano 
está pronto para os Jogos Es-
colares”, concluiu Tibério.

A Polícia Federal e a In-
terpol (Polícia Internacional) 
prenderam ontem, no Recife, 
um homem acusado de ter 
sido um dos principais líderes 
da organização mafiosa napoli-
tana Camorra. Pasquale Scotti, 
56 anos, vivia na capital per-
nambucana com documentos 
falsos há vários anos e se apre-
sentava como um bem-sucedi-
do empresário.

Em 2005, a justiça italiana 
condenou Scotti a prisão per-
pétua por uma lista de crimes 
cometidos entre 1980 e 1983 
que incluía mais de 20 homi-
cídios e porte ilegal de armas 
de fogo; extorsão, intimidação 

e ameaças. O italiano estava 
foragido desde 1984 – ou seja, 
há 31 anos. Scotti é apontado 
como o fundador da Nova Ca-
morra Organizada - um sub-
grupo criado após a prisão do 
principal chefão da Camorra, 
Raffaele Cutolo, em 1982.

A Interpol chegou até 
Scotti no Brasil graças às inves-
tigações da Procuradoria da 
República italiana, em Nápoles. 
Com o auxílio da polícia brasi-
leira, foi possível comparar as 
impressões digitais e concluir 
que o suposto empresário ita-
liano, que vivia em Recife, era 
mesmo Scotti. O foragido pos-
suía título de eleitor brasileiro 
e CPF falsificados, em nome de 
Francisco de Castro Visconti.

A detenção de Scotti foi 

determinada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) menos 
de 24 horas após a Interpol 
formalizar o pedido de prisão. 
O governo italiano deverá pe-
dir a  extradição do condenado. 
O caso será julgado pelo STF.

Na Itália, o ministro do 
Interior, Angelino Alfano, co-
memorou a prisão de Scotti. 
“Um golpe extraordinário foi 
colocado em prática pelas nos-
sas equipes, graças ao trabalho 
da polícia italiana e da preciosa 
cooperação com as forças de 
polícia brasileira. Com isso, foi 
preso um criminoso procurado 
por mais de 30 anos, Pasquale 
Scotti, chefe histórico da Nova 
Camorra Organizada, um dos 
mais procurados na lista de 
mais perigosos”, disse Alfano.

Mafioso italiano é preso na 
cidade do Recife após 31 anos

foraGido

Cerca de 100 jatos e 3 mil homens 
de oito nações europeias e dos Estados 
Unidos participam, até o dia 5 de junho, 
de um exercício militar no espaço aéreo 
do Ártico, onde há tensão por causa da 
constante atividade militar da Rússia.

O Exercício Desafio do Ártico 2015, 
que começou ante-ontem, era esperado 
desde o último dia 10 de abril, quando 
ministros da Defesa dos países nórdicos 
– Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlân-
dia – e o ministro do Exterior da Islân-

dia, anunciaram a ampliação da coope-
ração militar entre as cinco nações, com 
o objetivo de reagir à ameaça russa.

Desde o ano passado, violações do 
espaço aéreo dos países nórdicos por 
aviões de guerra russos foram registra-
das em várias ocasiões, algumas delas 
com risco de acidentes. “O Exército 
russo age de maneira provocativa em 
nossas fronteiras e várias violações 
aconteceram também nos Países Bál-
ticos (Lituânia, Letônia e Estônia)”, 
declararam os ministros em texto 
conjunto, publicado na ocasião do 
anúncio.

Nações aliadas realizam 
exercício aéreo no Ártico

resposta à aMeaça russa

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil

Giselle Garcia
Da Agência Brasil/EBC
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Aprovada MP que endurece acesso 
a seguro-desemprego e abono salarial

O Senado Federal aprovou 
ontem por 39 votos favoráveis 
e 32 contrários a medida provi-
sória 665, que restringe o aces-
so ao seguro-desemprego, ao 
abono salarial e ao seguro-de-
feso. Como já havia sido apro-
vada pela Câmara e não sofreu 
alterações no Senado, a matéria 
segue para sanção presidencial.

Considerada pelo governo 
como necessária para o ajuste 
fiscal que visa reequilibrar as 
contas públicas, a MP 665 foi 
editada em dezembro de 2014 
pela presidente Dilma Rousseff 
juntamente com a MP 664, que 
restringe o acesso à pensão por 
morte. Logo no início da ses-
são, o líder do DEM, Ronaldo 
Caiado (GO) apresentou diver-
sos requerimentos para votar 
separadamente cada emenda 
ao texto original na Câmara. A 
estratégia de obstruir a votação 
visava retardar ao máximo a 
aprovação do texto. Após duas 
horas de discussão, o Senado 
rejeitou a análise individual de 
cada destaque. Também foram 
rejeitadas todas as alterações 
propostas pelos senadores.

Tumulto
A sessão foi interrompida 

por cerca de dez minutos após 
integrantes da Força Sindical se 
manifestarem nas galerias do 
plenário do Senado. Enquanto 
o senador José Agripino (DEM
-RN) falava na tribuna, os sindi-
calistas começaram a gritar nas 
galerias usando máscaras com 
a imagem da presidente Dilma 
Rousseff com chifres. Além das 
máscaras, os manifestantes 
cantaram o Hino Nacional e 
gritaram “Fora, PT”.

Seguro-desemprego
Pelo texto aprovado, o tra-

balhador terá direito ao seguro-

desemprego se tiver trabalha-
do por pelo menos 12 meses 
nos últimos dois anos. O prazo 
inicial proposto pelo governo 
era de 18 meses. Antes, o tra-
balhador precisava de apenas 
seis meses. Para poder pedir o 
benefício pela segunda vez, o 
projeto estipula que o trabalha-
dor tenha nove meses de ativi-
dade. Antes, esse prazo exigido 
era de seis meses de trabalho, e 
o governo queria ampliar para 
12 meses. A proposta mantém 
a regra prevista na MP (seis me-
ses) se o trabalhador requisitar 
o benefício pela terceira vez.

Abono salarial
Em relação ao abono sa-

larial, o texto prevê que o tra-
balhador que recebe até dois 
salários mínimos deverá ter 
trabalhado por três meses para 
ter direito ao benefício. O texto 
do Executivo exigia seis meses.

O abono salarial equivale a 
um salário mínimo vigente e é 
pago anualmente aos trabalha-
dores que recebem remunera-
ção mensal de até dois salários 
mínimos. Atualmente o dinhei-
ro é pago a quem tenha exercido 
atividade remunerada por, no 
mínimo, 30 dias consecutivos 
ou não, no ano. O texto aprovado 
mantém o pagamento do abono 
ao empregado que comprovar 
vínculo formal de no mínimo 90 
dias no ano anterior ao do paga-
mento. A nova regra seguirá a 
mesma linha de pagamento do 
13º salario. Por exemplo, quem 
trabalhou um mês ou cinco me-
ses receberá respectivamente 
1/12 e 5/12 do abono.

Seguro-defeso
Para o seguro-defeso, 

pago ao pescador durante o 
período em que a pesca é proi-
bida, foi mantida a regra vigen-
te antes da edição da medida 
provisória – o pescador neces-
sita ter ao menos um ano de 
registro na categoria. A inten-
ção do governo era aumentar 
essa exigência para três anos.

A matéria não sofreu 
alteração no Senado e segue 
para a sanção presidencial

Algumas ruas do bairro de 
Mangabeira vão ter o trânsito mo-
dificado a partir de amanhã. A al-
teração no tráfego será necessária 
para dar prosseguimento às obras 
de construção do Trevo de Man-
gabeira. Agentes de mobilidade 
urbana estarão nos primeiros dias 
da mudança orientando os condu-
tores, juntamente com as equipes 
operacionais e de planejamento, 
podendo realizar ajustes para oti-
mizar a fluidez do tráfego.

Todo o planejamento foi rea-
lizado em parceria com o Depar-
tamento de Estradas e Rodagens 
do Estado da Paraíba (DER-PB) e 
a construtora que executa a obra, 
objetivando reduzir qualquer 
transtorno à mobilidade em fun-

ção da sequência da obra. 
O superintendente da Semob, 

Roberto Pinto, ressaltou a neces-
sidade da atenção redobrada dos 
condutores e o trabalho da equi-
pe de mobilidade para otimizar 
o fluxo de veículos. “Apesar das 
mudanças serem pequenas em 
relação às outras já realizadas no 
entorno, estaremos atuando com 
grande empenho e recomenda-
mos aos condutores atenção à 
nova sinalização, assim como as 
orientações dos agentes”. 

Para transitar no sentido José 
Américo/Penha, os condutores de-
verão seguir pela Avenida Hilton 
Souto Maior, passar pelas ruas 
Francisco Augusto Fernandes, Fer-
nando A. Seabra Peixoto até al-

cançar a Rua Francisco Trajano de 
Oliveira, seguindo pela Avenida 
Josefa Taveira até a Rua Ivete de 
Oliveira Cardoso, retornando no-
vamente à Avenida Hilton Souto 
Maior. O mesmo desvio será utili-
zado para os veículos que desejam 
acessar o bairro de Mangabeira 
pela Avenida Josefa Taveira.

Por conta da mudança no 
trânsito, o trecho da Avenida Jose-
fa Taveira, entre as ruas Francisco 
Trajano de Oliveira e Ivete de Oli-
veira Cardoso, seguirá com senti-
do único (Mangabeira/Bancários). 
A Rua Ivete de Oliveira Cardoso 
terá ainda um trecho de acesso lo-
cal pela Av. Josefa Taveira para ga-
rantir o acesso à s lojas comerciais 
localizadas nesse trecho.

Trânsito tem nova mudança amanhã
Trevo de Mangabeira

O plenário da Câmara 
dos Deputados rejeitou, por 
369 votos a 99 e 2 absten-
ções, a emenda do deputado 
Marcus Pestana (PSDB-MG) 
à PEC da reforma política 
(182/07) que propunha o 
sistema distrital misto.

Segundo a emenda, cada 
Estado e o Distrito Federal 
seriam divididos em uma 
quantidade de distritos igual 
à metade das cadeiras a que 
cada bancada tem direito na 
Câmara dos Deputados.

Cada eleitor disporia de 
dois votos. Um poderia ser 
dado a candidatos distritais 
e outro a uma lista fechada 
do partido para todo o Esta-
do. Assim, metade da banca-
da de um Estado seria eleita 
segundo os mais votados no 
sistema distrital e a outra 
metade pela lista.

Os partidos não pode-
riam ser excluídos pelo cha-
mado quociente de votação, 
um cálculo que, no sistema 
atual, impede o preenchi-
mento de vagas por partidos 
que não tenham obtido um 
mínimo de votos.

A emenda previa ainda 

que a lista dos partidos deve-
ria ter alternância de gêneros, 
com um mínimo de 20% e um 
máximo de 80% de cada sexo.

Sistema semelhante
Em 2007, na votação do 

Projeto de Lei 1210/07, a Câ-
mara rejeitou emenda seme-
lhante a esta, proposta pelo 
DEM, PMDB, PT e PCdoB. Ela 
foi apoiada por 203 parla-
mentares e rejeitada por 240 
deputados. Essa emenda pro-
punha um sistema híbrido em 
que metade das vagas a que 
um partido teria direito no sis-
tema proporcional ficaria com 
os candidatos mais votados 
individualmente pelo eleitor 
e outra metade obedeceria à 
ordem de uma lista partidária.

Distritão
Até o fechamento desta 

edição, estava em análise o 
sistema eleitoral distrital, se-
gundo o texto do relator da 
PEC, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Nesse modelo, co-
nhecido como “distritão”, os 
deputados e vereadores se-
rão eleitos apenas segundo a 
quantidade de votos recebi-
dos. Assim, apenas os candi-
datos mais votados são eleitos.

Deputados rejeitam o 
sistema distrital misto

na CâMara

O governador Ricardo 
Coutinho participou de au-
diência, ontem, em Brasília, 
com o ministro da Integra-
ção Nacional, Gilberto Occhi. 
Durante o encontro, Ricardo 
assegurou com o ministro o 
envio de R$ 18 milhões para 
obras e ações emergenciais 
de combate aos efeitos da es-
tiagem na Paraíba. Desse total, 
R$ 9 milhões serão empre-
gados em poços artesianos e 
adutoras de engate rápido. O 
restante vai garantir o atendi-
mento emergencial por meio 

de carros-pipa e outras ações.
Até a próxima sexta-fei-

ra (29), o Governo do Estado 
vai apresentar um plano de 
trabalho com o detalhamento 
das necessidades hídricas. O 
documento vai ser analisado 
pela equipe técnica da Secreta-
ria Nacional de Proteção e Civil 
(Sedec). A meta é fazer, em con-
junto com os municípios em 
colapso, as ações necessárias 
para a liberação de obras.

Ainda durante o encon-
tro, o ministro reforçou que o 
dinheiro está reservado para a 

Paraíba. Gilberto Occhi adian-
tou que vai se reunir com o 
ministro da Fazenda e do Pla-
nejamento, Joaquim Levy, para 
definir outras questões orça-
mentárias. “Mesmo sem essa 
definição, falei da impossibili-
dade de paralisação das obras 
hídricas. O Nordeste já vive 
quatro anos de seca e não po-
demos paralisar obras que já 
foram iniciadas e que 80% de-
verão ficar prontas ainda este 
ano, claro, esperando que o in-
verno do próximo ano seja re-
gular”, ressaltou o governador.

Integração garante R$ 18 mi 
para ações emergenciais na PB

ILUSTRAÇÃO: Reprodução/Internet

estado conquista 
vaga no CnrH

A Paraíba conquistou on-
tem uma vaga no Conselho Na-
cional de Recursos Hídricos. A ca-
deira de titular foi obtida depois 
que o Governo do Estado se can-
didatou ao posto que antes era 
ocupado por Sergipe. A votação 
unânime ocorreu durante reunião 
dos membros na Secretaria Na-
cional de Recursos Hídricos, em 
Brasília. O Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos tem 20 vagas 
para representantes de Conse-
lhos Estaduais com 10 titulares 
e 10 suplentes, sendo comum o 
revezamento da titularidade após 
um mandato de três anos.

Do G1

Da Câmara
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Artista compulsivo
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Astier Basílio lança 
volume de contos 
“Falsas Ficções”

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Totonho fala para A União sobre preparativos para lançar seu terceiro 
CD e elogia a cena da música popular autoral paraibana na atualidade
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Depois de oito anos, o 
cantor paraibano - radi-
cado no Rio de Janeiro há 
18 anos - Totonho já tem 
data e local definidos para 
retornar ao estúdio para 
gravar seu terceiro CD, 
cujo título é Os Sambas 

que Cartola Não Quis Fazer, e, ainda, em 
outro tipo de mídia, que é um vinil ho-
mônimo. Será na cidade de João Pessoa, 
a partir do próximo dia 20 de julho, no 
Peixe Boi, localizado no Centro Histórico 
da capital. Ele esclareceu, durante entre-
vista para o jornal A União que a dife-
rença entre ambos é que, no LP (Long 
Play) - ou “bolachão”, como também é 
popularmente conhecido - haverá uma 
música a mais, denominada “O Índio 
Irapa’, totalizando 13 canções, todas 
inéditas. “Sou um compositor compulsi-
vo, porque faço música como quem faz 
repente não com quadrinhas, mas faço a 
canção inteira, de improviso”, confessou 
o artista.

Totonho chegou em João Pessoa no 
dia 10 de fevereiro para tratar dos deta-
lhes em torno da produção dos novos CD 
e vinil. Ele regressará à Cidade Maravi-
lhosa dentro de duas semanas, com o ob-
jetivo de organizar a parte do projeto no 
Rio de Janeiro, de onde virá novamente 
para a capital paraibana trazendo os 
músicos Paulão 7 Cordas, que é o produ-
tor musical de Zeca Pagodinho, Pretinho 
de Serrinha, produtor de Seu Jorge, e, 
também, o mestre Ivan Milanez do Jongo 
para participar das gravações. “São meus 
amigos de lá”, disse ele, acrescentando já 
ter gravado a Demo na Paraíba. 

Referindo-se à música a mais que vai 
ser incluída no vinil, Totonho esclare-
ceu que a palavra ‘Irapa’ do título é uma 
alusão a Irapuru. “Será um samba de for-
mato diferente, que explode para a gente 
o que seria um samba indígena”, comen-
tou ele, que pretende lançar primeiro 
o CD em meados do próximo mês de 
setembro. Não tem gravadora definida, 

Natural de Monteiro, no 
Cariri paraibano, o artista 
mantém residência no Rio 
de Janeiro, onde desenvolve 
e participa de diversos 
projetos sociais

por enquanto, mas admitiu que «flerta» 
com a Biscoito Fino, do Rio de Janeiro. 
A propósito, indagado sobre a razão 
do título exótico, o artista confessou o 
seguinte: “Cartola é um compositor com 
o qual me identifico, pois não ficou só no 
samba, porque, pela fineza da melodia 
dele, pode ser considerado um Caetano 
Veloso, um Gilberto Gil. É como se fosse 
uma homenagem a Cartola”. 

Quanto ao LP, o lançamento ocorrerá 
depois, principalmente na França, onde, 
conforme revelou Totonho, o público 
costuma se identificar em maior grau 
não apenas com sua própria música, mas 
também com o vinil. “É o país que mais 
consome esse tipo de mídia”, garantiu 
ele, para quem não pretende produzir 
o trabalho em DVD por conta própria 
porque considera “um empreendimento 
muito caro”. Além disso, o artista preten-
de retomar outro projeto que ficou pelo 
meio do caminho quando a gravadora 
Trama quebrou e foi encampada pela 
Sony. Trata-se do CD intitulado Canções 
para Macho Chorar e Roer Unhas, con-
tendo 14 canções autorais, algumas já 
gravadas com amigos, a exemplo de Zeca 
Baleiro e Rita Ribeiro. “A gravação ficou 
pela metade e fiquei desestimulado, pois 
a Sony prefere investir em nomes conso-
lidados no mercado e eu sou um cantor 
e compositor alternativo”, comentou, 
acrescentando ser sua intenção lançá-lo 
ainda neste ano. “Os holofotes podem 
estar acesos”, disse ele, referindo-se ao 
terceiro disco que se prepara para pro-
duzir e que faz referência a Cartola.

A propósito, aproveitando a esta-
dia temporária de Totonho na Paraíba, 
foi-lhe indagado sobre sua opinião 
a respeito do panorama da atu-
al conjuntura da música em 
âmbito estadual. “Eu ando 
impressionado com a 
produção musical em João 
Pessoa. Acho que temos 
a cena mais criativa 
do Nordeste, em 

se tratando de música autoral. Isso se 
reflete nas casas de shows com artistas 
autorais, que não cantam música de bar-
zinho. Isso se deve ao amadurecimento 
de quem não quis sair para o eixo Rio de 
Janeiro - São Paulo e, também,  à políti-
ca de incentivo do Governo da Paraíba, 
que tem resultado em boas produções 
por meio do FIC (Fundo de Incentivo à 
Cultura Augusto dos Anjos). Nenhum 
governo nordestino faz o que o Governo 
da Paraíba está fazendo hoje. O projeto 
Music From Paraíba é uma das coisas 
mais importantes pois não só mapeia a 
música no Estado como possibilita um 
modo de escoar a produção. O músico 
Arthur Pessoa, que o criou e coordena, é 
um batalhador”, disse ele, prevendo que 
a Paraíba vai continuar se destacando no 
mapa da música popular brasileira. 

Natural de Monteiro, cidade locali-

zada na região do Cariri do Estado, To-
tonho é arte-educador formado pela Uni-
versidade Federal da Paraíba e foi nessa 
área que trabalhou no Rio de Janeiro, 
durante os 14 anos que ficou sem tocar. 
Ao longo desse período, dirigiu ONGs e 
coordenou projetos pedagógicos de rein-
serção social para jovens que cometeram 
atos infracionais. Na Ex-cola, uma escola 
para ex-cheiradores de cola, por exem-
plo, ministrou oficinas. Ele ainda atuou 
na Se Essa Rua Fosse Minha, criada por 
Chico Buarque, o MPB 4 e Djavan, a qual 
congrega artistas envolvidos na luta por 
questões sociais, e, também, na Afro 
Reggae.   

Embora estabelecido no Rio de 
Janeiro, para onde foi com o intuito de 
ampliar os horizontes de sua carreira, 
Totonho percebeu que sua música ainda 
não estava madura para disputar o mer-
cado nos grandes centros. Até que Chico 
César foi lhe dando incentivo - “estru-
mando”, para usar a palavra dita pelo 
próprio artista para A União - e decidiu 
retomar a carreira na área da música, já 
tendo lançado dois CDs, cujos títulos são 
os seguintes: Totonho & os Cabra (2001) 
e O Sabotador de Satélite (2005), ambos 
pela gravadora Trama.             
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Um grande paraibano 

Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brArtigo

Artigo

A título de colaboração ao Pro-
jeto Paraíba com Memória desenca-
deado pelo jornal Correio da Paraíba, 
transcrevo um artigo do jornalista e 
historiador Hortênsio Ribeiro sobre  
a trajetória antológica do presidente 
Epitácio Pessoa, único 
paraibano a ocupar a 
presidência da República, 
publicado na  A Impren-
sa, jornal onde mantinha 
uma coluna literária,  em 
3 de março de 1948.

“Ontem foi o dia do 
aniversário da morte de 
Epitácio Pessoa.

A Câmara Federal lhe 
prestou uma homenagem 
de saudade, tendo ocupa-
do a tribuna um deputado 
udenista paraibano.

Nota-se que em torno 
da memória do ex-presi-
dente da República se faz 
um silêncio lamentável, 
como o duma conspiração. Até agora 
não vimos publicado na imprensa 
da capital uma nota que condissesse 
com o mérito e os serviços que o sau-
doso extinto prestou, já não dizemos 
à Paraíba, mas à Nação.

Epitácio Pessoa merece como  
homenagem póstuma, mais do que 
um discurso de eloqüência  datada, 
lido para uma câmara desatenta, sem 
veneração pelo passado brasileiro, 
unicamente voltada, como é da praxe, 
para as alfaces e legumes da sopa 
quotidiana, fartamente distribuídos 
pelos detentores do poder. O grande 
paraibano, que hoje relembramos, 
assinalou-se por gestos e atitudes, 
de rara beleza, rasgos de coragem e 
arroubos patrióticos, e, mais ainda, 
pela execução de obras e serviços, 

resoluções e projetos, teses defendi-
das e memórias escritas nos vários 
cargos e posições ocupados com 
brilhantismo durante a sua longa e 
agitada existência.

Apenas um seu amigo particu-
lar escreveu no 
órgão oficial do 
Estado algumas 
linhas de admi-
ração e saudade 
em lembrança do 
político desapa-
recido.

Tivemos 
a honra de ser 
amigo pessoal de 
Epitácio Pessoa. 
Militante ao seu 
lado, ou sob a sua 
chefia, por ocasião 
da campanha elei-
toral de 1915, que 
estalou na Paraí-
ba em seguida ao 

rompimento entre as facções chefia-
das por esses dois vultos inesquecí-
veis: Epitácio Pessoa e Monsenhor  
Valfredo  Leal.

O “ Estado da Paraíba”, à cuja 
frente figuravam José Américo, 
Izidro Gomes, Rodrigo de Carvalho, 
Matias Freire, Afonso Campos, Leo-
nardo Smith, Coriolano de Medeiros 
e outros, através de sua coleção 
(hoje recolhida por Oscar de Castro 
aos Arquivos da Academia Parai-
bana de Letras) o órgão do valfre-
dismo sumaria em suas brilhantes 
páginas o que foi, na realidade, a 
pugna eleitoral, a memorável cam-
panha, que se desancandeou no 
Estado por motivos da dissidência 
aludida.

Rebatendo às critícas e assaca-

dilhas do “Diário do Estado”, veio  a 
campo o matutino “O Norte”, no qual 
escreviam Manoel Tavares Cavalcan-
ti, Álvaro de Carvalho, João Suas-
suna, Celso Mariz, José Gaudêncio, 
destacando-se pelos seus repentes 
espirituosos o epigramista Antônio 
Gomes de Arruda Barreto. 

“Bacuraus” e “Condores” era a 
alcunha com que o povo batizou, no 
decorrer da campanha os valfredis-
tas e epitacitas. Que belos tempos 
aqueles em que os moços de talento 
da Paraíba esbanjavam o espírito em 
contestações eleitorais.

Guardamos como lembrança 
preciosa, entre peças de mobiliá-
rio herdados, a cadeira de balanço 
em que esteve Epitácio Pessoa em 
1915, nesta cidade ao visitar-nos em 
companhia de Cristiano Lauritzen, 
chefe político e prefeiro municipal de 
Campina Grande.

Sabendo que nos achávamos 
acamados por um acesso de asma, 
o eminente político veio ver-nos, 
entretendo-se conosco, chegando a 
recordar uma consulta que fizera ao 
professor Moncorgá na sua famosa 
Casa de Saúde em  Mont-d!Or, no 
departamento de Puy-de Dome na 
França, onde Epitácio Pessoa estive-
ra em tratamento do seu síndrome 
asmático.

Epitácio Pessoa gostava de nos-
sa cidade Campina Grande, a qual se 
sentiu preso por antigas afeições que 
vinham desde á sua distante juventu-
de. Por aqui perlustrara nos começos 
da sua vida pública, como promo-
tor, secretário do governo Venan-
cio Neiva, deputado federal. Tendo 
combatido com energia e veemência 
o governo do Mararechal Floriano 
Peixoto...”  

Epitácio Pessoa 
gostava de nossa 
cidade Campina 
Grande, a qual se 
sentiu preso por 
antigas afeições 
que vinham desde 
a sua distante 
juventude

Molina Ribeiro Jornalista e escritora - molina.ribeiro736@gmail.com

Se essa rua 
fosse minha

Não, eu não mandaria “ladrilhar com pedrinhas 
de brilhante” não. Não chegaria a tanto. Mas, se fosse 
o prefeito desta cidade, bem que mandaria fazer uma 
revisão, passar um pente fino mesmo, nas calçadas 
da nossa cidade. Andar pelas ruas de João Pessoa está 
cada vez mais arriscado. Corre-se o risco de tropeçar, 
cair em buracos, quebrar um pé, uma perna, o pescoço, 
até.

Gostava muito de caminhar pelas ruas do meu 
bairro, o Miramar. Hoje, este prazer foi estragado pelo 
estado em que se encontram nossas calçadas. É um 
rally! Uma corrida de obstáculos. E sempre que tenho 
de me aventurar pelas ruas do centro da cidade penso 
nas pessoas com dificuldade de locomoção, nos idosos, 
nos cegos, nos cadeirantes, enfim, em todos que estão 
em pior situação que eu, uma idosa, acostumada a an-
dar a pé. Mas estou parando de caminhar. Tenho medo 
de levar um tombo, o que na minha idade, com os os-
sos mais frágeis, é bem mais sério...

Sei que nem tudo é obrigação do Estado. O cida-
dão também deveria manter sua calçada em bom es-
tado, limpa e transitável. Mas aqui somos sujeitos aos 
caprichos de cada um: a cada 15 metros temos uma 
calçada de nível e material diferente, o que dificulta 
muito a acessibilidade. Rampas para carros, materiais 
escorregadios, tudo isso reforça a minha ideia de que 
as nossas calçadas são verdadeiras armadilhas para 
deficientes ou incautos. Pelo menos uma campanha 
educativa deveria incentivar as pessoas a adotarem 
calçadas mais democráticas e não deixá-las livres para 
usarem sua inventividade em detrimento da acessibi-
lidade.

Minha sugestão para o nosso prefeito é que ele 
adote o hábito de caminhar a pé pelas ruas da cidade. 
Que eleja uma área a cada semana para conhecer o real 
estado em que se encontram as nossas ruas, as nossas 
calçadas. Outra sugestão é passear de carro de madru-
gada e verificar o estado em que se encontram as ruas: 
os buracos, as bocas de lobo sem tampa, crateras, todo 
tipo de perigo.

Ocorre-me uma ação que foi adotada por dois 
personagens em peças de Shakespeare: o jovem rei 
Henrique V queria saber o que seu povo estava pensan-
do do seu governo. Disfarça-se e mistura-se com o povo 
perguntando o que eles achavam do seu governo. Não 
há maneira melhor do que esta: ouvir diretamente da 
boca do povo a sua opinião, sem o uso de puxa-sacos, de 
intermediários que preferem que o rei não perceba que 
está nu... e naquele tempo ainda tinha o recurso do bobo 
da corte: aquele que podia falar todas as verdades para 
o rei sem sofrer nenhuma sanção. Que falta está fazendo 
um bom bobo da corte no nosso país...

Em outra peça de Shakespeare, “Medida por Me-
dida”, o duque de Viena, Vicêncio, afasta-se do poder 
para, disfarçadamente, auscultar o coração do seu 
povo, descobrir onde estava acertando e onde estava 
errando. Alguém dirá que eu exagero: que vou buscar 
em Shakespeare a solução para tudo. Mas é isso mes-
mo: é por isso que ele é um clássico, além de ser um 
grande poeta, também. Ele pensou em tudo. Inventou 
o humano, nas palavras de Harold Bloom, por isso per-
manece vivo.

A adoção de um programa do tipo do “Orçamento 
Democrático” ou “Orçamento Participativo” deveria 
ajudar muito o gestor a ouvir o povo, os moradores da 
cidade. Com certeza deles virão boas ideias e sugestões. 
Ao fazer isso o prefeito fica certo de estar devolvendo 
aos pagadores de IPTU os serviços que são realmente 
prioritários. Sei que problemas como os alagamentos 
da Lagoa e o da Beira Rio estavam a esperar uma solu-
ção há muito tempo. E tem também aquele alagamento 
eterno da Estação Ferroviária que vira uma lagoa a cada 
chuvarada. A cidade está cheia de problemas, disso eu 
também sei. É uma cidade antiga que está a exigir repa-
ros. Alguns desses problemas clamam por uma solução 
urgente, outros podem esperar um pouco mais.

Por exemplo: até hoje não entendi a remoção das 
pedras portuguesas da calçada interna do Cabo Bran-
co, quando a calçadinha da praia estava necessitando 
de reparos há tanto tempo! Reparos urgentes, pois a 
cerâmica da calçadinha oferece perigos para todos os 
transeuntes, velhos, moços, crianças... enfim. É preciso 
ouvir o povo, saber de suas prioridades. Um governan-
te sábio faz isso. E é disso que estamos precisando: de 
governantes sábios que usem os recursos advindos dos 
impostos que pagamos, com discernimento. Não só lo-
calmente. Nacionalmente também, estamos a esperar 
por uma boa dose de discernimento.

E haja paciência!

Florianópolis a capital 
da bela e Santa Catarina é a 
primeira cidade brasileira a 
participar da Rede Mundial de 
Cidades Criativas da Unesco- 
categoria Gastronomia. O anún-
cio foi feito no site da Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura. 

A diretora geral da Unes-
co, Irina Bokova, anunciou a 
inclusão de 28 novas cidades 
de 19 países na Rede. No Brasil, 
apenas a capital catarinense 
e Curitiba foram classificadas, 
mas no Paraná, na área de 
Design; A ilha de Santa Catari-
na é reconhecida pela experiência única em aromas, 
sabores e vivências gastronômicas. A cidade tem uma 
culinária especializada em frutos do mar, responsável 
por 80% da produção nacional de ostras em cativeiro.

Florianópolis também se destaca pela criação do 
primeiro observatório da gastronomia do país e um 
dos pioneiros do mundo. Segundo o diretor da Flori-
pAmanhã e consultor do Projeto Florianópolis Cidade 
Unesco da Gastronomia, Eduardo Barroso, o obser-
vatório vai ser uma ferramenta extraordinária para o 
processo de tomada de decisão no setor.

Para Anita Pires, vice-presidente da FloripAma-
nhã e uma das idealizadoras da canditatura de Floria-
nópolis,” analisando o crescimento da área de gastro-
nomia, ou seja, as universidades oferecendo os seus 
cursos, chefs vindo para cá e se instalando aqui, tudo 
isso é um sinal de que nós temos um ambiente favo-
rável para colocar Florianópolis nesta rede de cidades 
criativas”. 

Além de Florianópolis, a Rede Mundial de Cidades 
Criativas- Gastronomia passa a contar com mais duas 
cidades- Shunde- China e Tsuruoka- Japão. Já faziam 
parte cinco cidades, que apoiaram a candidatura da 
capital catarinense: Popayán (Colômbia), Zahlé (Liba-
no), Cheng-Du (China), Jeonju (Coréia do Sul) e Oster-
sund (Suécia).

Desde 2010, 
a Associação 
FloripAmanhã 
trabalha nes-
se projeto em 
parceria com a 
Secretaria Mu-
nicipal de Turis-
mo, Abrasel-SC, 
Sebrae Grande 
Florianópolis, 
SHRBS (Sindica-
to de Hotéis Res-
taurantes Bares 
e Similares de 
Florianópolis) e 

Fapesc (Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina).

O título Cidade Unesco da Gastronomia vai ge-
rar visibilidade internacional e incrementar o setor 
turístico-gastronômico local, contribuindo para 
o desenvolvimento socioeconômico e cultural da 
região.

No Hotel Baía Norte , no centro de Florianópolis 
foi realizada uma oficina para definição do mapa de 
informações estratégicas do setor de gastronomia da 
capital catarinense. Esse é o primeiro passo opera-
cional par a construção do que deve ser o primeiro 
Observatório da Gastronomia do país.

Outro requisito da Unesco para as Cidades da Gas-
tronomia é a realização de um Festival Internacional 
com chefs as outras cidades da rede, a existência de 
legislação para estímulo a empreendimentos no setor 
e integração da gastronomia com artesanato, design e 
cultura locais.

João Pessoa tem tudo para ser uma cidade Unesco 
da gastronomia, mas falta ação e um planejamento 
estratégico no setor do turismo. Enquanto isso a gente 
tem que se contentar em pelo menos ter uma cidade 
brasileira participando da Rede Mundial de Cidades 
Criativas da Unesco- categoria Gastronomia, colocan-
do o Brasil assim no mapa mundial das metrópoles 
criativas.

Ponte Hercílio Luz, inaugurada em 1926, é um dos cartões postais da cidade

Foto: Divulgação
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A ênfase a um quase desastre

Mídias em destaque

Foto: Divulgação Luciellen Souza
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A autora da obra, Kátia Medeiros, ao lado da ilustradora Analice Rodrigues

Convidada do projeto Roda de 
Leitura, a escritora de livros infantis 
Kátia Medeiros estará hoje às 14h30 
apresentando seu livro ‘A formiguinha 
brasileira e a neve’, no hall da Estação 
das Artes Luciano Agra, no Altiplano. O 
evento tem entrada gratuita e aberta ao 
público. O evento, que está inserido no 
projeto Troca de Livros e Conhecimento, 
contará com a presença dos alunos da 
Escola Municipal de Ensino Fundamen-
tal Frei Albino.

De acordo com a autora da obra, 
o livro é uma adaptação da fábula da 
tradição popular ‘A formiguinha e a 
neve’, escrita sob a forma de lengalen-
ga, palavras que são repetidas em um 
encadeamento aparentemente sem-fim 
e que teve origem na Península Ibérica 
e na Ilha da Madeira, encontrando-se 
também entre os índios tehuanos. “O 
livro é curto e de fácil leitura, com belas 
ilustrações da artista plástica e minha 
prima Analice Uchoa, especialista em 
arte Naif, que com seus traços ingênuos, 
vibrantes e coloridos complementam 
a narrativa do drama da formiguinha, 
com um apelo especial para as crianças 
menores, estive na Estação das Artes 
esta semana e fui convidada para fazer 
o lançamento dentro do projeto, neste 
livro conto a história de uma forma 
diferente e que chame atenção”, disse em 
entrevista A União.

Ainda segundo a autora, inicialmen-
te foram impressos mil exemplares, sen-
do destes 250 disponíveis para doação 
em escolas públicas com o objetivo de 
estimular a leitura. Quem estiver inte-
ressado em comprar o exemplar, basta 
entrar em contato com a autora pelo 
email medeirosnecessary@gmail.com ao 
valor de R$25.

A narrativa faz com que a cada nova 

Poltergeist - o Fenômeno
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 seques-
trada pelas forças malignas, fazendo com que os pais procurem 
a ajuda em especialistas no assunto, para recuperar a criança 
antes que seja tarde demais.

A produção de terror retrata drama vivido por família

tentativa da formiga acumule palavras 
e repita as anteriores, incorporando um 
recurso rico em sonoridade e que ajuda a 
compreensão. Assim, o texto se desenvolve 
de forma lúdica e alegórica sobre o ques-
tionamento do poder, da força e da per-
severança, valores fundamentais a serem 
discutidos com as crianças, reforçando sua 
subjetividade. O texto desenvolve assim de 
forma lúdica e alegórica questionamentos 
sobre o poder, a força e a perseverança – 
valores fundamentais a serem discutidos 
com as crianças reforçando sua subjetivi-
dade.

Autora e ilustradora
Kátia Maria de Medeiros é farmacêu-

tica com especialização em Indústria e 
gestão da Assistência Farmacêutica, mas 
apaixonada por literatura infantil, onde 
tenta resgatar esse mundo mágico através 
de adaptações atualizadas.

Analice Rodrigues Uchôa é natural 
de Campina Grande e radicada em João 
Pessoa - PB. Começou a pintar em 1998 

Um quase desastre com um avião de pequeno porte, com 
menos de dez passageiros, entraria no Jornal Nacional, no máxi-
mo, em formato de nota de menos de um minuto com algumas 
imagens. Se não há mortos, pessoas feridas gravemente ou algu-
ma grande propriedade destruída, não ganha muita relevância 
em um telejornal como o JN, que traz notícias do país inteiro.

Entretanto, o assunto rendeu cerca de quinze minutos no 
Jornal Nacional da última segunda-feira, 25. Entrou na escalada 
(chamadas que iniciam o noticiário) e nas passagens de bloco. 
Iniciou com uma matéria, depois um link ao vivo, em seguida 
veio uma entrevista e mais um link ao vivo encerrando a edição.

Tanto destaque foi atribuído a um “detalhe”: dentro do 
avião estava o casal Luciano Hulk e Angélica. O fato de serem 
celebridades e funcionários da emissora fez o telejornal dar 
uma relevância grande ao acontecimento. 

Os critérios de noticiabilidade e de ênfase do jornalismo 
são muito subjetivos. Cada equipe, cada jornal e cada jornalista 
contabiliza o quanto determinado assunto interessa ao público 
que consome as notícias. Ou, mais ainda, o quanto se quer que 
o público consuma sobre determinado assunto. Dentro dessa 
conta o Jornal Nacional avaliou que o quase desastre merecia 
ênfase de desastre.

O piloto e o copiloto foram tratados como heróis, pois 
conseguiram evitar uma tragédia. Na primeira matéria sobre o 
acidente exibida pelo telejornal o piloto contou com detalhes 
todas as manobras que fez. Nesse sentido, vale ressaltar a im-
portância da simulação feita em computador. É um recurso que 
contribui muito com o telejornalismo na medida em que conse-
gue mostrar com imagens artificiais um acontecimento que não 
foi registrado em vídeo. Porém, é preciso cautela da equipe de 
jornalismo para não fazer simulações de modo que distorça as 
informações reais.

Em uma entrevista ao repórter José Roberto Burnier o 
casal deu detalhes de como tudo aconteceu. O repórter carac-
terizou o encontro com Hulk e Angélica como impactante (na 
entrevista em si não se viu nenhum grande impacto).Willian 
Bonner afirmou durante o telejornal que a entrevista com 
o casal seria um “alívio nacional”, por mostrar que os dois 
estavam bem. Mas, ele esqueceu que, na verdade, os sites já 
tinham noticiado há horas que eles passavam apenas por exa-
mes. 

É interessante refletir acerca de como uma celebridade 
ganha importância acima dos demais seres humanos. Falou-
se detalhadamente do estado de saúde do casal, com arte no 
computador para mostrar os músculos e ossos que foram mini-
mamente afetados. Porém, as duas babás que estavam a bordo 
quase inexistiram no relato.

Considero, enquanto telespectadora que não é fã do casal, 
que o fato em si deveria sim ter sido noticiado. A entrevista 
deveria sim ter sido divulgada. Porém, ao meu ver, houve um 
exagero de tempo dedicado ao assunto, trazendo detalhes de-
mais, muitos sem a mínima importância.

Ao mesmo tempo, a “quase nenhuma” informação sobre as 
babás me trouxe um certo incômodo. É impressionante como 
o jornalismo supervaloriza uns e apaga outros, mesmo quando 
todos estão dentro de um mesmo contexto. O piloto e o copi-
loto apareceram sim, mas apenas como pessoas que salvaram 
o casal de celebridades e os filhos. Não falaram nada sobre al-
guma lesão física ou emocional, embora todo mundo visse nas 
imagens arranhões no corpo dos dois.

São vários pesos e várias medidas dentro de um mesmo 
acontecimento. Pessoas são mais ou menos importantes de 
acordo com a posição social que ocupam. É uma triste consta-
tação, mas não posso atribuir isso apenas ao jornalismo. O que 
apareceu no telejornal é um reflexo dos valores distorcidos da 
própria sociedade, mostrados e constantemente alimentados 
pela mídia.

Escritora Kátia Medeiros lança livro infantil hoje, na 
Estação das Artes Luciano Agra, em João Pessoa

e atualmente é reconhecida como um 
expoente da pintura naiff. Atualmente, a 
obra de Analice tem evoluído e seu tra-
balho vem aos poucos se consolidando 
e obtendo o reconhecimento da crítica 
especializada. Em 2008 lançou o livro 
de Arte Naif, obra que reproduz cerca 
de cem trabalhos da artista, onde pode-
mos ver toda a sua trajetória, desde os 
primeiros passos, quando iniciou sua 
carreira há cerca de dez anos.

n Evento: Roda de Leitura - Lançamento de livro: 

A Formiguinha brasileira e a neve

n Autora: Kátia Medeiros

n Ilustradora: Analiche Uchôa

n Hora: 14h30

n Data: Hoje

n Local: Hall de entrada da Estação das Artes

n Entrada gratuita

serviço

Foto: Divulgação

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

Lucas Duarte
Especial para A União
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Dramaturgo, poeta e ficcionista, 
o pernambucano radicado na 
Paraíba, Astier Basílio, lan-
ça hoje o volume de contos 
“Falsas Ficções”. A obra sai 
pela Mariposa Cartonera, que 
produz livros artesanais com 
capas de papelão reutilizado, 

e será lançada junto com obras do cearense 
radicado em Recife, Samarone Lima (Tem-
po de vidro) e os baianos Gustavo Rios 
(Allen mora no Térreo) e Lima Trindade 
(Aceitaria tudo). A sessão de autógrafos 
será a partir das 20h na Casa Astral, espaço 
que é a sede da Mariposa Cartonera, em 
Recife.

Astier Basílio conta que ao receber o 
convite para editar um livro pela Mariposa 
não tinha nada pronto. Por isso, reuniu as 
narrativas que já havia publicado, como o 
“Túnicas vermelhas”, presente no ebook 
organizado por Luiz Ruffato, “Desassosse-
go”, lançado ano passado, coletânea com 
autores de Portugal e do Brasil, além de 
algumas produções inéditas. 

Durante o processo, detalha, o material 
foi lido pelos editores e houve ainda alguns 
cortes. O resultado final rendeu um volume 
com 8 contos. “O texto final é o reaproveita-
mento de um romance cujo resultado final 
não me satisfez, mas que, algumas unida-
des, como peças autônomas, me interes-
savam ainda hoje.O diálogo estabelecido 
durante a edição do livro fez com que a 
obra consolidasse uma unidade de tema e 
estilo”, analisa.

Astier afirma que ficou lisonjeado 
em lançar pela Mariposa e integrar, como 
autor ainda iniciante, um time formado 
por expressivos escritores como Ronaldo 
Correia de Brito, Marcelino Freire, Paulo 
Scott, entre outros. “Além deste aspecto 
que dá visibilidade à minha carreira, há 
outro até mais importante, que é a ação 
social da editora. As capas são feitas de 
papelão, material recolhido por catadores. 
Então, há um trabalho social vinculado nas 
etapas do processo todo. O que resulta dis-
so é um livro artesanal, uma edição muito 
preciosa”.

Astier começou, literariamente falan-
do, como poeta, virou dramaturgo e vem 
investindo na ficção, seja contos ou roman-
ce. Como tantas atividades interagem entre 

Grupo é formado por campinenses

A obra é destinada ao público jovem

As falsas ficções de Astier Basílio

Terceiro Verso é a atração de 
hoje no Projeto Quartas Acústicas 

Livro espírita da Turma da 
Mônica é lançado na Paraíba

Diálogos da criação
FotoS: Divulgação

si? Segundo ele, tudo sempre esteve junto. 
Já quando fez seu primeiro poema, uma 
professora de literatura, na sétima série, lhe 
pagou o ingresso para ir assistir a um mo-
nólogo chamado “Os românticos”. Um ator 
recitando poemas daquele período. “Então, 
para estimular minha produção poética eu 
fui à plateia ver uma encenação teatral”, 
lembra. 

Em 2003, percebeu que havia assuntos 
que a poesia, como linguagem, não compor-
tava. Fez um curso com Elias Lima chamado 
“Dramaturgia do ator”. Foi com o intuito de 
aprender algo sobre a escrita teatral. O de-
sejo voltou. Em 2007, procurou a Piollin e 
explicou seus anseios. Assim, foi convidado 
por Buda Lira para acompanhar o processo 
de montagem de “A Gaivota – alguns rascu-
nhos”, com o encenador Haroldo Rego. 

Por sorte, naquele mesmo ano, foi con-

vidado a escrever sobre Ariano Suassuna, 
para uma companhia do Rio de Janeiro. “É 
desse período que, como jornalista, intensi-
fico a minha pesquisa e meu convívio com a 
produção teatral, acompanhando a produ-
ção local, viajando a festivais e escrevendo 
e lendo sobre teatro. Quando finalizei a 
peça, houve uma cena que o diretor optou 
por retirar. Ariano libertava uma cidade 
do feitiço da deusa mídia. Essa deusa tinha 
como sinal de dominação uma parabólica. 
O diretor falou que a cena era bonita, mas 
daria margem para polêmicas que não o 
interessavam. Concordei. Percebi que tinha 
em mãos um conto. Foi a partir daí, para 
contar essa história, que era uma releitura 
do Dom Quixote, que comecei a fazer prosa. 
Então, tudo esteve ligado e encadeado entre 
si: poesia, teatro e prosa”. 

Ele garante que hoje em dia, quando 

Um verdadeiro incentivo a música, 
o Projeto Quartas Acústicas tem se-
quência hoje, na Sala Paulo Pontes, no 
Teatro Municipal Severino Cabral, com 
apresentação às 20h. A atração da noite 
será o grupo Terceiro Verso, com o show 
‘Música Popular Nordestina’. Os ingressos 
custam R$ 10 a preço único.

Lucas Emanuel, Daniel Rodrigues e 
Edgley Santos, formam o Terceiro Verso. 
O trio vai mostrar no show as influências 
de cada um para composição do reper-
tório que contempla artistas da MPB e 
cantores nordestinos, bem como nomes 
da nova geração, fazendo releituras e 
interpretações intimistas.

Luiz Gonzaga, Santanna, Domingui-
nhos, Lenine, Djavan e artistas da casa 
como Val Donato serão lembrados.

O clima aconchegante da Sala Paulo 
Pontes fará com que o público esteja mais 
próximo da banda e o show será repleto 
de pequenos significados no palco.

Projeto de resgate
O Projeto Quartas Acústicas é uma 

realização da Associação Amigos do 
Teatro Municipal Severino Cabral/
Teatro Municipal Severino Cabral em 
parceria com a Prefeitura Municipal de 
Campina Grande através da Secretaria 
de Cultura e Agência Municipal de De-
senvolvimento - AMDE.

uma ideia surge, já sabe para qual lingua-
gem aproveitar. “Gosto muito de aprovei-
tar fatos reais para meu trabalho, então, 
quando me deparo com um fato histórico já 
sei se vai me render um conto, um romance 
ou uma peça de teatro. “Maquinista”, peça 
com que ganhei o prêmio da Funarte, do 
ano passado, foi escrita a partir de algumas 
linhas que li no livro “Guerreiros do Sol”, 
de Frederico Pernambucano de Melo. Li e 
assim que li falei: isso dá uma peça. As lin-
guagens se intercomunicam mas são autô-
nomas. Não escrevo prosa poética. Quando 
quero fazer poesia, escrevo um poema. 
Também não faço peças discursivas, em 
que o texto é o centro de tudo”, comenta.

Sobre as diferenças entre poesia, dra-
maturgia e ficção, Astier diz que são lingua-
gens e ambientes bem distintos.  “A poesia 
é a arte com que lido há mais tempo, então, 
não diria que ela é mais fácil, mas é a linha 
de trabalho que dá outro tipo de desafio. De 
qualquer forma, como poeta me sinto mais 
aparelhado, mas calejado. Como ficcionista 
sou emergente. Há ainda um caminho lon-
go a ser percorrido. O mesmo posso dizer 
com o teatro. Tive a felicidade de trabalhar 
na sala de ensaio com um grupo, o que é 
uma experiência fabulosa e imprescindível 
para qualquer dramaturgo. Mas mesmo 
a poesia se impõe como um desafio a ser 
superado. Não posso cair no facilitário de 
repetir os mesmos truques. Mesmo que me 
sinta mais à vontade como poeta, a poesia 
nunca será fácil. Eu sempre vou querer me 
superar”.

E com todas essas atividades, Astier 
Basílio ainda canta de improviso. “Não há 
alegria maior do que acertar um verso bem 
feito, do que sentir a respiração da plateia 
acompanhando seu pensamento. Me sinto 
conectado com meus ancestrais, me sinto, 
verdadeiramente um poeta quando faço o 
povo que me ouve vibrar com uma glosa 
bem realizada. Infelizmente, não tenho 
tempo. A última vez que cantei, foi numa 
cantoria do meu pai, há dois meses. Cantar 
não vai ser uma atividade que eu vá exercer 
profissionalmente, vai ficar sempre na esfe-
ra do lúdico e do prazer”, define, enquanto 
informa que está com um romance pronto 
para lançar, prepara um biografia de Zé 
Limeira/Orlando Tejo, tem um livro de 
poemas inéditos para lançar e que ano que 
vem terá sua primeira peça infantil monta-
da por um grupo do Ceará. Outros projetos 
estão engatilhados, mas isso fica para outra 
conversa.

Parceiro de Maurício de Sousa em 
Meu Pequeno Evangelho (Boa Nova 
Editora), Luis Hu Rivas está lançando 
sua obra infantil em eventos na Paraíba. 
O escritor peruano também realiza uma 
série de palestras em diversos espa-
ços da região. Luis Hu Rivas lança Meu 
Pequeno Evangelho e 15 vidas passadas 
e palestra em João Pessoa e Campina 
Grande

Hoje e no dia 30 de maio, Luis Hu 
fala sobre o ‘Evangelho Fácil’, tema que 
aborda, sob a perspectiva espírita, os 
ensinamentos de Cristo. As palestras 
acontecem, respectivamente, na Fede-
ração Espírita Paraibana (João Pessoa), 
às 16h; na Sociedade Espírita Joanna 
de Ângelis (Campina Grande), 20h; e no 
Centro Espírita Caminheiros de Jesus 
(João Pessoa), às 20h.

Já amanhã e sexta, Luis Hu escla-
rece dúvidas sobre a reencarnação, um 
importante tópico da doutrina espírita, 
a partir de seu livro ‘Reencarnação 
Fácil’. A União Fraternal Espírita (Cam-
pina Grande) e o Centro Espírita Vianna 
de Carvalho (João Pessoa) recebem o 
escritor às 20h e às 19h, respectiva-
mente.

n Evento: Projeto Quartas Acústicas com o grupo 

Terceiro Verso, com o show “Música Popular 

Nordestina”

n Local: Sala Paulo Pontes, no Teatro Municipal 

Severino Cabral

n Hora: 20h

n Dia: Hoje

n Entrada: R$ 10

Serviço

Nos eventos que acontecem hoje 
até sábado, também haverá o lan-
çamento de 15 vidas passadas (Boa 
Nova Editora), livro de Luis Hu Rivas 
que aborda casos de reencarnação a 
fim de explicar as causas de sofrimen-
tos atuais.

O escritor 
reuniu 
narrativas já 
publicadas com 
algumas 
produções 
inéditas, 
resultando na 
obra Falsas 
Ficções
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Mulheres são mais 
desrespeitadas em espaços 
públicos, diz pesquisa

Expotec 2015
Evento começa hoje e Fapesq apresenta tecnologias

FOTO: Reprodução/Internet

A Prefeitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP) participa da Expotec 2015, e 
apresentará os projetos na área de ro-
bótica, inclusão digital, além do Portal 
da Transparência e experiências na área 
de e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informação ao Cidadão). 

O secretário da Transparência Pú-
blica (Setransp), Éder Dantas, explicou 
que a cidade de João Pessoa tornou-se 
referência em tecnologia e que a prefei-
tura vem realizando ações importantes 
para incentivar essa vocação da cidade. 
“João Pessoa poderá se projetar como 
referência na área de tecnologia, esti-

mular e permitir que os profissionais se 
atualizem sobre o desenvolvimento de 
tecnologias digitais. Esse é o momento 
de exibir as experiências da cidade e 
realizar um importante intercâmbio”, 
assegurou Dantas. 

A Secretaria de Ciência e Tecnolo-
gia de João Pessoa participa do evento 
desde sua concepção, tendo ajudado na 
coordenação das trilhas de software li-
vre e robótica, trabalho esse realizado 
pelo diretor de Difusão Tecnológica, 
Rodrigo Vieira, e do coordenador do 
curso de Robótica Educacional Livre, 
Celso Padilha, respectivamente.

Prefeitura mostra projetos

UFPB expõe diversas inovações

A Feira de Tecnologias 
da Informação e Comunica-
ção (Expotec 2015) será aber-
ta hoje a partir das 13h30. A 
Fapesq - Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraí-
ba participará do evento com 
vários projetos de tecnologias 
da informação inovadores. O 
Governo do Estado é uma das 
instituições parceiras na reali-
zação da Expotec, por meio da 
Secretaria Executiva de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. A fei-
ra de exposições contará com 
mais de 80 expositores, entre 
empresas, instituições e repre-
sentantes da sociedade civil.

A Expotec 2015 vai reunir 
atividades nas áreas de Soft-
ware livre, games, robótica, 
desenvolvimento de software, 
inclusão digital e mídias alter-
nativas. Em um setor ocorrerá 
o 8º Encontro da Associação 
Nacional para Inclusão Digital 
(Anid), o congresso conta com 
palestras, oficinas e competi-
ções. Em outro, será realizada 
a Feira de Exposições Expotec, 
onde terá praça de alimenta-
ção e a área de conexão rápida 
de internet, com 10 giga. Esse 
setor é aberto ao público. A Ex-
potec 2015 contará com a pre-
sença do diretor executivo da 
Linux International, Jon Ma-

ddog Hall, e o criador da Free 
Software Foundation, Richard 
Matthew Stallman. Entre os 
convidados nacionais estão 
o fundador e conselheiro da 
Fundação Software Livre Amé-
rica Latina, Alexandre Oliva, o 
secretário-executivo do Comi-
tê Gestor da Internet no Brasil, 
Hartmut Glaser e vários outros 
importantes nomes nas áreas 
da engenharia, tecnologia e 
ativismo digital. Entre os pa-
raibanos que participarão es-
tão o presidente da Associação 
Nacional para Inclusão Digital 
(Anid), Percival Henriques, e 
o coordenador do Laboratório 
de Aplicações de Vídeo Digital 
(Lavid) da UFPB, Guido Lemos.

O integrante do Centro de 
Estudos de Mídia Alternativa 
Barão de Itararé, Cidóli Araújo 
se reuniu ontem no auditório 
do Sindicato dos Trabalhado-
res em Telecomunicações do 
Estado da Paraíba (Sinttel) 
com blogueiros e ativistas di-
gitais para finalizar os acer-
tos relativos ao Encontro de 
Blogueiros. “Estamos com a 
presença confirmada de bra-
sileiros que são referência no 
debate sobre a regulamenta-
ção das mídias e democratiza-
ção das comunicações, como 
Altamiro Borges, Paulo Mo-

reira Leite, Cynara Menezes e 
a Maria Frô. E ainda, o argen-
tino Sérgio Salinas, que parti-
cipou da formulação da ‘Ley 
dos Medios’ (Lei dos Meios) na 
Argentina, estará no evento”, 
informou Cidóli Araújo.

As equipes que vão dispu-
tar as competições de robótica 
e games também aguardam 
o início das atividades. O es-
tudante Odravison Amaral 
Júnior é líder da equipe Alien-
droidos, uma das inscritas no 
evento. Ele e outros três cole-
gas vão disputar a Google I/O 
Extended Hackathon BR, ma-
ratona de desenvolvimento. 
“Os desafios, ter um problema 
a resolver, é o que me instiga e 
me torna persistente para de-
senvolver softwares”, disse o 
participante. Ele pretende ainda 
trocar experiências, conhecer 
pessoas e acompanhar as pa-
lestras da área de desenvolvi-
mento.

As palestras de cada área 
serão realizadas em seis salas 
reservadas para o evento du-
rante o dia, com início às 9h, 
até as 18h (com pausa para o 
almoço). As palestras princi-
pais, os “keynotes”, serão feitas 
às 13h30 e às 18h, no auditó-
rio principal. Nesses horários 
não terão outras atividades.

O público que comparecer ao es-
tande do Centro de Informática (CI) 
da UFPB, durante a Expotec, vai ter a 
oportunidade de conhecer e interagir 
com diversas inovações tecnológicas 
desenvolvidas por pesquisadores  do 
centro de ensino, a maioria ainda não 
apresentada aos paraibanos. 

 No estande do CI, que ficará aber-
to aos visitantes durante os quatro 
dias do evento, o Centro de Informá-
tica vai mostrar o aplicativo VLibras, 
desenvolvido pelo Núcleo Lavid, e que 
faz a tradução do conteúdo de qual-
quer texto, vídeo e áudio do portu-
guês para a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), através de um avatar.

Essa solução tecnológica vai bene-
ficiar cerca de 10 milhões de brasilei-
ros que têm algum grau de deficiência 
auditiva e que encontram dificuldades 
para compreender o conteúdo de in-

formações disponibilizadas nos portais 
do Governo Federal porque não domi-
nam bem a Língua Portuguesa. Ainda 
no estande da UFPB, os visitantes tam-
bém serão impactados com o aplica-
tivo Meu Remédio, desenvolvido pelo 
pesquisador e professor do CI, Waldir 
Roque e equipe. Esse aplicativo foi 
criado para dispositivos com sistema 
operacional android e sua finalida-
de é servir como uma ferramenta de 
apoio no gerenciamento da ingestão 
de medicamentos prescritos por um 
médico.

Outra ferramenta que será exposta 
no estande do CI e que também chama-
rá a atenção do público é a RailBee, um 
sistema que permite visualizar informa-
ções estratégicas para monitoramento 
de trens, como posição, velocidade e 
estimativa de passageiros em qualquer 
instante e de qualquer veículo. 

A edição de 21 anos da 
Brasil Mostra Brasil (BMB) 
será lançada hoje, durante 
um almoço no restaurante 
Sal & Brasa a partir das 12h. 
Faltando pouco mais de um 
mês para o início do evento, 
a ideia é antecipar algumas 
novidades da multifeira.

De acordo com o em-
presário Wilson Martinez, 
algumas atrações já estão 
confirmadas para a BMB 
2015. “São eventos esporti-
vos e uma mostra inédita da 

Academia de Polícia Militar 
da Paraíba”, antecipa. Além 
das novidades, a direção da 
multifeira sempre investe 
na manutenção e ampliação 
do mix de produtos já espe-
rados pelo público visitante, 
como roupas, bolsas, sapa-
tos, bijuterias, eletroeletrô-
nicos, móveis e utilidades 
domésticas.

A XXI Brasil Mostra Bra-
sil vai acontecer de 3 a 12 de 
julho no Centro de Conven-
ções de João Pessoa. A ex-

pectativa é atrair um público 
superior a 100 mil pessoas 
em dez dias. A BMB possui 
o apoio de entidades como 
Comércio de Diretores Lojis-
tas (CDL-JP), Fecomércio, Se-
brae-PB, Governo do Estado 
e Prefeitura de João Pessoa. 

Os associados da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas, 
mais uma vez, garantem des-
conto de 20% na aquisição 
dos estandes. Mais informa-
ções: 3042 5840; 32385238; 
8842 4445.

Brasil Mostra Brasil será 
lançada hoje em João Pessoa

MULTIFEIRA

As competições de robótica e games atraem estudantes de várias regiões do país
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Mulheres são mais desrespeitadas
Em Espaços públiCos

94% foram assediadas 
verbalmente e 77% sofreram 
danos físicos, diz pesquisa

Pesquisa da organização 
Énóis Inteligência Jovem in-
dica que o espaço público é 
o ambiente mais citado por 
jovens mulheres como local 
em que não há segurança ou 
em que elas se sentem mais 
desrespeitadas como mu-
lheres. O levantamento foi 
realizado com jovens de 14 
a 24 anos. De acordo com a 
entidade, cerca de 94% das 
entrevistadas relataram que 
já foram assediadas verbal-
mente nas ruas e 77% relata-
ram que o assédio foi físico, 
desde estupro até o toque ou 
beijo forçado na balada.

“Desses 77%, 10% so-
freram algum tipo de assé-
dio por familiar ou dentro de 
casa, o que é um número gra-
víssimo”, disse Érica Teruel, 
do Énóis Inteligência Jovem, 
organização que trabalha 
principalmente com temas 
relacionados à educação en-
volvendo jovens, especial-
mente os de periferia.

Dos episódios de assédio 
físico, 72% ocorreram com 
desconhecidos em transporte 
público, baladas ou parques, 
entre outros ambientes. “Essa 
menina não se sente à von-
tade no espaço público. Ela 
vai para a rua e é assediada o 
tempo inteiro. Ela não é res-
peitada, o que acaba tendo 
consequência no dia a dia 
dela”, informou Érica.

O estudo mostrou tam-
bém que nove em cada 10 
mulheres já deixaram de sair 
à noite ou usar determinada 
roupa por medo da violência. 
“As mulheres conquistaram 
muitas coisas, mas, infeliz-
mente, na infância e na ado-

INSS deposita 
pagamentos

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começou a depositar o 
pagamento dos benefícios da folha de 
maio para aposentados e pensionistas 
em todo o país, a partir da última 
segunda-feira. Os depósitos começam 
a ser liberados nessa data para quem 
recebe até um salário mínimo e possui 
cartão com final 1, desconsiderando-
se o dígito. Para quem recebe acima 
do mínimo, o pagamento começa a 
ser depositado no dia 1º de junho. O 
calendário de pagamentos de benefícios 
com as datas de depósitos pode ser 
consultado pelos segurados na página 
da Previdência na internet.

Curtas

Encontro aborda 
gestão de água 

A atual crise hídrica no Brasil, o 
impacto das mudanças  climáticas nas  zonas 
de estresse hídrico, as relações entre urbano 
e rural, as políticas de mitigação e adaptação  
serão  alguns  pontos discutidos durante o 
encontro “Diálogos e Convergências: Gestão 
de Água em cenários de estresse hídrico”. 
O município de Pesqueira localizado no 
Agreste de Pernambuco, sedia o encontro 
por reunir características e experiências 
bem sucedidas no Semiárido, que abrange 
uma área de 969.589,4 km², e compreende  
quase 2.000 municípios de Alagoas, Bahia, 
Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Sergipe e Pernambuco.

País faz Semana 
dos Orgânicos 

O Brasil realiza durante toda essa 
semana a Semana Nacional dos Alimentos 
Orgânicos, que acontece até o dia 31 e 
tem o objetivo de oferecer informações 
aos consumidores quanto aos produtos 
orgânicos, onde encontrá-los e como 
são produzidos. A ação é uma iniciativa 
da Coordenação de Agroecologia, do 
Departamento de Sistemas de Produção 
e Sustentabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Agropecuário e 
Cooperativismo (Coagre/Depros/SDC) 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O evento é organizado 
todos os anos para oferecer informações 
aos consumidores quanto aos produtos 
orgânicos.

Prêmio Mulheres 
na Ciência inscreve

Cientistas de todo o Brasil têm até 
dia 31 para inscrever seus projetos no 
prêmio L’Oréal-Unesco-ABC Para Mulheres 
na Ciência. Sete pesquisadoras serão 
premiadas pela qualidade e pelo potencial 
de suas pesquisas desenvolvidas em 
instituições brasileiras com uma bolsa-
auxílio de US$ 20 mil (convertidos em 
reais), para cada uma. As pesquisadoras 
devem efetuar sua inscrição no site 
criado para os dez anos do programa. 
O endereço eletrônico traz informações 
sobre as histórias das vencedoras, 
curiosidades sobre o prêmio e o 
regulamento para as inscrições.

SP cria vara para 
torcida violenta

O Fórum Criminal da Barra Funda, 
oeste da capital paulista, inaugurou ontem 
uma unidade de defesa do torcedor. A 
divisão funcionará como uma vara específica 
com dois juízes para analisar todas as 
ocorrências ligadas à violência no futebol 
e estádios. “Tudo o que for relacionado 
ao Estatuto do Torcedor, à violência das 
torcidas e a todos os crimes conexos será 
de competência desse juizado”, enfatizou 
o secretário estadual da Segurança Pública 
de São Paulo, Alexandre de Moraes. Para o 
presidente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, desembargador José Renato Nalini, 
a unidade será um reforço importante ao 
combate à violência no esporte.

Entre as entrevistadas, 41% das mulheres revelaram ter sofrido agressão física por homem
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ONGs dizem que projeto de 
lei deveria ser mais discutido

EsTaTUTo Da FamÍlia

Elaine Patricia Cruz 
Da Agência Brasil 

lescência, ainda temos uma 
educação muito machista, 
que impede e tolhe a liberda-
de dessas meninas. Quando 
se fala que ‘isso não é coisa 
de menina’, a consequência 
é direta no desenvolvimento, 
na carreira que ela vai esco-
lher, na vida sexual e na vida 
afetiva.”

“As mulheres foram edu-
cadas para ter esse medo 
pela família, pela mídia e por 
uma série de fatores exter-
nos. isso é terrível. Efetiva-
mente existem mensagens 
específicas para a mulher e 
para o homem. A pesquisa 
mostrou que, durante a in-
fância, elas aprendem que o 
menino pode tudo e elas não. 
É um fator cultural, de tradi-
ção e herança. É isso que a 
gente tem de mostrar. Temos 
de mostrar esse horror e co-
locar alguma luz sobre isso”, 
informou Ivo Herzog, diretor 
do Instituto Vladimir Herzog.

Entre as entrevistadas, 
41% revelaram ter sofrido 
agressão física por homem. 
Segundo o Énóis Inteligência 
Jovem, 51% dessas agressões 
foram praticadas por algum 
familiar, 38% por parceiros e 
23% por amigos. A pesquisa 
indicou ainda que 47% das 
mulheres consultadas já fo-
ram forçadas a ter relações 
sexuais com seus parceiros.

Denominada #Mulher-
pode tudo - como o Machis-
mo e a Violência contra a 
Mulher Afetam a Vida das 
Jovens das Classes C,D e E, a 
pesquisa ouviu 2.285 jovens 
de 370 cidades brasileiras, 
com idades entre 14 anos e 
24 anos e renda familiar de 
até R$ 6 mil.

“A maioria das mulheres 
nasceu após 1995 e tiveram 
esse tipo de educação [ma-
chista]. Para mudar, temos 
de contar com a escola, que 
é um instrumento muito im-
portante e com políticas pú-

blicas para atingir essas me-
ninas”, explicou Érica Teruel.

Segundo ela, a pesquisa 
foi feita em duas etapas. Na 
primeira, 20 jovens de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Salva-
dor, Brasília, Belém e Porto 
Alegre foram entrevistadas 
de forma mais aprofundada. 
“Com base nessas entrevis-
tas, desenvolvemos um ques-
tionário publicado online e 

convidamos para participar 
meninas de diversas partes 
do Brasil. Nossa intenção era 
entender como a violência 
contra a mulher e o machis-
mo afetam a vida das jovens.”

A pesquisa será publica-
da em um e-book a ser lan-
çado pela organização. O 1º 
Seminário Internacional Cul-
tura da Violência contra as 
Mulheres, no Sesc Pinheiros, 

foi elaborado pelos institutos 
Vladimir Herzog e Patrícia 
Galvão, em parceria com a 
Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, da Presidência 
da República, a ONU Mulhe-
res e a Fundação Ford. O ob-
jetivo do evento é estimular 
um pacto global de não tole-
rância à perpetuação da cul-
tura de violência contra as 
mulheres.

Especialista debate papel da mídia
Daniel Mello 
Da Agência Brasil 

O papel da mídia para 
legitimar as agressões contra 
as mulheres e as formas que 
os meios de comunicação po-
dem contribuir para combater 
a violência de gênero foram 
tema do segundo dia do 1º Se-
minário Internacional Cultura 
da Violência contra as Mulhe-
res, em São Paulo.

A regulação dos veículos 
de informação e propaganda 
foi defendida pelo assessor 
de comunicação e informação 
para o Mercosul da Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), Guilherme Canela, 
que participou dos debates.

O modelo ideal, na opi-
nião de Canela, é um misto de 
autorregulação e de normas e 
órgãos que façam esse traba-
lho a partir do Estado. “Onde 
a autorregulação pode funcio-
nar, ótimo. É menos custo para 
o Estado e mais participação. 
Mas nem sempre ela funcio-
na”, afirmou, ao citar o exem-
plo do Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publi-
citária (Conar). Segundo ele, a 
entidade, formada essencial-
mente por representantes de 
entidades de classe da comu-
nicação, algumas vezes falha 
ao evitar a veiculação de peças 
publicitárias agressivas à mu-
lher. “É preciso criar instru-

mentos. Quando a autorregu-
lação não funciona, é preciso 
que haja outros mecanismos, 
sempre em linha com os pa-
drões internacionais”, desta-
cou o assessor. Ele afirmou 
que é necessário cautela para 
que a regulação não seja usa-
da para fazer censura. “É pos-
sível regular os meios sem cair 
em práticas censórias”, disse.

Em relação aos meios de 
comunicação, em especial às 
concessões públicas de TV e 
rádio, Canela acredita que a 
melhor maneira de manter o 
equilíbrio é permitir a diversi-
dade de veículos. “As regras de 
regulação, que ajudam muito, 
são as que aumentam a plura-
lidade dos meios. Quanto mais 
meios a gente tiver, mais pos-
sibilidade nós vamos ter de 
desconstruir os discursos que 
são rasos”, destacou.

A diretora da organiza-
ção feminista inglesa Object, 
Roz Hardie, acha importante 
que as pessoas se organizem 
e usem o poder de consumo 
para atingir empresas e enti-
dades que façam publicidade 
abusiva. “Como consumidores, 
devemos usar o nosso poder 
econômico para refletir nossa 
musculatura como cidadãos”, 
disse. As redes sociais, mais 
do que as mídias tradicionais, 
têm esse potencial subversivo 
de resistência e empodera-
mento, das mulheres se reuni-
rem em redes”, analisou.

Michèlle Canees  
Da Agência Brasil 

Organizações não gover-
namentais (ONGs) e partici-
pantes do 2º Seminário Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros 
(LGBT) do Congresso Nacio-
nal: Nossa Vida d@s Outr@s 
acreditam que o Projeto de Lei 
(PL) 6.583/13, que tramita na 
Câmara, deveria ser mais dis-
cutido. O PL 6.583/13, conhe-
cido como Estatuto da Família, 
está em análise na Comissão 
Especial da Câmara. O projeto 
define família como o núcleo 
formado a partir da união en-
tre homem e mulher, por meio 
de casamento, união estável 
ou comunidade formada pelos 
pais e seus descendentes.

“Nós temos toda uma 
gama, uma diversidade de ti-
pos de família. Vamos deixar 
essas famílias juridicamente 
descobertas?”, questionou An-
gela Moyses, representante 
da organização Mães pela Di-
versidade. Quem também se 
posicionou contra o projeto 
foi a servidora pública Marília 
Serra. Junto com a companhei-
ra há 13 anos, ela é mãe de três 
filhos. A servidora lembrou a 

existência do Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 470/13, conheci-
do como Estatuto das Famílias. 
O PLS, que está na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa da Casa, reconhe-
ce a relação homoafetiva como 
entidade familiar ao rever o 
instituto da união estável e am-
plia sua conceituação. 

O deputado Jean Wyllys 
(PSOL-RJ) disse que há um 
movimento na Câmara para 
que o Estatuto da Família 
não seja definido por votação 
dentro da comissão especial 
na qual está sendo analisado. 
“A gente já entrou com outra 
proposição que pede que ele 
passe pelo plenário, que a 
aprovação não seja conclusi-
va na comissão.”

Para Angela, a sociedade 
ainda precisa avançar mui-
to na questão da tolerância. 
“Nós tivemos muitos avanços 
em questão de direitos, de vi-
sibilidade e com isso veio um 
recrudescimento da LGBTfo-
bia. Então, mais visibilidade, 
mais ataques”. Angela defende 
que é necessário lutar para 
que a população homossexual 
tenha os mesmos direitos ga-
rantidos aos heterossexuais. 
O representante do coletivo 

Cia. Revolucionária Triângulo 
Rosa Fábio Borges também 
acredita que o movimento têm 
tido avanços no país e vem ga-
nhando espaço para debates. 
Ainda assim, ele acredita que 
há muito por fazer no campo 
político e ter mais representa-
tividade dentro de ambientes 
como o Parlamento, por exem-
plo. “Essa questão da tolerân-
cia a gente está construindo. E 
tem pessoas dispostas e acho 
que é uma questão de ter tem-
po para ganhar espaço em sala 
de aula, universidades, ruas, 
movimentos sociais, partidos 
políticos, congresso.”

Sobre o debate dentro do 
Congresso Nacional, Borges 
acredita que a Casa teve re-
trocessos, pois está com uma 
formação conservadora. Ele 
relembrou, por exemplo, o 
debate no ano passado sobre 
o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE). “No ano passado a 
gente lutou para que perma-
necesse inclusa, como política 
pública, a orientação de que os 
currículos escolares de educa-
ção básica tivessem que con-
templar o conjunto de debates 
da questão de gênero. Houve 
uma derrota nesse sentido, o 
kit gay não foi para as escolas.”
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Emissões de nota fiscal crescem 5,07% na Paraíba

Crescimento 
Apesar de um ano difícil 

para a economia do país, al-
guns indicadores da atividade 
econômica da Paraíba conti-
nuam positivos no primeiro 
semestre. Um deles é a emis-
são da Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e), um dos termômetros 
da economia. Dados consoli-
dados pelo Núcleo de Análise 
e Planejamento de Documen-
tos Fiscais da Receita Estadual 
mostram que as emissões ele-
trônicas cresceram 5,07% no 
primeiro quadrimestre sobre 
igual período do ano passado, 
apontando crescimento da ati-
vidade econômica.

Em números absolutos, 
as emissões de NF-e somaram 
7,014 milhões de unidades 
autorizadas de janeiro a abril, 
contra 6,675 milhões na com-
paração do ano passado, uma 
diferença de 338 mil notas ele-
trônicas a mais. 

Nos quatro meses deste 
ano, três deles registraram 
alta sobre igual período do ano 
passado. Em janeiro deste ano, 
a emissão de NF-e havia batido 
novo recorde da série histórica 
quando somou 1,956 milhão 
de notas eletrônicas, o que 
contribuiu para o crescimento 
no quadrimestre.

O aumento de vendas de 
produtos de empresas com 
inscrição estadual na Paraíba 
é um dos reflexos da emissão 
da NF-e. No quadrimestre 
deste ano, a emissão de NF-e 
acompanhou o crescimento 
do ICMS, que registrou cres-
cimento um pouco superior 

(7,43%). “O cenário nacional 
econômico projeta retração no 
PIB para o país este ano, como 
apontou o Boletim Focus esta 
semana. Sabemos que o Estado 
da Paraíba não é uma ilha, pois 
sofre também consequências 
dessa conjuntura econômica. 
Contudo, em função das políti-
cas tributárias implementadas 
e das ações fiscais acertadas 
pela gestão continuamos cres-
cendo e gerando riquezas. A 
constatação de crescimento 
de emissão de NFC-e de 5% no 
quadrimestre representa saí-
da ou venda de produtos pelas 
empresas do Estado, ou seja, 
geração de riqueza. Na prática, 
a Paraíba continua resistindo e 
crescendo, mesmo em cenário 
de dificuldade”, declarou o se-
cretário-executivo da Receita, 
Leonilson Lins.

Outro dado que reforça 
esse crescimento no atual ce-
nário é que como não há novas 
empresas sendo credenciadas 
para NF-e, pois todas já foram 
credenciadas no ano passado, 
o aumento de emissão das no-
tas eletrônicas é oriundo do 
aquecimento da atividade eco-
nômica. 

Além do crescimento da 
NF-e pelas empresas no qua-
drimestre, o número de emis-
sões de Nota Fiscal Eletrônica 
ao Consumidor (NFC-e) conti-
nua em expansão em abril. O 
novo serviço já está sendo 
utilizado por 364 empresas 
varejistas da Paraíba de forma 
espontânea e atingiu 1,145 
milhão de notas emitidas aos 

Preço de remédios 
varia até 1.000% 

Pesquisa feita pela Fundação 
de Proteção e Defesa do Consumidor 
de São Paulo (Procon-SP) mostra que o 
preço dos remédios variam até 976%. 
A maior diferença foi verificada no 
genérico paracetamol, 200 miligrama 
por mililitro (mg/ml). O custo variou de 
R$ 0,90 a R$ 9,69. Em média, o custo 
do medicamento é de R$ 3,83. O le-
vantamento foi feito em 15 drogarias 
distribuídas em cinco regiões. Entre os 
medicamentos de marca, a amoxicilina, 
com nome comercial Amoxil, apresen-
tou a maior variação: 296,06%. 

Em um estabelecimento, a caixa 
do medicamento de 500 mg, com 21 
cápsulas, da fabricante Glaxosmith-
kline custou R$ 15,48. Em outros, o 
remédio foi encontrado por R$ 61,31. 

Gasto de brasileiro 
no exterior caiu 16%

Os gastos dos brasileiros em 
viagens internacionais caíram 16% nos 
quatro primeiros meses deste ano em 
relação ao mesmo período de 2014. De 
janeiro a abril do ano passado, essas 
despesas somaram US$ 8,187 bilhões. 
No mesmo período de 2015, ficaram 
em US$ 6,876 bilhões. Levando-se 
em conta somente o mês de abril, 
também houve queda. As despesas 
de brasileiros no exterior ficaram 
em US$ 1,644 bilhões no mês pas-
sado e em US$ 2,34 bilhões em abril 
de 2014, o que significa recuo de 
29,7%. As informações foram divul-
gadas ontem pelo Banco Central (BC). 
O recuo dos gastos de brasileiros no 
exterior deve-se ao dólar mais alto, 
que encarece as passagens e as diá-
rias de hotéis calculadas em moeda 
estrangeira.

Inflação do IPC-S 
avança em 5 capitais

A inflação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Semanal 
(IPC-S) avançou em cinco das sete 
capitais pesquisadas pelo Institu-
to Brasileiro de Economia (Ibre) da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), com 
destaque para a cidade de Salvador, 
onde a taxa subiu de 0,92% para 
0,95% na semana encerrada no 
último dia 22. Na média das capi-
tais, o IPC-S subiu de 0,65% para 
0,68%.O cálculo do IPC-S se baseia 
em um sistema de coleta quadris-
semanal, com encerramento em 
quatro datas pré-estabelecidas (7, 
15, 22 e 31). Apesar de a coleta 
ser semanal, a apuração das taxas 
de variação leva em conta a média 
dos preços coletados nas quatro 
últimas semanas até a data de fe-
chamento. 
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Postos de combustíveis vão passar a emitir a nota fiscal eletrônica a partir de 1o de agosto

consumidores em abril, o que 
representou 9,56% sobre mar-
ço (1,045 milhão). No primei-
ro quadrimestre deste ano, o 
número de emissões por em-
presas do varejo atingiu 3,483 
milhões.

A Secretaria de Estado da 
Receita já divulgou o calendá-
rio de obrigatoriedade de algu-
mas atividades. Em 1º de julho 

de 2015, a obrigatoriedade da 
emissão da Nota Fiscal de Con-
sumidor Eletrônica (NFC-e) 
será inicialmente para as em-
presas com faturamento supe-
rior a R$ 25 milhões ao ano. 

Já as empresas do comér-
cio varejista de combustíveis 
de gás liquefeito de petró-
leo (postos de combustíveis) 
vão passar a emitir, de forma 

obrigatória, a Nota Fiscal Ele-
trônica ao Consumidor (NFC-
-e) a partir de 1º de agosto.O 
novo serviço da NFC-e, que foi 
lançado em julho do ano pas-
sado, de forma experimental, 
tem como objetivo reduzir os 
custos das empresas varejistas 
com a dispensa do uso de im-
pressora fiscal ECF (Emissor 
do Cupom Fiscal).

O Portal Mais Emprego, 
do Ministério do Trabalho e 
do Emprego (MTE), disponi-
bilizou, desde o início do ano, 
700 mil vagas de emprego. 

Em cinco meses, a pla-
taforma permitiu que mais 
de 200 mil trabalhadores 
conquistassem a recolocação 
profissional através da auto 
intermediação, segundo o 
ministro Manoel Dias.

Manoel Dias destacou 
que a plataforma permite 
que o Brasil continue geran-
do novos postos de trabalho. 
“Além da autointermediação 
de mão de obra, o portal 

mostra que ainda há empre-
gos disponíveis em todos 
os Estados e com todas as 
exigências de qualificação”, 
acrescentou.

Segundo Dias, o país 
vive uma crise política e não 
econômica, e o ambiente des-
favorável cria, na opinião pú-
blica, uma sensação de grave 
situação, afeta as empresas 
e prejudica as contratações. 
O ministro ressaltou, porém, 
que as medidas anunciadas 
pelo governo vão restabele-
cer a estabilidade, permitin-
do ao país voltar a níveis de 
emprego mais favoráveis.  

200 mil trabalhadores 
já conseguiram vagas

PORTAL MAIS EMPREGO

Depois de a Caixa Econômica Federal 
reajustar os juros dos financiamentos imo-
biliários, as demais instituições financeiras 
também subiram as taxas. Segundo levan-
tamento divulgado ontem pela Associação 
de Consumidores Proteste, todos os bancos 
aumentaram os juros das linhas de crédito 
do setor entre março e maio deste ano.

As únicas linhas que não sofreram al-
teração nas taxas foram as do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, oferecidas pela 
Caixa e pelo Banco do Brasil e que financiam 
moradias de até R$ 150 mil. As taxas conti-
nuam em 6,86% ao ano. Os bancos oficiais, 
no entanto, reajustaram os juros das demais 

modalidades de crédito imobiliário. Para 
os empréstimos do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH), as taxas, que estavam en-
tre 8,7% e 9,8% ao ano em março, subiram 
para uma faixa entre 9% e 11% ao ano em 
maio. O SFH financia imóveis de até R$ 650 
mil com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS). Em São Paulo, no 
Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Distrito 
Federal, o SFH financia a compra de imóveis 
de até R$ 750 mil.

As taxas variam conforme a instituição 
financeira e o grau de relacionamento entre 
o cliente e o banco. Correntistas e donos de 
contas salário conseguem taxas mais baixas.

Bancos reajustam os juros dos 
financiamentos imobiliários

CASA PRÓPRIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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, con-
forme projeto básico em anexo.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2015, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: CTR 1007651-34/2013/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA: SICONV: 789328; TC 
1013604-26/2013/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA: SICONV: 799798 e o Município de Água 
Branca, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 08.000 – SECRETARIA DE INFRA ES-
TRUTURA –CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA – ELEMENTO 
DE DESPESA - 44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 07 (sete) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Água Branca e SOCONSTROI CONSTRU-

ÇÕES E COMERCIO LTDA - R$ 970.651,14.
Água Branca - PB, 26 de maio de 2015.

TARCISIO ALVES FIRMINO
Prefeito

CONTRATANTE
SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ Nº. 03.446.956/0001-00
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 2.05.004/2015. PARTES: SEMAS/ 
JOSÉ LIRA BRAGA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 
AFONSO CAMPOS, 143 - CENTRO, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SINE MUNICIPAL. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGA-
ÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 08 (OITO) MESES. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 
57, I, § 1º, C/C ART. 24, X, DA LEI 8.666/93. SIGNATÁRIOS: EVA GOUVEIA/ JOSÉ LIRA BRAGA; 
DATA DA ASSINATURA: 04 DE MAIO DE 2015.

EVA GOUVEIA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS GEISEL-LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.873.522/0001-51, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 906/2015 em 
João Pessoa, 21 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis e 
lubrificantes em geral – (gasolina, álcool, diesel) e lojas de conveniência, prestação de serviço de troca de óleo e 
lavagem de veículo Na(o)  RUA VALDEMAR GALDINO NAZIAZENO – Nº 952 Município:  JOÃO PESSOA – UF: 
PB. Processo: 2015-002073/TEC/LO-9687.

AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS BOA ESPERANÇA – CNPJ Nº 18.127.489/0001-22, Torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = COMERCIO 
VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E LOJA DE CONVENIENCIA = AC: 639m² - INV. 100.000 EMP 
02 – RUA BOA ESPERANÇA, S/N CAJÁ – CALDAS BRANDÃO – PB. Processo: 2015-002402/TEC/LO-9762.

LUCIANA CARNEIRO DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 21.989.864/0001-58, Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 835/2015 em João Pessoa, 
11 de maio de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Bar com música mecânica Na(o) – RUA PROF. 
LUIZ PORTO, Nº 252 – ODILANDIA Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-002157/TEC/LO-9707.

MARIA DE FATIMA ANDRADE DANTAS – CPF Nº 188.846.364-34, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDF. MULTIFAMILIAR 
E COMERCIAL = IT: 1.150.000 = AC: 1187,72M² = NE: 06 = L/ATV: RUA SAMUEL HENRIQUES HARDMAN 
NORAT, INTERMARES, CABEDELO/PB. Processo: 2015-002197/TEC/LO-9717.

ANA HELENA RIBEIRO COUTINHO SUASSUNA – CNPJ/CPF Nº 379.707.394-15, Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 866/2015 em João 
Pessoa, 14 de maio de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Duas unidades habitacionais. Na(o) -  RUA 
PROJETADA, QD-13, LT-323, LOT. PLANO DE VIDA, TIBIRI Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 
2015-002510/TEC/LP-2424.

ADJANE DA SILVA PEREIRA – Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, L.O.P = LAVRA EXPERIMENTAL DE FELDSPATO. REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 
846.130/2014 = IT: 20MIL = ÁREA 3HA = NE: 03 = L/ATV: FAZENDA ALMAS, ZONA RURAL DE SÃO MAMEDE-
-PB. Processo: 2015-001423/TEC/LOP-0243.

ADJANE DA SILVA PEREIRA – Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, L.O.P = LAVRA EXPERIMENTAL DE CAULIM REF. PROC. DNPM Nº 846.132/2014 = IT: 
10MIL = ÁREA 1,5HA = NE: 03 = L/ATV: SÍTIO NORUEGA, S/N, ZONA RURAL DE JUNCO DO SERIDÓ-PB. 
Processo: 2015-003102/TEC/LOP-0252.

MARLEIDE FERREIRA DE LIMA PEIXOTO ME, CNPJ Nº 04.813.243/0001-08, IE Nº 16.133.747-3, a qual veio 
comunicar que no ano de 2011 o talão de Nota Fiscal do Consumidor, modelo 2, série D de número 001.001 a 
001.500 e o talão de Nota Fiscal do Consumidor, modelo 2, série D de nº 000.501 a 001.000 foram extraviados. 
Conforme Certidão datada 26 de maio de 2015.

MARCONDES OLIVEIRA FREIRE – CPF Nº 646.703.094-04, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria 
de Meio Ambiente, as Licenças Prévia, Instalação e de Operação, para o Imóvel: Lote de terreno sob nº 244, da 
Quadra 224, situado no Condomínio Horizontal Novo Milênio – 1ª etapa, no Bairro de Gramame nesta capital.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 15:30 horas do dia 12 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição me-
dicamentos e matérias médicos diversos, destinado ao Fundo de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 00005/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 9174-2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 26 de Maio de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 16:30 horas do dia 12 
de junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de veículo tipo: Passeio, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00005/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 9174-
2062.Email: pmcuitemme@hotmail.com

Cuité de Mamanguape - PB, 26 de Maio de 2015
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO TERCEIRA REUNIÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2015
OBJETO: Aquisição de combustíveis para veículos em trânsito destinados à manutenção da 

frota de veículos do município de Patos-PB.
ABERTURA: 10/06/2014 ás 09h: 00min (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3610 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos – PB, em 26 de MAIOde 2014.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro



Hoteleiro Antônio 
Jatobá, jornalistas Ma-
noel Raposo e Thâmara 
Duarte, executivos José 
Bernadino da Silva e João 
Bosco César Madruga, 
Sras. Stella Wanderley, 
Terezinha Paulo Neto, 
Ana Maria Barros Mon-
teiro da Franca e Fabiana 
Medeiros, dentista Dácio 
Júnior, empresária Soraya 
Dantas.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   A poetisa Socorro Ribeiro avisando que está seguindo neste final de 
semana com um grupo liderado por Marizete Lacerda, para o Festival de Inverno de 
Garanhuns. Lá ficarão hospedadas no Hotel Tavares Correia, onde Socorro passou 
sua lua de mel. Vão ser momentos de recordações...

FOTO:Osmar Santos

Casamento
CASAM-SE no 

próximo dia 5 de 
junho, com cerimônia 
e recepção na Casa 
Roccia, em João Pes-
soa, os noivos Mariana 
Costa Feliciano e 
Higor Falcão, com 
cerimonial de Erika 
Gurgel.

A noiva é filha 
do deputado federal 
Damião Feliciano e 
da vice-governado-
ra da Paraíba, Lígia 
Feliciano e o noivo é 
filho de Nivaldo Cam-
pos Falcão e Genilda.

   A aniversariante de hoje, Stella Wanderley vai comemorar a data com amigas 
leais na próxima sexta-feira no restaurante Gulliver Mar, no Cabo Branco.

“Se sonhar um pouco 
é perigoso, a solução não 
é sonhar menos, 
é sonhar mais”

“O meu maior desejo 
sempre foi o de aumentar 
a noite para conseguir 
encher de sonhos”

MARCEL PROUST VIRGINIA WOOLF

Love is it
O ARQUITETO Ri-

cardo Castro convidan-
do para a festa “Love 
is it” onde comemora 
os dois anos da sua 
revista RCVips.

Será a partir das 
20h no Chopp Time, 
com atrações musicais, 
open bar e decoração 
de Hazael Melo.

FOTO: Divulgação

Wilson Martinez, da Brasil Mostra Brasil, Emanuel Medeiros (CDL/JP), Wilson Medeiros (Associação 
Comercial) e Eduardo Iglesias (BMB)

Precatórios
O JUIZ Eduar-

do José de Carvalho 
Soares, atualmente 
auxiliar da presidência 
do TJPB, retornou de 
Porto Alegr-RS, onde 
participou da 4a 
Reunião de Trabalho 
de Gestores de Pre-
catórios. Na ocasião, 
ele anunciou que na 
Paraíba, todas as pes-
soas incluídas como 
preferenciais por 
doenças graves irão 
receber seus precatórios 
ainda neste primeiro 
semestre de 2015.

Roberto Pimenta com netos e Joel e Gizêlda Falcone no encontro do Clube do Vinho da Paraíba

FOTO: Osmar Santos

Encontro de amigos no Clube do Vinho: Luiz Silvio Ramalho Júnior e Diana, 
Tereza e Germano Toscano de Brito

FOTO: Goretti Zenaide

No Appetito Trattoria, a professora Márcia Kaplan com a filha Ana Elvira Raposo, radicada em Los Angeles, 
e a amiga Antonieta Perazzo e a filha Isabela que é pianista sempre em turnê pela Europa

EM NOSSAS mãos convite para o coquetel de 
lançamento da campanha “Salve a Vida Já”, que é uma 
convocação para toda a sociedade participar e ajudar 
o Hospital Napoleão Laureano que, durante toda sua 
história, ajudou a salvar milhares de vidas.

O coquetel para convidados e imprensa será no 
próximo dia 2 de junho, às 20h no auditório do Conselho 
Regional de Medicina da Paraíba.

Salve a Vida Já

FOTO: Arquivo

Dentistas Fernanda e Dácio Júnior, que hoje aniversaria, com o 
pequeno Dacinho no restaurante Appetito

Verso e Prosa
O SARAU “Café em 

Verso e Prosa”, organizado 
pela atriz Susy Lopes 
e que já faz parte do 
cenário cultural pes-
soense, virou programa 
de rádio. Na Web Rádio 
Porto do Capim, onde 
participam escritores, 
poetas, atores e ouvintes 
que pode gravar sua 
poesia preferida e enviar 
para o email radioporto-
docapim@gmail.com.

O NOVO romance do escritor paraense Salomão 
Larêdo “Olho do Boto” a ser lançado na próxima semana 
em São Paulo foi inspirado em fatos reais. 

É sobre a história de dois homens que se amam na 
década de 60, em plena ditadura, tendo a floresta amazôni-
ca como cenário e, para se casar, procuram um pajé para 
um ritual de transformação de um dos homens em mulher. 

Olho do Boto

Desafios da liderança
ACONTECE hoje no auditório da Energisa Paraíba,  

a partir das 7h30, o Fórum Paraibano de Lideranças, 
promovido pelo Programa Paraibano de Qualidade e 
pela Fundação Nacional da Qualidade com apoio do site 
Paraíba Total, Grupo Maxims, Café São Braz e Unimed.

Em sua terceira edição, o evento é exclusivo para os 
principais gestores das organizações paraibanas e con-
tribui para a disseminação do Modelo de Excelência de 
Gestão, objetivando alavancar a competitividade regional.

UM ALMOÇO hoje, na churrascaria Sal & Brasa, mar-
cará o lançamento da edição de 21 anos da Brasil Mostra 
Brasil, que vai acontecer de 3 a 12 de julho no Centro de 
Convenções de João Pessoa. Wilson Martinez já adiantou 
que vão ser realizadas algumas atrações e entre elas, uma 
mostra inédita da Academia de Polícia da Paraíba.

Brasil Mostra Brasil
   Vanessa Cavalcanti  Metri está  passando  temporada em Tampa, na Flórida, 
EUA, hóspede da filha Juliana e do genro Brock Miller. Está num paraíso  curtindo 
as peripécias da neta Brianna.

  A revisa L´Officiel Brasil, que 
está nas mentes dos fashionistas, 
comemora aniversário com uma 
edição especial.
  Destaque para a entrevista 
com o famoso estilista da Tuní-
sia,  Azzedinne Alaia.

Fotografia
OS PRATOS parai-

banos do Festival Sabor 
Brasil, da Abrasel/PB farão 
parte de um catálogo 
com imagens assinadas 
pelo fotógrafo francês 
Philippe Zoggia.

   A Alliance Empreendimentos faz a entrega hoje do Mansões Heron Marinho, 
onde os apartamentos reúnem características de mansões tradicionais com amplos 
espaços e inúmeros itens de lazer privativos.
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No acumulado do ano, 
aumento foi de 235%, 
diz Ministério da Saúde

Número de casos de dengue cresce 44%
Em um mês

O número de casos de 
dengue na Paraíba aumen-
tou 44% entre março e abril 
deste ano, passando de 2.502 
para 3.602, segundo o último 
balanço divulgado ontem pelo 
Ministério da Saúde.

No acumulado do ano, 
também foi registrado cres-
cimento no número de casos. 
Enquanto em 2015 já foram 
notificadas 7.266 ocorrências, 
no mesmo período do ano pas-
sado foram 2.171 (aumento de 
235%). O quadro é o mesmo 
em todos os Estados nordes-
tinos. Em Pernambuco, por 
exemplo, o aumento ficou em 
856%; em Sergipe, 412%, e no 
Maranhão, 298%.

Apesar do crescimento 
no número de ocorrências, a 
atenção aos pacientes reduziu 

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Foto: Ricardo Puppe

o número de morte. Em 2014 
foram cinco e, este ano, uma. 
O número de casos de dengue 
grave passou de cinco para 
dois e o de dengue com sinais 
de alarme, de 19 para 11. No 
país, ao contrário, o número de 
casos entre março e abril dimi-
nuiu 27%, mas o número de 

mortes este ano aumentou. De 
232, elas passaram para 290. 
O número de dengue grave au-
mentou de 391 para 585 e o de 
dengue com sinais de alarme, 
de 5.296 para 8.628. 

Projeto
Para apurar as ações de-

senvolvidas pelo poder pú-
blico municipal e estadual no 
combate ao crescente número 
de casos de dengue na Paraíba, 
o projeto “MP pela Saúde,” exe-
cutado pela 2ª Promotoria da 
Saúde de João Pessoa em con-
junto com o Ministério Público 
Federal, realizou audiência na 

manhã de ontem. “Nesse pri-
meiro momento tentou-se ver 
as ações que estão sendo feitas 
por esses poderes públicos. 
Depois vamos ver o que pode-
rá ser eventualmente ajustado 
para adequar essas condutas 
aos planos municipal e esta-
dual de combate a dengue”, 
explicou a promotora Jovana 
Tabosa, sobre a conclusão da 
promotoria na audiência. 

Segundo Nilton Guedes, 
gerente da vigilância ambien-
tal e zoonoses de João Pessoa, 
esse é o momento certo para 
reforçar o combate a doença. 
“Nós já intensificamos essas 
ações desde outubro do ano 
passado, mas é um momento 
muito oportuno esse, porque, 
inclusive, essa proposta de 
reunir os municípios da Gran-
de João Pessoa trará pra gente 
uma maior tranquilidade”.

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde da 
Paraíba (SES), 70 munícipios 
estão em risco de surto e 106 
em situação de alerta. 

Dever de todos
Apesar de todos os es-

forços e meios de combate a 
dengue, a conscientização da 
população em fazer sua par-
te individualmente ainda é o 
melhor método para amenizar 
o crescente aumento de casos 
da doença na Paraíba. 

“Há 29 anos que temos 
a presença do mosquito na 
nossa região. Hoje em dia, 
todas as pessoas conhecem 
a maneira que o mosquito se 
reproduz e os meios de co-
municação vêm fazendo sua 
parte ano após ano. Por isso, 
esperamos que as pessoas 
participassem das campanhas 
tomando também iniciativas 
que é dever de todos, deixando 
de ofertar para os mosquitos 
criadouros simples, como des-
cartáveis, caixa d’água aberta, 
coisas simples que a gente 
vem há décadas falando. Isso 
é importante, é preciso que as 
pessoas também mudem suas 
atitudes no dia a dia”, alertou 
Nilton Guedes.  

Promotoria da Saúde de João Pessoa realizou audiência ontem para apurar ações do poder público

Governador entrega posto de coleta de leite materno
O governador Ricardo 

Coutinho, entregou, na segun-
da-feira (25), o posto de coleta 
de leite materno do Hospital 
Geral de Mamanguape (HGM). 
A expectativa é captar doa-
doras e coletar em média 40 
litros de leite por mês. Com o 
equipamento, a Paraíba passa 
a ter a maior rede de coleta do 
Nordeste, com 20 postos e seis 
bancos de leite, distribuídos 
por todo Estado. 

Durante a solenidade, o 
governador destacou o for-
talecimento da rede. “Só es-
tamos atrás de São Paulo e 
Minas Gerais. Estamos com 
20 postos e seis núcleos e em 
quatro anos aumentamos em 
50% o número de doadoras, 
dobrando o número de crian-

ças atendidas.  Esse posto, 
além de atender às crianças 
de todo o Vale do Mamangua-
pe também é direcionado à 
população indígena”, comen-
tou. “Estamos aqui tratando 
de saúde e, consequentemen-
te, da redução da mortalidade 
infantil. Nossa meta é gerar 
qualidade de vida, e o leite 
materno tem esse poder e ca-
pacidade de fazer acontecer”, 
completou Ricardo.

Ele ainda ressaltou que 
o Hospital Geral de Maman-
guape foi o primeiro hospital 
da Paraíba que foi iniciado e 
concluído em uma única ges-
tão. “Eu mesmo tive a oportu-
nidade de abrir nove hospitais 
e alguns deles vinham sendo 
construídos há 14 ou 13 anos, 

HOsPITAL GERAL DE mAmANGuAPE

e tivemos que colocar recur-
sos para que eles fossem con-
cluídos. Esse hospital é uma 
referência porque tem UTI, 
maternidade e porque vai po-
der descentralizar outras com-
plexidades para atender mais a 
população do Vale do Maman-

guape e fazer com que os mo-
radores daqui não precisem ir 
a João Pessoa para serem aten-
didos”, defendeu o governador.

A secretária de Estado da 
Saúde, Roberta Abath, tam-
bém enfatizou a importância 
do serviço. “O Hospital de Ma-

manguape hoje entrou para a 
história da Paraíba. Estaremos 
lembrando desta data no futu-
ro. O posto vem significar, para 
os que lutam pela vida, a redu-
ção da mortalidade infantil, 
além do resgate histórico para 
a população indígena, que 
hoje apresenta um alto índice 
de obesidade”, avaliou.

Para a diretora do HGM, 
Isis Unfer, a centralização do 
serviço na unidade de saúde 
vai mudar a vida de mulhe-
res que não conseguem pro-
duzir o leite necessário para 
os seus filhos. “A captação e a 
distribuição do leite vão sal-
var muitas vidas. O objetivo de 
nosso trabalho, bem como a 
priorização da distribuição do 
leite, será para a comunidade 

indígena do Vale do Maman-
guape”.

Segundo a diretora do 
Banco de Leite Humano Anita 
Cabral, Thaíse Ribeiro, o posto 
vem fortalecer a rede e vai ga-
rantir mais leite para os bebês 
prematuros. “Nossa missão 
será apoiar as mães para ama-
mentar seus filhos, pois o leite 
garante uma melhor qualida-
de de vida não apenas na fase 
infantil, mas também adulta, 
reduzindo a mortalidade in-
fantil”, avaliou Thaíse.

A meta do posto é pres-
tar serviço humanizado em 
promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno a 
mais de 100 mil pessoas dos 
12 municípios do Vale do Ma-
manguape.

Durante o evento, 
houve o lançamento 
da carteira de identifi-
cação das doadoras. O 
documento possibilita 
a identificação da doa-
dora para que, de for-
ma mais simplificada, 
ela goze dos direitos 
previstos em lei, tanto 
em âmbito estadual, 
quanto nos municípios 
que já qualificam a con-
dição de vida dessa mu-
lher como doadora de 
leite, certificando sua 
condição com dados e 
registros informados 
pelo banco de leite ou 
posto de coleta em que 
esta está vinculada.

Como representan-
te das mães do Vale do 
Mamanguape, Daniele 
Chaves, que é doadora 
de leite humano há um 
ano, recebeu a carteira 
de identificação. “Estou 
muito orgulhosa por 
ser uma doadora e de 
fazer parte deste mo-
mento”, disse Daniele.

Kyara Silva, de 28 
anos, já doou 105 litros 

de leite para o Banco 
Anita Cabral. “As pes-
soas me perguntam: O 
que você ganha doan-
do? Respondo: O ga-
nho é algo inexplicável, 
multiplicando amor, 
ajudando a outras pes-
soas”, disse Kyara, que 
está grávida do segun-
do filho e garante que 
vai continuar doando, 
quando o bebê nascer.

O cacique Sandro, 
das 32 aldeias existen-
tes nas cidades de Baía 
da Traição, Marcação e 
Rio Tinto, também par-
ticipou da inauguração 
e falou sobre a impor-
tância da amamen-
tação. “Minha filha, 
Maria Caroane, está 
com 1 ano e 7 meses e 
mamou. Minha espo-
sa foi doadora. Então 
considero o leite mater-
no importante para a 
criança. É uma alimen-
tação saudável. Com o 
leite materno, a criança 
fica protegida e tem 
menos riscos de adoe-
cer”, finalizou. 

Identificação das doadoras

Durante a solenidade, Ricardo destacou o fortalecimento da rede
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Mortes no trânsito tiveram
aumento de 4,21% no Estado
Crescimento registrado
na Paraíba foi o maior
do Nordeste, diz estudo

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) faz uma alerta 
aos motoristas que acumu-
larem 20 pontos ou mais no 
documento de habilitação. 
O condutor que ultrapassa 
essa pontuação no período 
de 12 meses tem a carteira 
suspensa e é notificado por 
meio de carta. Além disso, a 
carteira será suspensa se o 
motorista cometer infração 
gravíssima, praticar racha, 
dirigir sob efeito de álcool, 
ultrapassar 50% da veloci-
dade máxima permitida ou 
pilotar sem capacete.

Os motoristas que têm 
interesse em saber a sua 
pontuação no prontuário da 
CNH, pode acessar o site do 
Departamento de Trânsito 
com o registro da carteira ou 
do veículo infrator para sa-
ber a situação.

Quem atingir ou ultra-
passar os 20 pontos pode 
ficar impedido de renovar 
ou transferir a CNH, entre 
outras penalidades previstas 
pela legislação federal. No 
entanto, esses motoristas po-
dem apresentar defesa e não 

têm a habilitação suspensa 
imediatamente, alerta o su-
perintendente do Detran-PB, 
Aristeu Chaves.

“Nossa intenção é aler-
tar o condutor de que ele 
deve redobrar a atenção para 
não ter suspenso o direito de 
dirigir, pois isso pode causar 
transtornos na rotina dele. 
Por outro lado, é uma opor-
tunidade de reforçar a ne-
cessidade de respeitar as leis 
de trânsito, pois a busca por 
mais segurança e cidadania 
nas vias é responsabilidade 
de todos”, ressaltou Aristeu.

De acordo com o asses-
soria jurídica do Detran-PB, 
o condutor notificado por 
suspensão tem até 30 dias 
para apresentar sua defesa. 
Se não apresentar ou tiver o 
recurso negado, deve entre-
gar a carteira suspensa no 
órgão de trânsito.

No caso do condutor que 
foi autuado por infração gra-
víssima, em que automatica-
mente há suspensão do di-
reito de conduzir, a exemplo 
de dirigir alcoolizado, a habi-
litação será apreendida e re-
metida para o Detran. Em um 

prazo máximo de cinco dias, 
o motorista terá a CNH de-
volvida e será informado so-
bre o direito de ampla defesa 
e do contraditório assegura-
do, mediante o recebimento 
das notificações de autuação 
e penalidade de multa.

Durante o período de 
suspensão, que varia entre 
um mês e um ano, o motorista 
deve passar por um curso de 
reciclagem de 30 horas, que 
pode ser feito nos Centros de 
Formação de Condutores ou 
empresas credenciadas. Com 
o certificado de conclusão, e 
cumprido o período determi-
nado, o motorista poderá ter 
a CNH de volta.

Os condutores que não 
entregarem a carteira e os 
que entregarem mas forem 
flagrados conduzindo veícu-
los terão a habilitação cassa-
da por dois anos. A suspen-
são impõe que, além de ficar 
por dois anos sem dirigir, o 
motorista reinicie o proces-
so de habilitação, precisando 
cursar novamente as aulas 
teóricas, práticas e provas 
para conseguir uma nova 
carteira.

Detran-PB alerta motorista sobre 
acúmulo de pontos na carteira

SUSPENSÃO DA CNH

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria Ex-
traordinária de Políticas Públi-
cas para as Mulheres (SEPPM) 
e da Secretaria de Educação e 
Cultura (Sedec), lança hoje, às 
9h, no Centro Administrativo 
Municipal, o 1º Prêmio Eleo-
nora Menicucci – Igualdade de 
gênero nas escolas.

Desenvolvido pela Coor-
denação de Educação Inclu-
siva, não sexista, não racista, 
não homofóbica, não lesbofó-
bica da SEEPM, que também 
contou com a colaboração 
do Núcleo Interdisciplinar 
de Pesquisa e Ação Sobre a 
Mulher e Relações de Sexo 
e Gênero (Nipam), o prêmio 
consiste em um concurso de 
redações e experiências peda-
gógicas de igualdade de gêne-
ro realizadas no ambiente es-
colar. Serão contemplados os 
trabalhos desenvolvidos por 
estudantes, professores e pela 
escola. 

“Todos nós que compo-
mos a Prefeitura de João Pes-
soa entendemos que através 
da educação podemos mudar 
conceitos e comportamentos, 
e entre eles o machismo, se-

xismo e racismo. Em conjunto 
com a Secretaria de Educação, 
estamos, através do prêmio, 
incentivando a inserção desse 
debate nas unidades escolares 
municipais, pois sabemos que 
assim estamos estimulando e 
fortalecendo a reflexão críti-
ca acerca das desigualdades 
existentes em nossas escolas 
e sensibilizando a sociedade 
sobre tais questões”, disse a 
secretária de Políticas Públi-
cas para as Mulheres, Giucélia 
Figueiredo.

No 1º Prêmio Eleonora 
Menicucci – Igualdade de Gê-
nero nas Escolas, as redações e 
experiências pedagógicas não 
poderão apresentar nenhuma 
forma de exclusão, preconceito 
e discriminação à questão de 
raça, etnia e orientação sexual 
e identidade de gênero.

Sobre a escolha do nome 
do prêmio, Giucélia Figueire-
do revelou que o histórico da 
atual ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, jun-
to com a sua ligação com João 
Pessoa foi fundamental. “Ao 
sair da prisão, em 1973, Eleo-
nora Menicucci veio para João 
Pessoa, e foi aqui que, além de 

começar a sua vida docente na 
UFPB, ela iniciou a sua pesqui-
sa sobre as condições de vida 
das mulheres brasileiras”. 

O prêmio é dividido em 
três categorias: Escolas Públi-
cas Municipais, Professores de 
Escolas Públicas Municipais 
e Estudantes de Escolas Pú-
blicas Municipais. As inscri-
ções estão abertas até 30 de 
setembro, exclusivamente via 
internet para todas as catego-
rias, no site da PMJP: www.jo-
aopessoa.pb.gov.br, onde tam-
bém está disponível o edital.

A escolha dos premiados 
será feita no período de 1º de 
outubro até 30 de novembro, 
pela Comissão de Seleção e 
pela Comissão Julgadora. Os 
resultados serão divulgados 
no portal da Prefeitura em de-
zembro, no endereço eletrô-
nico www.joaopessoa.pb.gov.
br, e a cerimônia de entrega do 
1º Prêmio Eleonora Menicucci 
acontecerá no mesmo dia da 
premiação da Escola Nota 10 
do ano 2015, em João Pessoa. 
Serão convidados a compare-
cer à cerimônia de entrega do 
prêmio os três premiados das 
três categorias.

Objetivo é estimular debate sobre 
igualdade de gênero nas escolas

PRÊMIO ELEONORA MENICUCCI

No mês da segurança 
viária, com a campanha Maio 
Amarelo em vigor, as notícias 
no trânsito não são muito 
boas. O Observatório Nacional 
de Segurança Viária (ONSV) 
divulgou ontem os dados fi-
nais de mortes no trânsito de 
2013. Na Paraíba, o aumento 
no número de mortes foi de 
4,21%, o maior do Nordeste 
e o segundo maior do Brasil, 
ficando atrás apenas do Mato 
Grosso. Em 2012, o número 
de vítimas fatais no trânsito 
na Paraíba foi de 974, subindo 
para 1.015 em 2013. No Brasil, 
houve redução de quase 6%.

Na região Nordeste, ape-
nas três Estados apresenta-
ram elevação nos números. 
Além da Paraíba, o número de 
mortes no trânsito em Sergi-
pe subiu 2,76% em relação a 
2012, saindo de 651 para 669. 
O Rio Grande do Norte tam-
bém variou, com um aumento 
de 1,33%, sendo 602 óbitos 
em 2012 e 610 em 2013.

Deusimar Guedes, pai de 
Raíza Guedes – que morreu 
num acidente de carro em 
2011 – e presidente da Comis-
são de Políticas de Segurança e 
Drogas da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil na Paraíba (OAB-
-PB), acredita que a mudança 
deve partir da legislação, no 
sentido de colocá-la em práti-
ca. Deusimar confia na eficá-
cia das políticas públicas, mas 
acrescenta: “O sucesso dessas 
campanhas só ocorrerá quan-
do a sociedade também fizer 
o seu papel”. O grande proble-
ma do aumento de vítimas na 
Paraíba se explica, para Deu-
simar, pela omissão do poder 
público e falta de fiscalização 
rígida. 

Regiões do país
O Observatório detalhou 

as mortes em acidentes de 

trânsito também por modal, 
levando em consideração o 
pedestre, as bicicletas, as mo-
tocicletas (incluindo triciclos), 
automóveis, caminhões/ôni-
bus, outros e nenhuma das 
alternativas. 

No Nordeste, o número 
de mortes por motocicletas foi 
o maior em relação às outras 
categorias e aos dados das 
outras regiões, embora tenha 
diminuído em relação a 2012. 
Foram 4.645 óbitos com mo-
tocicletas na região Nordeste 
no ano de 2013 e 4.834 em 
2012. 

A região que apresen-
tou maior número nos dados 
gerais de 2013 foi o Sudeste, 
com 14.605 mortes. Em se-
gundo lugar aparece o Nor-
deste, com 12.743. Ambas 
apresentaram diminuição se 
comparados aos números aos 
de 2012: 15.687 e 13.285, res-
pectivamente.

Dani Fechine
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) explica que há ações no Es-
tado para promover a paz no trân-
sito e evitar que cresça o número 
de vítimas. “A nossa maior preocu-
pação é com o excesso de veloci-
dade, uma das grandes causas dos 
acidentes e com alto grau de letali-
dade”, explica o assessor de comu-
nicação da PRF, Eder Rommel. Para 
isso, os policiais rodoviários estão 
sempre em ação e os radares foto-
gráficos capturando o veículo que 
desrespeitar o limite. 

No segundo semestre do ano 
passado, mais radares foram insta-
lados e, inesperadamente, mais fla-
gras de carros em alta velocidade 
foram detectados. De acordo com 
Rommel, no ano de 2015, até o iní-
cio do mês de abril, a PRF já flagrou 
20 mil veículos com excesso de velo-
cidade. “O ponto positivo é que as 
multas podem mudar o comporta-
mento do motorista, evitando que a 
infração ocorra novamente”, acres-
centa. Outra preocupação da PRF 
é com a alcoolemia, utilizando os 

bafômetros a qualquer momento, e 
com as ultrapassagens que, de acor-
do com Rommel, acontecem princi-
palmente no interior do Estado. 

Uma das fiscalizações mais in-
tensas é feita aos veículos de duas 
rodas. Os números do Departamen-
to de Informática do Ministério da 
Saúde, divulgado pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária, con-
firmam que a grande maioria dos 
acidentes acontece com motocicle-
tas e, portanto, a fiscalização deve 
ser redobrada. “Nossa fiscalização 
é frequente e se intensifica nas 
grandes datas comemorativas ou 
em grandes eventos. Por ser alto o 
número de motociclistas não habili-
tados, os acidentes aumentam, pois 
eles não se preocupam com a prote-
ção”, finaliza Rommel. 

Também são feitas ações edu-
cativas, como o Cinema Rodoviá-
rio, conscientizando os motoristas 
e passageiros para um trânsito mais 
seguro. A ação é aplicada dentro de 
um ônibus da PRF, utilizando o sis-
tema interno de transmissão em áu-

dio e vídeo. No momento inicial são 
transmitidos pequenos vídeos para 
os motoristas que forem abordados, 
principalmente os que cometerem 
infrações. Eles assistem aos vídeos 
educativos e, ao mesmo tempo, es-
cutam pequenas palestras dos poli-
ciais rodoviários, possibilitando um 
momento de reflexão sobre suas 
atitudes e reavaliando os velhos há-
bitos. 

Maio Amarelo
O Movimento Maio Amarelo 

surgiu com a proposta de conscienti-
zar a sociedade para o alto índice de 
mortos e feridos no trânsito em todo 
o mundo. A ação do movimento é 
coordenada entre o Poder Público e 
a sociedade civil, visando colocar em 
debate o tema da segurança viária e 
mobilizar toda a sociedade em seus 
mais variados segmentos: órgãos 
de governos, empresas, entidades 
de classe, associações, federações e 
sociedade civil organizada para pau-
tar o tema e se engajarem em ações, 
propagando o conhecimento.

PRF investe em campanhas, fiscalizações e radares

No ano de 2013, 
1.015 pessoas 
morreram em 
acidentes no 

Estado
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Exército fará recadastramento
para ampliar a Operação Pipa
Para quem trabalha como  
pipeiro, o processo vai
de 8 a 27 de junho 

UEPB vai ofertar 
2.443 vagas

O Conselho Superior de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão (Consepe) 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) aprovou por unanimidade, 
em reunião ordinária realizada on-
tem, a oferta de 2.443 vagas atra-
vés do Sistema de Seleção Unificado 
(Sisu) para cursos de graduação da 
instituição no período 2015/2. As 
vagas serão destinadas a cursos 
dos campus de Campina Grande, 
Lagoa Seca, Guarabira, João Pessoa, 
Monteiro, Patos e Araruna.

Para preenchimento das va-
gas, os candidatos devem obedecer 
aos mesmos critérios exigidos nas 
chamadas do período 2015.1, nos 
quais as notas mínimas e o peso 
variam de acordo com cada curso, 
sendo que a nota da redação não 
poderá ser inferir a 300 pontos. Os 
editais serão publicados em breve.

Land Rover atualiza 
software de freio

O Procon-JP chama a atenção 
do consumidor pessoense para a 
campanha de chamamento de atua-
lização do software do sistema de 
freio antibloqueio (ABS) dos veícu-
los Land Rover, modelo Discovery 4,  
fabricados entre agosto de 2014 
e fevereiro de 2015. A campanha 
alcança 656 veículos colocados no 
mercado de consumo do Brasil, in-
clusive com 14 unidades na Paraíba. 
Quanto ao defeito, foi constatado 
que existe a possibilidade do módu-
lo do sistema de freio antibloqueio 
(ABS) permanecer ativo além do 
tempo projetado, mesmo com o veí-
culo desligado. Nessas condições, 
o veículo pode não atender aos re-
quisitos mínimos de estabilidade, 
aumentando o risco de acidentes, 
com possibilidade de danos físicos 
e/ou materiais.

Recall de peças de 
veículos da Renault

O Procon-JP também está di-
vulgando campanha de chamamen-
to para instalação do componente 
de fixação do tubo de combustível 
e eventual troca do tubo de com-
bustível dos veículos Novo Sandero 
e Novo Logan fabricados entre 1º 
de outubro de 2013 a 10 de novem-
bro de 2014. A campanha abrange 
33.974 veículos colocados no mer-
cado de consumo, sendo 558 na 
Paraíba. 

Foi constatado que a monta-
gem incorreta do tubo de combus-
tível pode permitir o contato com 
a mangueira de ar-condicionado e 
causar danos a esse componente do 
veículo. A empresa ainda alerta para 
a possibilidade de que possa ocor-
rer a perfuração do tubo de combus-
tível com a possibilidade de incêndio 
no compartimento do motor. 

Previsão do tempo 
para o Estado

As regiões do Brejo, Agreste e 
Litoral deverão ter nebulosidade va-
riável com possibilidade de chuvas 
ocasionais hoje, segundo a Agência 
Executiva de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa). Para as demais re-
giões, a previsão é de nebulosidade 
variável, sem indicativo de chuvas. 
Com relação à temperatura, a Aesa 
prevê para  o Litoral, máxima de 30º 
C e mínima de  22º C. Na região do 
Brejo, a máxima deve ficar em 29º C 
e a mínima em 21º C. Para a região do 
Cariri/Curimataú, previsão de máxi-
ma de 34º C e mínima de 21º C. No 
Alto Sertão, a máxima deverá ficar 
em torno dos 34º C e a mínima, perto 
dos 21º C. Para o Sertão, a Aesa prevê 
máxima de 35º C e mínima de 22º C. 
No Agreste, a máxima deverá ser de 
30º C e mínima de 21º C. 

Em virtude da seca, mui-
tas cidades dependem apenas 
de carros-pipas. Na Paraíba, a 
Operação Pipa atende a 100 
rotas de 24 municípios e é 
coordenada pelo Exército, que 
leva água para matar a sede de 
centenas de paraibanos. Para 
quem trabalha ou pretende 
trabalhar como pipeiro, será 
feito um recadastramento des-
te serviço. O processo aconte-
cerá de 8 a 27 de junho. 

A operação distribui água 
potável por meio de carro-pipa 
para a população situada nas 
regiões afetadas pela seca ou 
estiagem, especialmente no 
Semiárido nordestino e norte 
de Minas Gerais. A ação é uma 
parceria do Ministério da Inte-
gração Nacional, por meio da 
Secretaria Nacional de Defesa 
Civil, com o Exército Brasileiro. 
Por conta da seca prolongada, 
o Exército vai ampliar a ope-
ração, contratando mais 100 
pipeiros para abastecer mo-
radores de 24 municípios, nas 
regiões do Agreste, Sertão e 
Cariri do Estado.

O edital de cadastramento 
é válido durante um ano, por 
isso é importante frisar que 
os pipeiros que já possuem 
cadastro não terão preferência 
no novo edital. O trabalho na 
Operação Pipa é indispensável, 
já que é feita a coleta, o trans-
porte e a distribuição de água 
potável para as cidades que 
precisam desse recurso. 

O recadastramento  será 
realizado do 31º Batalhão de 
Infantaria Motorizado, na Rua 
Quinze de Novembro, 100, bair-
ro da Palmeira, de segunda a 
quinta-feira, das 9h30 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30,  e na sex-
ta-feira das 8h30 às 11h430. 
Outras informações sobre a 
Operação Pipa podem ser obti-
das pelo telefone 3341-1231. 

Amanda Anacleto
Surcursal Campina Grande

Numa reunião marcada para 
o dia 10 de junho, técnicos da Uni-
versidade Federal da Paraíba de-
verão apresentar os responsáveis 
pela poluição dos Rios Gramame 
e Abiaí, que abastecem a Grande 
João Pessoa e várias empresas ins-
taladas no Distrito Industrial de 
João Pessoa.

Segundo Maria Edelcides, 
presidente do Comitê de Bacias 
Hidrográficas do Litoral Sul do 
Estado, na reunião realizada 
ontem no auditório do Depar-

tamento de Estrada e Rodagem 
(DER), foram discutidas ações de 
despoluição do Rio Gramame, 
no entanto, de acordo com ela, 
não houve deliberação, apenas a 
marcação da nova reunião.

De acordo com Edelcides, 
algumas empresas apresenta-
ram mudanças no seu sistema de 
tratamento de afluentes com o 
objetivo de melhorar a qualida-
de da água, mas ela revelou que 
as denúncias sobre a poluição do 
rio já dura dez anos e, até então, 
não houve identificação dos res-
ponsáveis.

O Rio Gramame abastece 

nove municípios do Litoral Sul 
do Estado, mas a poluição da 
Bacia do Gramame, segundo a 
Universidade Federal da Paraí-
ba, tem provocado a chegada 
de água poluída nas torneiras 
das residências da Grande João 
Pessoa. 

A Cagepa não concorda com 
essa declaração e técnicos do ór-
gão garantem que a água é de 
boa qualidade, sem prejuízo para 
os usuários. “Esperamos que na 
próxima reunião haja a identifi-
cação dos responsáveis pela po-
luição da bacia do Rio Gramame”, 
sentencia Edelcides.

Técnicos da Universidade Federal da Paraíba 
vão apresentar responsáveis por poluição

RIOS GRAMAME E ABIAI

FOTO: Marcos Russo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Trecho do Rio Gramame, um dos responsáveis pelo abastecimento d’água da Grande João Pessoa, que está sob ameaça 

A Força Tática do 1º 
Batalhão desarticulou, 
na noite de segunda-feira 
(25), um ponto de jogos 
de azar que funcionava 
em uma casa, no bairro 
de Camboinha II, na cida-
de de Cabedelo. No local, 
foram apreendidas 15 má-
quinas caça-níqueis. Com 
a apreensão, a PM chega a 
292 máquinas de jogos de 
azar apreendidas só neste 
ano, na Grande João Pessoa.

Na ação de segunda-
feira, os policiais chegaram 
até a residência através de 
levantamentos realizados 
pelo Núcleo de Inteligência 
do 1º Batalhão. De acor-
do com o capitão Clecitoni 
Albuquerque, o funciona-
mento do local havia inicia-
do no último fim de sema-
na e era gerenciado por um 
homem que já foi detido em 
outras ações da Força Táti-
ca do 1º Batalhão contra 
jogos de azar em bairros da 
capital. O material apreen-
dido e o responsável pelo 
local foram levados para a 
7ª Delegacia Distrital, em 
Cabedelo.

No fim de semana
No último sábado 

(23), 21 máquinas foram 
apreendidas em uma ação 
realizada no bairro do Mi-
ramar, em João Pessoa. Os 
caça-níqueis funcionavam 
em uma casa na Avenida 
Carlos de Barros, próximo 
à feira. O proprietário fugiu 
quando percebeu a chega-
da da polícia.  

Incidência
A Polícia Militar já de-

sarticulou pontos de jogos 
de azar este ano nos bairros 
dos Novais, Torre, Costa e 
Silva, Centro, Tambaú, Portal 
do Sol, Cruz das Armas, Man-
gabeira e Miramar, todos na 
capital. Em Bayeux, as ações 
ocorreram no Sesi, Mário An-
dreazza e no Centro.

A exploração dos jogos 
de azar é considerada con-
travenção penal (infração 
penal de menor lesividade), 
punida com pena de três 
meses a um ano de prisão e 
multa, de acordo com o arti-
go 50 da Lei das Contraven-
ções Penais (Decreto-lei nº 
3.688/1941).

Polícia desarticula um 
ponto de jogos de azar

EM CAMBOINHA II

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) 
realizou, na manhã de on-
tem, mais uma operação de 
segurança na Penitenciária 
Desembargador Flósculo 
da Nóbrega, o Presídio do 
Roger. Na ocasião, foram 
apreendidos no interior das 
celas aparelhos celulares, 
carregadores, facas e espetos 
artesanais, papelotes de dro-
gas e um alicate.

A operação, que con-
tou com a participação de 
50 agentes penitenciários 
integrantes da Força Tática 
Penitenciária e Grupo Peni-
tenciário de Operações Es-
peciais (GPOE) e 50 policiais 
militares, foi coordenada 
pelo novo diretor da unida-
de, Lincoln Gomes, e pelo 
diretor adjunto, David Nigri, 
com o acompanhamento do 
secretário de Administração 
Penitenciária, Wagner Dorta.

Ao agradecer o empe-
nho dos agentes e policiais 
envolvidos, Dorta destacou 
que esta operação não é um 
ato isolado, e sim uma incur-
são realizada com planeja-
mento e com a participação 

da equipe de inteligência da 
secretaria. “A ação faz par-
te de cronograma de ativi-
dades planejadas pela Seap 
para acontecer semanalmen-
te em diferentes unidades 
prisionais do Estado, com 
o objetivo de coibir a práti-
ca de crimes dentro destes 
ambientes e, consequente-
mente, combater o crime 
organizado dentro e fora dos 
presídios”, pontuou.

“O nosso objetivo maior 
é que os apenados possam 
cumprir as suas penas de 
forma digna e o estado tem 
o dever de garantir a segu-
rança e a legalidade dentro 
dos ambientes prisionais, 
entretanto, não vamos abrir 
mão do disciplinamento e 
da manutenção da ordem 
dentro do sistema prisio-
nal paraibano. Então, posso 
adiantar que estas operações 
terão continuidade em todo 
o Estado e serão intensifica-
das e ampliadas de acordo 
com a necessidade que as 
casas de custódia apresenta-
rem, sejam cadeias públicas 
ou grandes penitenciárias”, 
acrescentou.

Seap realiza operação 
de segurança no Roger

NA PENITENCIÁRIAHomem é preso 
no Piauí após 
investigação da 
Polícia Civil

O trabalho dos investiga-
dores do Grupo Tático Especial 
(GTE) da Polícia Civil da Paraí-
ba em São Bento resultou na 
prisão do vendedor Sebastião 
Garcia da Silva, 52, conhecido 
como César. Ele é suspeito de 
efetuar disparos contra uma 
residência e ferir uma crian-
ça de três anos, que acabou 
perdendo a visão de um olho. 
A ação policial aconteceu na 
cidade de Campo Maior, no 
Piauí, com cumprimento de 
mandado de prisão por poli-
ciais daquele Estado. 

O crime, que aconteceu 
em 2009, foi motivado por 
um desentendimento entre o 
vendedor e o seu vizinho, pro-
prietário da residência onde a 
criança morava. Patrícia Forny, 
titular da 18ª Delegacia Seccio-
nal de Polícia Civil, disse “o au-
tor foi localizado graças a um 
trabalho exitoso dos investiga-
dores, que conseguiram todas 
as informações sobre o para-
deiro de César, no Piauí. Com 
os dados em mãos, a Polícia 
Civil daquele estado conseguiu 
cumprir o mandado e enviar 
de volta à Paraíba o preso”.
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Paraibanos buscam ajuda federal
FRENTE PARLAMENTAR DA ÁGUA

A UNIÃO

MEC anuncia cortes 
para Pronatec e 
Ciência sem Fronteiras
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Outros parlamentares 
também estão na capital; 
crise hídrica domina pauta

FOtO: Divulgação

Os deputados estaduais 
paraibanos que integram a 
Frente Parlamentar da Água já 
estão em Brasília, onde iniciam 
a segunda etapa das ações da 
Frente. A primeira etapa foi 
concluída, semana passada, 
com a elaboração do relatório 
de atividades, que retrata o 
diagnóstico feito pelos parla-
mentares durante as audiên-
cias públicas, visitas às obras 
e conversas com a população 
das cidades atingidas pela es-
tiagem, e inclui as sugestões 
emergenciais e de curto e 
médio prazo da Frente para o 
enfretamento do problema. A 
segunda etapa será a de fazer 
pressão política para que os 
recursos cheguem à Paraíba o 
mais breve possível.

E a pressão política come-
çou com uma reunião da Fren-
te com o deputado federal Júlio 
Lopes (PP-RJ), que coordena 
os trabalhos da Frente Parla-
mentar Mista da Água, prefei-
tos paraibanos e integrantes 
da bancada federal da Paraíba. 
Para hoje, às 19h, a Frente já 
confirmou uma audiência com 
o ministro da Integração Na-
cional, Gilberto Occhi. “Como 
deputados, não temos o poder 
de ordenar despesas, assinar 
cheques, liberar recursos, mas 
temos o poder da pressão po-
lítica, o conhecimento de como 
e onde procurar respostas e a 
solução das questões e é isso 

que nós vamos buscar em 
Brasília, no Ministério da Inte-
gração, com a bancada federal 
paraibana, na ANA [Agência 
Nacional de Águas] e em todos 
os órgãos que têm a prerroga-
tiva de liberar recursos para 
resolver os problemas que a 
Frente identificou”, destaca o 
deputado Jeová Campos (PSB), 
presidente da Frente.

Além, de Jeová, os depu-
tados Buba Germano (PSB), 
Frei Anastácio (PT), Renato 
Gadelha (PSC), Janduhy Car-
neiro (PTN) e Tovar Correia 
Lima (PSDB) estão em Brasília, 
onde participam de diversas 
audiências e ações, inclusive, 
com a presença de prefeitos 
de cidades paraibanas que es-
tão enfrentando colapso no 
abastecimento e que estão na 
capital federal, essa semana, 
participando da Marcha dos 
Prefeitos.

Jeová lembra que somen-
te com a união dos Poderes 
Executivo Municipal, Estadual 
e Federal a problemática da fal-
ta de água será resolvida. “Essa 
luta pela água potável deve mo-
bilizar iniciativas de todas as 
esferas do poder público, além 
da sociedade. Com esse docu-
mento da Frente Parlamentar 
da Água temos subsídios para 
buscar as soluções necessárias 
não apenas para essa grave cri-
se, mas, sobretudo encontrar 
um caminho sustentável de en-
frentamento do problema, que 
seja capaz de assegurar o míni-
mo de segurança hídrica para 
os paraibanos, nos próximos 
30 anos”, finalizou.

Uma comitiva da 
Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) está 
em Brasília desde a se-
gunda-feira, 25, e vai 
acompanhar os trâmites 
referentes à votação do 
texto sobre a reforma 
política, que começou 
a ser analisado ontem  
na Câmara dos Depu-
tados e deve seguir até 
amanhã. Os seis repre-
sentantes do Legislati-
vo pessoense também 
visitaram deputados, 
conheceram projetos 
de interatividade na TV 
pública e buscaram am-

pliar parcerias em fun-
ção da TV Câmara JP.

Compareceram o 
presidente da CMJP, 
Durval Ferreira (PP), Bos-
quinho (DEM), Benilton 
Lucena (PT), Marco An-
tônio (PPS), a diretora-
-geral da Câmara de 
João Pessoa, Vaneide 
Araújo, e a secretária de 
comunicação da Casa, 
Rafaela Cristófoli.

O grupo discutiu 
assuntos a respeito da 
reforma política e co-
lheu informações sobre 
o assunto em visita aos 
deputados paraibanos.

CMJP acompanha reforma

Lenildo Ferreira
lenildoferreira@gmail.com

Os vereadores campi-
nenses Pimentel Filho (Pros) 
e Olimpio Oliveira (PMDB) 
estiveram em Brasília neste 
início de semana, onde visita-
ram ministérios e gabinetes 
de deputados da Paraíba. Na 
pauta, além de apontamentos 
sobre a reforma política, tam-
bém constou a crise hídrica da 
região. A respeito da reforma 
política, o principal apelo dos 

vereadores levado aos con-
gressistas paraibanos é contra 
o modelo de voto distrital para 
a eleição dos parlamentares 
municipais. Quanto à crise no 
abastecimento de Campina 
Grande e cidades vizinhas, o 
pleito é para que as obras de 
transposição das águas do Rio 
São Francisco sejam acelera-
das e, enquanto isso, medi-
das paliativas e de emergên-
cia possam ser asseguradas, 
tendo em vista que a Cagepa 
já confirmou que Boqueirão 

deve entrar no chamado “vo-
lume morto” em dezembro. 

Pimentel Filho é presiden-
te da Câmara Municipal e Olim-
pio Oliveira é líder da bancada 
de oposição. Também chegou 
a ser anunciado que a líder 
do bloco governista, Ivonete 
Ludgério (PSB), estaria na pe-
quena comitiva que foi a Brasí-
lia, o que acabou não se confir-
mando. De acordo Pimentel e 
Olimpio, eles foram recebidos 
no Ministério da Justiça pelo 
chefe de gabinete da Secreta-

ria Nacional de Políticas so-
bre Drogas, Lucas Aguiar, e no 
Ministério da Integração pelo 
secretário de Infraestrutura 
Hídrica, Osvaldo Garcia. Os 
dois foram acompanhados ora 
pelo deputado federal Venezia-
no Vital do Rêgo (PMDB), ora 
pelo também federal Rômulo 
Gouveia (PSD). No Ministério 
da Integração, os campinen-
ses ouviram explicações sobre 
a transposição, apresentadas 
pelo secretário executivo da 
pasta, Carlos Vieira.

Vereadores de CG também pedem reforços
Janduhy Carneiro (PTN), Jeová Campos (PSB) e o presidente da Famup, Tota Guedes, participaram de uma série de reuniões em Brasília

Quase 900 famílias 
beneficiadas com o resi-
dencial Gervásio Maia, 
entregue em 2008 pelo 
então prefeito Ricardo 
Coutinho, receberam on-
tem em clima de emoção 
os títulos de propriedade 
de seus imóveis, que asse-
guram a posse das casas. 
A entrega dos documen-
tos foi feita pelo prefeito 
Luciano Cartaxo, durante 
solenidade na Escola Mu-
nicipal Jornalista Raimun-
do Nonato Batista.

Josenilda Almeida, de 
38 anos, foi uma das bene-
ficiadas. “Nós não tínha-

mos garantia nenhuma 
de que a casa era nossa 
e hoje eu tenho orgulho 
de poder dizer que tenho 
realmente uma casa, por-
que tenho os documentos 
que provam isso. Só pode-
mos agradecer pela aten-
ção”, declarou.

O prefeito Luciano 
Cartaxo afirmou que este 
é um momento especial 
para estas famílias, que 
podem bater no peito e 
dizer: “Esta casa é minha 
e ninguém pode tirar 
de mim”. “Estas pessoas 
podem dormir tranqui-
las, porque elas possuem 

um patrimônio, algo que 
pertence efetivamente a 
elas e que pode ser um 
legado para filhos e ne-
tos”, declarou.

“Agora é só alegria”, 
afirmou Maria do Socorro 
Job, de 58 anos. “Já chorei 
muito de alegria, porque 
eu sei que agora eu tenho 
um teto para mim e para 
os meus filhos. Que eles 
não vão ficar no relento”.

Luzeni Araújo, de 
46 anos, tembém co-
memorou. “Essa é uma 
benção de Deus e que 
veio no melhor momen-
to possível”, vibra.

Moradores do Gervásio Maia 
recebem títulos de propriedade

RESIDENCIAL ENTREGUE EM 2008
JP pode ter 
unidade móvel 
para exames de 
mamografias

O Plenário da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovou Indicação 
ao Executivo Municipal para 
a criação de um serviço mó-
vel de saúde para exames 
de mamografia na capital. 
De autoria do vereador Lu-
cas de Brito (DEM), a pro-
positura tem o objetivo de 
detectar precocemente o 
câncer de mama. A iniciati-
va foi uma das 121 matérias 
aprovadas na sessão ordi-
nária de ontem.

De acordo com o autor 
da indicação, a iniciativa 
pode solucionar o proble-
ma de falta de acesso das 
mulheres aos exames de 
mamografias. “Como existe 
sobra na disponibilização 
dos exames de mamografia 
na capital, parece que há a 
dificuldade no acesso das 
mulheres carentes em se 
deslocarem para realizar o 
exame. Com uma unidade 
móvel, o acesso estaria faci-
litado”, defendeu.

Ainda de autoria de 
Lucas, foram aprovadas in-
dicações para a instalação 
de estacionamento de bi-
cicletas e abono de um dia 
de trabalho por mês para 
servidores municipais que 
usem a bicicleta como meio 
de transporte para o traba-
lho. O parlamentar explicou 
que as iniciativas são apli-
cadas no Ministério Público 
Federal em Pernambuco e 
são bem-sucedidas.

População comemorou ao receber documentos que confirmam posse definitiva das casas 

A Segunda Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba manteve a absolvição 
de Lucélio Cartaxo Pires de Sá 
em ação referente a gestão à 
frente da Companhia Brasilei-
ra de Trens Urbanos (CBTU). 
Ele havia sido acusado pelo 
Ministério Público Federal da 
prática de improbidade admi-
nistrativa, ocorrida durante o 
período de maio de 2003 a 
agosto de 2004.

O processo, apreciado 
na manhã de ontem, teve a 
relatoria do desembargador 
Oswaldo Trigueiro do Valle 
Filho. Com a decisão, o cole-
giado manteve a sentença de 

Primeiro Grau.
Conforme a ação, o ex-

-gestor teria autorizado des-
pesa pública em atividades 
não compatíveis com a fina-
lidade principal da entidade 
estatal. O relator do processo, 
Oswaldo Trigueiro, conside-
rou que não ficou demons-
trada a conduta dolosa do 
ex-superintendente, pois não 
há comprovação de prejuízo 
ou dano ao erário, bem como 
não ficou caracterizado de 
que os valores estariam em 
desacordo ou superiores ao 
praticado no mercado, inclu-
sive o órgão ministerial enfa-
tizou na ação inicial.

TJ mantém absolvição 
de Lucélio Cartaxo

SEM CONDUTA DOLOSA

FOtO: Juliana Santos/Secom-JP



Em marcha de prefeitos, Kassab 
defende novo pacto federativo
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Galvão
Walter  

A notícia da morte, ocorrida na última quinta-
feira, do artista plástico Hermano José Guedes me 
fisgou num espasmo de tríplice coincidência. Explico: 
eu  havia assistido no dia anterior ao documentário 
de Wim Wenders, “O sal da Terra”, sobre a atuação do 
fotógrafo Sebastião Salgado. Devastação ambiental, 
destrutividade político-econômica do modo capitalista 
de organizar o espaço socioeconômico para a 
produção de bens, incríveis e adversas condições de 
sobrevivência de seres humanos em situações-limite 
são eixos condutores de uma narrativa ancorada pela 
incrível obra do fotógrafo documentarista considerado 
por muitos o mais importante em atividade no 
mundo.

E esta obra, de beleza lancinante por força de 
uma capacidade ímpar do fotógrafo de extrair do 
cenário humano, com sutileza alquímica, um jogo de 
luz e sombra que dá a grandeza estética ao ser, mesmo 
degradado, nos impõe uma reflexão sobre o quanto 
obscena é a desigualdade e por quanto tempo ainda 
perdurarão situações em que homens, mulheres e 
crianças não conseguem sequer o status de bicho a ser 
preservado.

No mesmo dia, mas ao nascer do Sol do fatídico 
21 de maio, eu havia dado continuidade à leitura 
de um guia ilustrado sobre a obra do pensador 
que é considerado o Elvis Presley da filosofia 
contemporânea, o esloveno Slavoj Zizek, e deparei 
com trechos de um manifesto ecológico em que ele 
reivindica, entre outras coisas, “a imposição de normas 
mundiais de consumo de energia e emissão de dióxido 
de carbono per capita; as nações desenvolvidas não 
devem ser autorizadas a envenenar o ambiente na 
taxa atual, culpando os países em desenvolvimento, 
do Brasil à China, de destruir o ambiente com seu 
desenvolvimento acelerado”.

O terceiro elo coincidente foi um convite que 
recebi por e-mail para produzir um texto sobre a 
origem da educação ambiental no Brasil, que acredito 
ter no exemplo de Maurício de Nassau, que proibiu que 
se lançasse a cauda dos engenhos nos rios de Recife, 
um marco pedagógico fundador. 

Então, eis que chega a mensagem pelo WhatsApp 
sobre a morte de Hermano José. Estremeci. Pensava 
nele naquele exato instante, sobre o agravamento do 
seu estado de saúde e de como os fatos relacionados ao 
meio ambiente que permearam o meu dia tinham a ver 
com tudo o que ele havia vivenciado.

A paixão pela terra que o levou a idealizar no 
coração do seu projeto artístico a ponta do Cabo 
Branco como a expressão de um ideal de equilíbrio 
das forças naturais pactuava com as imagens do 
documentário sobre Sebastião Salgado repletas de 
uma aspiração por uma harmonia entre cultura e 
natureza. 

Hermano foi um artista paraibano que encontrou 
na política um meio de confirmar sua predileção 
estética pela ética. E nesta ética havia a estética do 
movimento convergente entre formas sensíveis e 
representação, a beleza do processo artístico como 
contraideologia frente à hegemonia do discurso liberal, 
e a harmonia flamejante da sensibilidade crítica.

Sua ética, que eu diria realizada numa obra plural, 
densa e ideologicamente relevante, compatibilizava 
o dissenso da consciência crítica frente à tradição 
burguesa racionalista, rentista, com a necessidade 
de um novo pacto simbólico capaz de definir uma 
centralidade do ser na perspectiva de um humanismo 
renovado, energizado por socialismo não dogmático, 
para além de qualquer antropocentrismo utilitarista, 
meramente instrumental.

Estive ao seu lado como tantos outros cidadãos 
imantados pela urgência da preservação de alguns 
nacos da natureza entre nós já tão depredada. 
Marchamos em defesa do meio ambiente, contra a 
pesca da baleia em nosso Estado, pela vida. 

Para Hermano José, cuja compreensão holística 
e sistêmica do processo social era plataforma de 
modelagem de práticas transformadoras objetivas do 
cotidiano, a exemplo de sua militância para manter 
a orla marítima em João Pessoa impermeável aos 
espigões que simbolizavam para ele o esmagamento 
das praias, cada dia era dia de índio, de planta, de 
bicho, dia de ser gente. Que o seu exemplo frutifique. 
Que o seu legado de coerência e de irresignação 
permaneça um marco entre nós.

Um marco entre nós

Ministro também reconheceu 
problemas dos municípios 
que estão ‘quebrados’

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil 

O ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab, defendeu 
ontem a discussão e ela-
boração de um novo pacto 
federativo. Na abertura da 
18ª Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios, ele 
disse que, embora estivesse 
representando o Governo 
federal no evento, conti-
nua sendo um municipalis-
ta. “Não existe solução para 
questões dos municípios se 
não tivermos, com muita 
seriedade, a discussão e ela-
boração no Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário, nos três 
níveis de governo, de um 
novo pacto federativo para o 
Brasil”, ressaltou.

O pacto federativo está 
definido na Constituição e, en-
tre outros temas, estabelece as 
competências tributárias dos 
Governos federal, Estaduais 
e Municipais, bem como os 
mecanismos de partilha da re-
ceita dos tributos arrecadados 
entre esses entes, lembrou o 
ministro, que foi prefeito de 
São Paulo durante sete anos 
(de 2006 a 2012).

Kassab reconheceu os 
problemas dos municípios 
que, segundo ele, estão que-
brados ou correm o risco de 
quebrar. “Eu só vejo, ano 
após ano, serem repassados 

FOTO: Elza Fiuza/Agência Brasil

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, pede mais diálogo entre Executivo e Legislativo

encargos e responsabilida-
des para municípios e nun-
ca vêm acompanhados das 
receitas necessárias para 
seu empenho. Portanto é 
importantíssimo ter estabi-
lidade nas relações entre os 
entes da federação, no caso 
dos municípios, para que 
eles possam, efetivamente, 
ter autonomia financeira. O 
que não implica, necessa-
riamente, transferência de 
recursos, mas compartilha-
mento de responsabilida-
des”, acrescentou.

Para o presidente da 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski, o ministro Kas-
sab atua no Governo federal 
para ajudar os municípios, 
entretanto é preciso sempre 

manter um diálogo mais pró-
ximo com o Executivo.

Ziulkoski defendeu ain-
da diálogo mais intenso com 
o Congresso Nacional, prin-
cipalmente diante do maior 
protagonismo que a Casa 
tem assumido. Ele citou al-
gumas propostas que estão 
em tramitação no Congresso 
para vincular o pacto federa-
tivo, como a emenda que diz 
que a União não pode mais 
criar despesas para os mu-
nicípios sem indicar de onde 
virá a receita.

 “Agora, os deputados 
provavelmente vão votar o 
projeto dos enfermeiros, que 
querem baixar a carga horá-
ria de trabalho de 40 para 30 
horas [semanais] e criar um 
piso de R$ 4,7 mil. Nós temos 

357 mil enfermeiros nas pre-
feituras do Brasil, isso dá um 
impacto de R$ 14 bilhões aos 
municípios. Aprovar é sim-
ples, mas indicar o dinheiro 
ninguém faz”, argumentou.

Outra proposta da CNM 
diz que o município deve 
gastar não mais que 60% 
dos recursos do fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb) 
com o pagamento de profes-
sores e que o restante seria 
complementado pela União. 
“Hoje, temos municípios que 
gastam de 80% a 100% do 
Fundeb com salários. A pro-
posta alivia, e sobra algum 
dinheiro para investir na 
educação”, explicou.

MEC diz que 
falhas no 
ProUni foram 
solucionadas

Após auditoria da Contro-
ladoria-Geral da União (CGU) 
detectar falhas no controle de 
concessão de bolsas do Pro-
grama Universidade Para To-
dos (ProUni), o Ministério da 
Educação (MEC) informou, em 
nota, que solucionou os proble-
mas. O MEC acrescentou que 
está fazendo “aprimoramen-
tos” no controle do sistema.

O Prouni é um programa 
do Ministério da Educação que 
concede bolsas de estudo inte-
grais e parciais em instituições 
privadas de Ensino Superior a 
estudantes brasileiros sem di-
ploma de nível superior.

Entre as falhas apontadas 
em relatório da CGU, há a con-
cessão de bolsas a beneficiá-
rios mortos e a estudantes com 
renda superior ao teto exigido 
pelo programa. 46 estudantes 
identificados pela CGU como 
mortos, após serem benefi-
ciados com a bolsa, tiveram o 
benefício cancelado. De acordo 
com o MEC, o beneficiário que 
aparecia como falecido, antes 
de entrar na universidade, es-
tava na verdade vivo. A infor-
mação de que o aluno estava 
morto – que se revelou incor-
reta – se deve a erro no cadas-
tramento do estudante.

Segundo a nota, dos bol-
sistas identificados pela CGU 
com irregularidades, 1.043 não 
estavam com a bolsa encerrada 
após a supervisão do MEC. Um 
total de 107 benefícios foi can-
celado. Os demais casos irregu-
lares foram cancelados pelas 
próprias instituições de ensino.

Luciano Nascimento 
Da Agência Brasil 

O Congresso Nacional cancelou a 
sessão marcada para a noite de on-
tem, voltada para a análise de vetos 
da presidente Dilma Rousseff. O mo-
tivo são as votações da reforma polí-
tica, na Câmara dos Deputados, e, no 
Senado, de medidas provisórias (MPs) 
do chamado ajuste fiscal. Ainda não 
há data para nova reunião conjunta.

Na sessão conjunta entre o Sena-

do e a Câmara dos Deputados, seriam 
analisados cinco vetos presidenciais 
relativos ao novo Código de Processo 
Civil (CPC), Orçamento e a ao projeto 
que trata da fusão de partidos. En-
tre os vetos está a retirada do texto 
que previa a conversão de ações in-
dividuais em coletivas para dar mais 
celeridade à Justiça do CPC. No Orça-
mento, seria analisado o veto relativo 
aos coeficientes de divisão do Auxílio 
Financeiro para Fomento das Expor-
tações (FEX) entre os Estados.

Congresso cancela sessão para 
análise de vetos da presidente

ADIAMENTO

Em um ato político, de-
putados e representantes de 
movimentos sociais criticaram 
em seminário o texto da refor-
ma política votado no Plenário 
da Câmara. Eles defenderam 
o financiamento público de 
campanhas e a paridade entre 
gêneros em eleições proporcio-
nais para deputado federal.

A plateia do seminário 
para discutir reforma política 
e direitos humanos, que foi or-
ganizado pela Comissão de Di-
reitos Humanos e Minorias, era 
toda formada por integrantes 
de vários movimentos sociais.

O representante da Plata-
forma dos Movimentos Sociais 

Movimentos sociais criticam 
financiamento empresarial

PROTESTO NA CÂMARA

pela Reforma Política, José An-
tonio Moroni, explicou que a in-
tenção do grupo é evitar a vota-
ção da proposta e, se for votada, 
que seja rejeitada a aprovação 
do que o movimento chama de 

“PEC da Corrupção”. “O que se 
quer hoje nas votações é cons-
titucionalizar o financiamento 
empresarial de campanhas, 
que é uma das principais fontes 
de corrupção”, alerta.

Manifestantes são contra empresas financiando campanhas

FOTO: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados
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Programas de merenda e 
transporte escolar serão 
mantidos sem cortes

Pronatec e Ciência sem Fronteiras
sofrerão cortes este ano, diz o MEC

O Ministério da Educa-
ção (MEC) vai cortar vagas 
dos programas Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) e Ciên-
cia sem Fronteiras, de acor-
do com nota divulgada pela 
pasta. Mas programas de 
merenda e transporte esco-
lar, além do Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE), destina-
do a melhorias nos centros 
de ensino, serão mantidos 
sem cortes.

O MEC informou que 
Pronatec, o Ciência sem 
Fronteiras e “e outros têm a 
sua continuidade garantida 
este ano, com o redimensio-
namento na oferta buscando 
otimizar o atendimento dos 
Estados e das vagas, com 
ofertas que ainda serão de-
finidas, mas que quantitati-
vamente serão em número 
inferior ao do ano passado”.

De acordo com a nota, o 
número de vagas ofertadas 
pelo Pronatec será divulga-
do em breve. O programa 
foi criado em 2011 para ex-
pandir a oferta de cursos de 
educação profissional e tec-
nológica no país. Foi um dos 
carros-chefes na campanha 
da presidente Dilma Rous-
seff, com o anúncio que pre-
tendia criar mais 12 milhões 
de vagas.

Um dos programas re-
duzidos dentro do Pronatec 
será o Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Pro-
fissional e Tecnológica (Si-
sutec). O Sisutec, que sele-
ciona para o ensino técnico 
estudantes que concluíram 
o nível médio com base nas 
notas no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), já teve 
as inscrições adiadas mais de 
uma vez. Não haverá edição 
no primeiro semestre, como 

geralmente ocorre. No ano 
passado, o programa ofere-
ceu aproximadamente 580 
mil vagas, somadas as duas 
edições.

O Ciência sem Frontei-
ras tem editais de gradua-
ção e pós-graduação lança-
dos ao longo de todo o ano. 
O programa implementou 
78.173 bolsas, de acordo 
com o site do programa. No 
ano passado a presidente 
Dilma renovou o Ciência 
sem Fronteiras e garantiu 
100 mil bolsas até 2018 
além das 101 mil prometi-
das até o final de 2014.

Além dos cortes, o MEC 
garantiu a manutenção in-
tegral dos programas PDDE, 
da merenda e do transporte 
escolar. Os três, referentes 
à educação básica, constam 
na Lei Orçamentária Anual 
como despesa obrigatória. 
Para o PDDE estão previs-
tos R$ 2,93 bilhões – no ano 
passado estavam previstos 
R$ 2,5 bilhões. Foram desti-
nados R$ 594 milhões para 
o programa de transportes, 
mesmo valor previsto no ano 
passado, e aproximadamente 
R$ 3,8 bilhões para o da me-
renda, contra R$ 3,6 bilhões 
no ano passado.

“Para se adequar aos 
ajustes, o  MEC vai priorizar 
atividades como a constru-
ção de creches. O ministé-
rio também atua no sentido 
de garantir os recursos de 
custeio necessários para ga-
rantir o funcionamento das 
universidades e institutos”, 
diz a nota.

O contingenciamento de 
recursos do Orçamento Ge-
ral da União 2015 foi anun-
ciado na semana passada. Os 
Ministérios das Cidades, da 
Saúde e da Educação lidera-
ram os cortes. Juntas, as três 
pastas concentraram 54,9% 
do contingenciamento (blo-
queio) de R$ 69,946 bilhões 
de verbas da União. Na área 
de educação, o contingen-
ciamento totalizou R$ 9,423 
bilhões.

O juiz federal Sérgio Moro con-
denou o ex-diretor da Área Interna-
cional da Petrobras, Nestor Cerveró, 
a cinco anos de prisão por lavagem 
de dinheiro. Segundo a sentença, o 
ex-diretor comprou um apartamen-
to no Rio de Janeiro com recursos 
oriundos de uma empresa offshore 
dirigida por ele, segundo a acusa-
ção do Ministério Público Federal 
(MPF). Cerveró está preso preventi-
vamente desde o dia 14 de janeiro.

De acordo com investigadores 
da Operação Lava Jato, parte da 
propina recebida por Cerveró, du-
rante o período em que ocupou o 
cargo de diretor da Petrobras, foi 
procedente do exterior, por meio 

de empresas sediadas no Uruguai, 
na Inglaterra, na Espanha e na 
Suíça. Como prova do crime de la-
vagem de dinheiro, o MPF citou a 
compra de um apartamento ava-
liado em R$ 7,5 milhões, no Rio, 
por meio da empresa Jolmey do 
Brasil, criada para ocultar o dinhei-
ro recebido pelo ex-diretor.

“Nestor Cerveró não logrou 
explicar de maneira convincente 
por que declarou no inquérito o 
pagamento de R$ 8 mil mensais de 
aluguel e ainda alterou a versão 
anterior dos fatos, agora, alegan-
do que, em 2012 e 2013, não mais 
teria pago aluguéis, mas apenas 
valores de condomínio e garagista, 
o que não faz muito sentido já que 
os pagamentos constam, na decla-
ração de rendimentos, como tendo 

sido feitos à Jolmey [empresa de 
fachada]”, argumentou Moro.

Na ação penal, a defesa de Cer-
veró alegou que ex-diretor era ape-
nas o locatário do imóvel e que o va-
lor do aluguel foi reduzido por conta 
de reformas realizadas por ele.

Cerveró pega cinco anos de prisão
LAVAGEM DE DINHEIRO

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

O ex-diretor da Área Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, está preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro

Segundo a sentença, 
Cerveró comprou 
um apartamento no 
RJ com recursos de 
uma empresa offshore 
dirigida por ele

O procurador federal 
Frederico Paiva, responsável 
pelas investigações da Ope-
ração Zelotes, disse hoje (26) 
que a Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), instalada 
na semana passada no Sena-
do, e o Ministério Público Fe-
deral vão trabalhar em uma 
via de mão dupla nas investi-
gações sobre irregularidades 
no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf).

A declaração foi feita 
após encontro informal en-
tre Paiva, o presidente da CPI, 
senador Ataídes Oliveira (PS-
DB-TO), e a relatora, senadora 
Vanessa Grazziotin (PCdoB
-AM). “Foi uma reunião muito 
produtiva. Passamos infor-
mações preliminares sobre 
a operação, foram discutidas 
medidas que restam para se-
rem implementadas e no que 
a CPI pode colaborar”.

Para o procurador, o 
Senado terá dois papéis no 

âmbito da Operação Zelo-
tes: buscar provas para res-
ponsabilizar os envolvidos 
e discutir o atual modelo do 
Carf. “A Casa pode, ao final 
desta CPI, sugerir mudanças 
ou uma reestruturação para 
aprimorar o Carf”.

A senadora Vanessa Gra-
zziotin lembrou que a CPI já 
solicitou formalmente infor-
mações na reunião de ins-
talação da comissão. Segun-
do ela, foram aprovados, ao 
todo, quatro requerimentos, 

três deles solicitando com-
partilhamento de informa-
ções da Polícia Federal, do 
Ministério Público e do Po-
der Judiciário.

“Estamos falando de 
possíveis desvios de recur-
sos e cifras estratosféricas. 
Nosso objetivo não é diferen-
te do da Polícia Federal, que 
é desvendar o esquema caso 
ele de fato exista e, a partir 
daí, repatriar o que é do povo 
brasileiro, punir quem deve 
ser punido e, principalmen-

te, trabalhar a estrutura do 
Estado, sugerindo organiza-
ção mais segura.”

De acordo com o sena-
dor Ataídes Oliveira, a expec-
tativa é que os documentos 
solicitados pela CPI sejam 
entregues até a próxima se-
gunda-feira. Segundo o pre-
sidente da comissão, hoje 
está prevista uma reunião 
com membros da Polícia Fe-
deral para tratar de informa-
ções relacionadas à Opera-
ção Zelotes.

CPI e Ministério Público vão atuar juntos
OPERAÇÃO ZELOTES

Da Agência Brasil

O presidente da Cons-
trutora OAS, José Adelmário 
Pinheiro Filho, e o ex-presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da Camargo Corrêa, 
João Ricardo Auler, decidiram 
permanecer em silêncio e fo-
ram dispensados hoje (26) de 
prestar depoimento à Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Petrobras.

Adelmário e Auler foram 
presos na Operação Lava 
Jato e atualmente cumprem 
prisão domiciliar. O presi-
dente da CPI, deputado Hugo 
Motta (PMDB-PB), justificou 
a dispensa dos empreiteiros 
como forma de otimizar os 
trabalhos da comissão.

“É uma decisão tomada 
de forma racional. Não estou 

aqui para defender teatro. 
Quando começamos, diziam 
que os empreiteiros não vi-
riam aqui, e olha quem está 
vindo. Esta é uma CPI séria. 
Esta é uma decisão que está 
tomada e não vou recuar 
disso”, argumentou Motta 
depois de receber críticas de 
alguns deputados por dis-
pensar os depoimentos.

Para o deputado Aloi-
sio Mendes (PSDC-MA), os 
parlamentares devem ter o 
direito de fazer perguntas, 
mesmo que os depoentes 
manifestem o direito de per-
manecerem calados.

“Temos o direito de per-
guntar. Todos que vieram aqui 
e decidiram ficar calados, em 
algum momento, disseram 

alguma coisa. Minha preocu-
pação é que possa parecer 
para a sociedade que há uma 
grande organização aqui para 
poupar os empreiteiros. Que-
remos ter oportunidade de 
extrair dessas pessoas algum 
dado importante para a CPI, 
por isso peço que o senhor 
reveja essa decisão”, disse 
Mendes ao presidente da CPI.

Empreiteiros não depõem e são dispensados

Ex-banqueiro tem
condenação anulada

O Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF-3), em São Pau-
lo, anulou ontem a condenação do 
ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, 
do Banco Santos, que foi condenado, 
em 2006, a 21 anos de prisão por 
gestão fraudulenta de instituição 
financeira, lavagem de dinheiro, eva-
são de divisas e formação de quadri-
lha. O processo, que envolve Edemar 
Cid Ferreira e mais 17 pessoas corre 
sob segredo de Justiça. Cid Ferreira 
responde ao processo em liberdade.

Os advogados dos réus pe-
diram a anulação da sentença ale-
gando que o juiz do caso, Fausto De 
Sanctis (atualmente desembarga-
dor), cometeu uma irregularidade 
processual ao não permitir a pre-
sença deles durante o depoimento 
de Edemar Cid Ferreira à Justiça, o 
que teria causado danos para a de-
fesa dos demais envolvidos.

Em maio de 2006, Edemar 
Cid Ferreira foi preso em uma ope-
ração da Polícia Federal por ter 
atrapalhado a instrução processual 
e obstruído a Justiça, ao negar 
informações sobre o paradeiro de 
algumas das obras de arte de sua 
coleção, apreendida em fevereiro e 
julho de 2005.

André Richter
Da Agência Brasil



Entre janeiro e maio deste 
ano, foram registrados 27 
casos, denuncia Unicef

Mulheres e crianças são usadas 
em ataques suicidas na Nigéria

O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(Unicef ) revelou ontem 
que mais mulheres e crian-
ças foram usadas em aten-
tados suicidas à bomba no 
Nordeste da Nigéria nos 
primeiros cinco meses des-
te ano do que em 2014.

Em comunicado, o Uni-
cef declara que, em 2014, 
registraram-se 26 ataques 
suicidas, em comparação 
aos 27 ataques até maio de 
2015, sendo que em pelo 
menos 75% desses casos 
mulheres e crianças foram 
usadas.

“As vítimas têm sido 
usadas para detonar bom-
bas ou cintos de explosivos 
em locais muito frequenta-
dos, tais como mercados e 
estacionamentos”, destaca 
a agência das Nações Uni-
das.

O comunicado aponta 
ainda que, desde julho de 
2014, foram registrados 
nove incidentes suicidas 
envolvendo jovens com 
idades aproximadas entre 
7 anos e 17 anos, todas do 
sexo feminino.

“As crianças não estão 
instigando esses ataques 
suicidas; estão sendo usa-
das intencionalmente por 
adultos da maneira mais 
horrível”, afirmou Jean 
Gough, representante do 
Unicef na Nigéria.

“São, antes de tudo, ví-
timas, não são autores”, re-
forçou, ao acrescentar que 
“muitas crianças foram se-
paradas das famílias, quan-

do fugiram da violência, 
sem ter alguém para tomar 
conta delas”.

Jean Gough destacou 
que, sem proteção familiar, 
as crianças “estão mais ex-
postas ao risco de explora-
ção por parte de adultos, o 
que pode levar ao envolvi-
mento em atividades crimi-
nosas ou ligadas a grupos 
armados”.

O Unicef calcula que 
cerca de 743 mil crianças 
tenham sido obrigadas a 
fugir das suas casas devi-
do ao conflito, estimando 
que o número das que são  
acompanhadas e separadas 
das respectivas famílias 
possa chegar a 10 mil.

A agência da ONU re-
ceia ainda que “a utiliza-
ção crescente de crianças” 
em ataques suicidas faça 
com que elas “passem a 
ser vistas como potenciais 
ameaças, o que poria to-
das as crianças associadas 
a grupos armados em risco 
de retaliação e impediria a 
sua reabilitação e reinte-
gração na comunidade”.

No comunicado, divul-
gado na mesma semana em 
que está agendada a posse 
do novo presidente elei-
to da Nigéria, Muhamma-
du Buhari, o Unicef apela 
às autoridades nigerianas 
“para que coloquem a se-
gurança e o bem-estar das 
crianças, em especial as que 
foram afetadas pela crise no 
Nordeste do país, no centro 
da agenda política”.

O Nordeste da Nigé-
ria tem sido afetado pela 
insurgência do grupo ter-
rorista Boko Haram, res-
ponsável por numerosos 
ataques violentos contra 
povos e civis daquela re-
gião e nos países vizinhos.
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Da Agência Lusa

Da AFP

México (AFP) - A presidente 
Dilma Rousseff iniciou ontem a 
sua primeira visita de Estado ao 
México, com o objetivo de forta-
lecer a relação comercial entre as 
duas potências latino-americanas, 
que passam por sérias turbulên-
cias econômicas. Com um sóbrio 
vestido azul, a presidente chegou 
aproximadamente ao meio-dia 
(horário local) ao Palácio Nacio-
nal, onde Peña Nieto lhe ofereceu 
uma recepção oficial.

Em uma breve cerimônia, os 

mandatários trocaram saudações 
de suas comitivas oficiais e inicia-
ram uma série de reuniões com 
seus chanceleres e integrantes de 
seus gabinetes.

Na primeira visita oficial da 
brasileira ao México, os presiden-
tes das duas maiores economias 
latino-americanas assinarão seis 
acordos. O primeiro deles será de 
cooperação e facilitação de inves-
timentos, assim como a colabora-
ção entre o Banco Nacional de Co-
mércio Exterior e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social do Brasil. Dilma iniciou suas 

atividades na manhã com uma 
reunião privada com empresários 
brasileiros em um hotel da capital 
mexicana. Após a mensagem con-
junta que apresentarão à impren-
sa, os dois mandatários assistirão a 
um fórum empresarial binacional.

Hoje, Dilma Rousseff visitará 
o Museu de Antropologia e par-
ticipará de uma sessão solene no 
Congresso mexicano antes de vol-
tar ao Brasil. Com um comércio 
que ultrapassa os 9 bilhões de dó-
lares em 2014, o Brasil é o princi-
pal parceiro comercial do México 
na América Latina.

Dilma é recebida por Peña Nieto 
ao iniciar a sua visita ao México

FoRTALECIMEnTo dE RELAÇÕES

Giselle Garcia
Da Agência Brasil

O presidente russo, 
Vladimir Putin, durante 
encontro ontem com re-
presentantes dos Brics 
(grupo composto por Bra-
sil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul), disse que 
o surgimento da organi-
zação terrorista Estado 
Islâmico é resultado de 
“interferência externa”, 
se referindo à invasão do 
Iraque pelos Estados Uni-
dos em 2003. “Não havia 
terrorismo antes da ina-
ceitável interferência de 
fora, que não foi autoriza-
da pelo Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas”, 
disse ele.

Faltando menos de 
dois meses para o en-
contro da cúpula dos 
presidentes dos Brics, 
em julho, na cidade rus-
sa de Ufa, no Barcostos-
tão, Putin defendeu que 
a luta contra o crime or-
ganizado, o terrorismo e 
os crimes financeiros seja 
incluída na agenda da co-

munidade internacional.

Participantes
Participaram da reu-

nião entre os representan-
tes de Brasil, Índia, China, 
Rússia e África do Sul o 
conselheiro de Segurança 
do primeiro-ministro da 
Índia, Ajit Doval e o mem-
bro do Conselho de Esta-
do da República Popular 
da China, Yang Jiechi; o 
ministro da Segurança da 
África do Sul, David Mah-
lobo e o embaixador do 
Brasil na Rússia, Antônio 
José Vallim Guerreiro.

Os líderes discutiram 
maneiras de reforçar a 
cooperação nas áreas eco-
nômica e de segurança. 
A operacionalização do 
Banco de Desenvolvimen-
to dos Brics – instituição 
financeira criada para 
financiar projetos de de-
senvolvimento nos países 
do bloco e outros emer-
gentes – foi um dos temas 
abordados no encontro. O 
Brasil depende de apro-
vação do Senado Federal 
para confirmar sua parti-
cipação no banco.

Putin culpa EUA por 
ação do Estado Islâmico

“InTERFERÊnCIA EXTERnA”

Da Agência Lusa 

Subiu para  800 o núme-
ro de pessoas que morreram 
na sequência da onda de calor 
que ocorre há mais de uma se-
mana na Índia, sobretudo nos 
Estados do Sul do país, disse-
ram  ontem as autoridades 
do país. No Estado de Andhra 
Prades – Sul da Índia –, o mais 
atingido, 551 pessoas morre-
ram na última semana.

Na segunda-feira, a tem-
peratura registrava 47° graus 
Celsius, o que levou as auto-
ridades a colocar em alerta 
os hospitais do Estado e re-
comendar à população que 
evite sair à rua.

“O governo do Estado lan-
çou programas de informação 
na televisão e em outras mí-
dias para recomendar às pes-
soas que não saiam sem cha-
péu e que bebam água”, disse 
Tulsi Rani, responsável pela 
Unidade de Gestão de Catás-
trofes de Andhra Pradesh.

“Pedimos também às or-
ganizações não governamen-
tais e agências estatais para 
abrirem pontos de abasteci-
mento de água para que toda 

a população tenha acesso”, 
acrescentou a autoridade 
indiana. Uma grande parte 
da Índia foi afetada por essa 
onda de calor, incluindo a ca-
pital Nova Deli.

De acordo com o jornal 
The Hindustan Times, a tem-
peratura máxima em Deli atin-
giu um novo recorde na segun-
da-feira (25), 45,5ºC, por volta 
de 5ºC acima da média para 
esta época do ano.

No Estado de Telanga, 
que faz fronteira com Andhra 
Pradesh, 231 pessoas morre-
ram em uma semana e as tem-
peraturas atingiram os 48ºC 
no fim de semana.

Em Orissa – Leste do 
país –, 11 pessoas morreram 
em decorrência do calor. Os 
serviços meteorológicos in-
dianos emitiram um “alerta 
vermelho” para hoje e ama-
nhã em Orissa devido às 
previsões de temperaturas 
superiores aos 45ºC.

Em Bengala ocidental, 
também no Leste do país, 13 
pessoas morreram. Os sindi-
catos dos taxistas de Calcutá 
recomendaram aos motoris-
tas que limitem os desloca-

mentos durante o dia.
Centenas de pessoas, 

sobretudo entre a população 
mais pobre, morrem todos 
os verões devido ao calor e 
dezenas de milhares são afe-
tadas por cortes de eletrici-
dade devido à sobrecarga na 
rede de energia. De acordo 
com o The Hindustan Times, 
as condições meteorológicas 
podem causar uma seca nos 
Estados mais afetados pelo 
calor antes da chegada das 
monções, esperadas para o 
final do mês em Kerala.

A estação das chuvas de-
verá levar várias semanas até 
chegar às planícies mais ári-
das do Norte.

Número de mortos por onda 
de calor sobe para 800 pessoas 

índIA Tornado deixa 
13 mortos e mais 
de 200 feridos em
cidade mexicana
Da Agência Lusa 

Um tornado, atípico pela 
intensidade, causou ontem 
pelo menos 13 mortos em 
Ciudad Acuña, no Estado me-
xicano de Coahuila, onde em 
apenas seis segundos causou 
também danos materiais con-
sideráveis, informaram fontes 
oficiais. Além dos mortos, 229 
pessoas ficaram feridas, di-
vulgou a Secretaria de Gover-
no do Governo Federal.

A instituição emitiu 
uma declaração de emer-
gência para o município de 
Acuña, a partir da qual “as 
autoridades do Governo Es-
tatal contam com recursos 
para responder às necessi-
dades alimentícias, de alo-
jamento e de saúde da po-
pulação afetada”.

Já o secretário de Go-
verno de Coahuila, Víctor Za-
mora, informou que entre os 
mortos estão três menores e 
uma pessoa continua desa-
parecida.

Zamora admitiu que os 
números podem aumentar, 
pois continuam os trabalhos 
de remoção de escombros 
deixados pelo tornado.

A estação das 
chuvas deverá 
levar várias 
semanas até 
chegar às
planícies

Dilma, ao lado do presidente mexicano Enrique Peña Nieto, passa em revista às tropas em cerimônia oficial, no Palácio Nacional

Foto: Roberto Stuckert Filho-PR
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campinense x botafogo

Noite de tira-teima
Confronto entre favoritos ao 
título gera muita expectativa 
dos torcedores no Amigão

Página 22

Open de jiu-jitsu tem
premiação de R$ 10 mil 
neste fim de semana 

Se quiser continuar sonhando 
com o tricampeonato Estadual o 
Botafogo tem a obrigação de vencer 
o Campinense hoje, às 20h45, no 
Estádio Amigão, na Serra da Borbo-
rema, na abertura da terceira roda-
da do quadrangular final da compe-
tição. Amanhã, no mesmo horário, 
jogam Auto Esporte e Treze, no 
Almeidão. O problema é que o Belo 
tem apenas dois pontos e está na 
segunda posição, contra seis da 
Raposa, que lidera e tem 100% de 
aproveitamento.

O time da capital ainda não 
sabe o que é ganhar do rival no 
Paraibano, onde nos dois compro-
missos na fase classificatória per-
deu pelo mesmo placar (2 a 0). No 
quadrangular o Alvinegro empatou 
diante do Auto Esporte e Treze (2 
a 2 e 1 a 1, respectivamente), com 
as três equipes não sabendo o que 
é ganhar na reta final. Diferente do 
Campinense que derrotou Treze e 
Auto Esporte (3 a 1 e 2 a 0). Caso 
vença o rival o Rubro-Negro soma-
rá nove pontos e dificilmente será 
alcançado pelos adversários fican-
do com a mão na taça.

Para este compromisso o Bo-
tafogo solicitou exame antidoping, 
onde terá que pagar R$ 4.920,00 
mais as despesas com 24 refrige-
rantes e 24 águas minerais. A equi-
pe pessoense chega motivada para 
o Clássico Emoção ao empatar no 
último domingo, diante do Asa de 
Arapiraca-AL (1 a 1) pela Série C 
do Brasileirão, no Estádio Coaracy 
Fonseca da Mata, no interior alago-
ano. Com a missão de vencer o Belo 
espera contar com Genivaldo (go-
leiro), Hércules (volante), Samuel e 
Doda (meias) e Luis Carlos (atacan-
te), que ficaram de fora do último 
compromisso e aguardam avalia-
ção do Departamento Médico.

Caso sejam vetados Édson per-
manece no gol, com o volante Nata 
começando o jogo ao lado de Za-
quel, Guto e Doda, na formação do 
meio de campo. No ataque a grande 
dúvida é saber quem será o com-
panheiro de Rafael Oliveira, André 
Cassaco ou João Paulo. Opções para 
o treinador Roberto Fonseca que 

terá pela frente uma verdadeira 
decisão, contra um adversário que 
vem embalado e forte candidato a 
conquistar o Estadual.

O comandante Alvinegro vis-
lumbra melhores atuações a cada 
jogo. Ele sabe que derrotar o rival 
em seus domínios é fundamental 
para que o time ainda possa conti-
nuar na briga pelo tricampeonato. 
"É uma verdadeira decisão e vamos 
para o tudo ou nada buscar a pri-
meira vitória no quadrangular. A 
cada jogo os atletas podem se adap-
tar ao novo esquema e obter os re-
sultados positivos que estamos ne-
cessitando", observou.

O atacante e um dos artilheiros 
do Brasil, Rafael Oliveira, com 16 
gols, acredita que o time está com 
uma nova cara e aposta na reação 
do grupo no quadrangular. Segundo 
ele, o empate contra o Asa trouxe 
um clima de confiança e determi-
nação para derrotar o rival em seus 
domínios. "Será uma batalha que 
vamos brigar até o último minuto 
pela vitória. O clima  no Botafogo 
é outro e tentaremos surpreender 
o Campinense em seus domínios", 
disse.

O Campinense espera colo-
car mais de 15 mil torcedores no 
Amigão para prestigiar o clube e 
incentivar a equipe para a tercei-
ra vitória consecutiva. Um triunfo 
que pode significar o coroamento 
de uma campanha vitoriosa em 
busca do título Estadual em come-
moração ao centenário do clube. 
Nas hostes rubro-negras a pre-
caução e a humildade fazem parte 
para mais um clássico complicado, 
diante de um rival que está vivo e 
vem com tudo para acabar com a 
festa no Amigão.

   Na opinião do treinador Fran-
cisco Diá, que terá a força máxima à 
disposição, o confronto está aberto 
e que ainda não tem nada resolvido. 
"Temos apenas uma certa vantagem 
que tentaremos ampliar. Alerto aos 
atletas que cada partida é uma de-
cisão para quem almeja levantar a 
taça", observou Diá.

Outro que tem a mesma opi-
nião é o goleiro Gledson, afirman-
do que clássico é decidido nos de-
talhes e que o time terá que ter os 
cuidados necessários. "Eles têm 
uma equipe qualificada e vêm com 
um novo treinador que sempre mo-
tiva o grupo. Iremos fazer a nossa 
parte e tentar manter a dianteira da 
competição", comentou.

Foto: Ascom/Botafogo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Se mistério ganhasse jogo, 
o Auto Esporte já seria o cam-
peão. A exemplo do que acon-
teceu nos jogos recentes, o téc-
nico Severino Maia continua 
fazendo treinos secretos e es-
conde o esquema e o time titu-
lar para o jogo de amanhã con-
tra o Treze. Na mesma situação 
do adversário, com apenas 1 
ponto ganho, o Alvirrubro pre-

cisa desesperadamente da vitó-
ria para continuar com chances 
de título, ou pelo menos vaga 
para a Copa do Brasil e Copa 
do Nordeste de 2016. Na pior 
das hipóteses, o Clube do Povo 
trabalha com a possibilidade 
remota de terminar à frente do 
Campinense, para disputar à Sé-
rie D deste ano.

Depois de muita insistência 
de nossa reportagem, pude-
mos constatar que Maia tem 
algumas dores de cabeça para 

escalar a equipe. O zagueiro 
Júlio e o volante Rafael Speda 
estão fora do clássico de ama-
nhã. Para o lugar de Júlio, o 
mais cotado é o experiente Léo 
Oliveira, que deverá fazer dupla 
com Marlon, na zaga. Já para o 
meio campo, o volante Jair de-
verá ser o escolhido para substi-
tuir Rafael Speda. Em casa, com 
o apoio da torcida, o Auto Es-
porte aposta todas as fichas na 
força do seu conjunto e na mo-
tivação e garra dos mais jovens.

Com apenas 1 ponto 
em dois jogos disputados, 
o Treze não depende ape-
nas dele para ser campeão 
paraibano. O Galo precisa 
vencer seus jogos restan-
tes e torcer pelo tropeço 
do Campinense, atual líder 
da competição. Por este 
motivo, o jogo de amanhã 
contra o Auto Esporte, em 
João Pessoa, passou a ser 
como uma decisão de cam-
peonato. Um resultado que 
não seja uma vitória poderá 
acabar de vez com o sonho 
do clube de ser campeão 

e proporcionar o início de 
uma grave crise no clube.

O Alvinegro já tem dois 
desfalques certos para o 
jogo de amanhã:  o volan-
te Edimar e o lateral Panda. 
Todos com o terceiro cartão 
amarelo, e terão de cumprir 
suspensão. 

Os problemas não pa-
ram por aí. O meia Zotti e 
o volante Rodrigo Celeste 
ainda sentem desconforto 
com as lesões que afasta-
ram ambos dos primeiros 
treinos da semana.

Mas nem tudo é notícia 

ruim no PV. Os atacantes 
Marcelo Marciel e Conrado 
foram liberados pelo De-
partamento Médico, e são 
opções para reforçar o ata-
que, em um jogo em que o 
time precisa muito de gols. 
Outro que volta à equipe é 
o lateral esquerdo Téssio, 
que deverá substituir Pan-
da. Para o lugar de Edimar, 
Everton deverá usar o vo-
lante Júnior Gaúcho, que 
retorna à equipe.

A definição da equipe 
deve acontecer somente 
após o treino de hoje. (IM)

severino maia segue escondendo o jogo

galo encara adversário como decisão

AUTO ESPORTE

PRESSÃO

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Auto Esporte durante treinamento em Mangabeira para o jogo decisivo de amanhã contra o Treze

Foto: ortilo Antônio



João Pessoa sedia mais uma 
etapa do Open de Jiu-Jitsu 
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Evento do fim de semana paga 
R$ 10 mil em prêmios a atletas 
de vários Estados do Nordeste

João Pessoa terá mais uma edi-
ção do Open Paraíba de Jiu-Jitsu, o 
campeonato será realizado nos dias 
30 e 31 de maio no Ginásio de Es-
porte do Unipê, e está com as ins-
crições abertas até o dia 23 de maio 
no site ilutas.com.br. O evento é a 
continuação de uma série de quatro 
campeonatos realizados na capital, 
e terá uma premiação de quase 10 
mil reais e estima uma participação 
de aproximadamente mil atletas da 
Paraíba e de outros Estados nor-
destinos. A estrutura do campeo-
nato conta com o apoio da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros que 
se farão presentes ao evento.

Para o organizador do evento, 
professor e atleta faixa preta de Jiu-
Jitsu Junior Ribeiro, o objetivo do 
campeonato é desenvolver a práti-
ca esportiva como instrumento de 
promoção social, saúde e preven-
ção contra drogas e de formação 
política do cidadão, proporcionar 
ao público e atletas desse esporte 
momento de descontração, lazer e 
pura adrenalina, atraindo pessoas 
de diversos lugares movimentando 
assim o meio esportivo do nosso 
Estado. É sob esta ótica que esta-
mos realizando eventos desta mo-
dalidade em forma de competição, 
visando promover o esporte e o 
bem-estar social. Vale salientar que 
os alunos Unipê terão isenção em 
100 % do valor da inscrição, bem 
como o evento se dispõe a colabo-
rar com os alunos do curso de Edu-
cação Física através das atividades 
extraclasse. A realização de mais uma etapa do Open Paraíba de Jiu-jitsu vai acontecer no ginásio do Unipê entre os dias 30 e 31 de maio com inscrições ainda abertas

A Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciária (Seap) realizou a final do tor-
neio de futebol de areia do Presídio Desem-
bargador Sílvio Porto. O jogo aconteceu na úl-
tima quinta-feira (21), às 9h, entre os times do 
‘Real Madrid’, formado por reeducandos da 
cela 18 e ‘Fé em Deus’, composto por reclusos 
da cela 17. No total, a competição envolveu 
25 jogos e mais de 200 participantes do dia 21 
de abril até 21 de maio, quando aconteceu o 
embate final.

O jogo foi bastante disputado entre os 
atletas participantes, mas a superioridade do 
time Fé em Deus ficou evidente com os 4 gols 
a 0 sobre o Real Madrid, placar final da parti-
da. A direção da unidade prisional destacou a 
importância de eventos como esse para tornar 
a vida no cárcere mais agradável. Além disso, 
também explicou que o esporte ajuda os ree-
ducandos a ocupar a mente e cuidar da saúde 
física e mental.  

O agente penitenciário e professor de 
Educação Física Gandhi Nunes Gomes, que 
organizou o evento, ressaltou. “O torneio 
foi um momento de promover uma atividade 
para diminuir o ócio e sair da monotonia que 
eles estão acostumados.  Durante os jogos os 
apenados se comportaram de forma exem-
plar, pois foi falado que a indisciplina causaria 
a eliminação do torneio e de futuras compe-
tições. 

“Eu apitei os jogos e não houve nenhuma 
confusão durante os 25 jogos realizados. Du-
rante cada jogo contava sempre com o apoio 
de 3 agentes do plantão que faziam a segu-
rança para evitar qualquer eventualidade. E 
na final o Grupo Penitenciário de Operações 
Especiais (Gpoe) se fez presente para assegu-
rar ainda mais a tranquilidade da última parti-
da do torneio. Além disso, esse torneio trouxe 
o benefício da convivência pacífica entre os 
apenados uma situação que só o esporte traz 
entre inimigos declarados e de facções crimi-
nosas rivais”, explicou Gandhi.

Torneio de futebol reúne mais de 200 reeducandos
NO SÍLVIO PORTO

Segunda Divisão de 
2015 terá 14 clubes 
com quatro grupos e 
começa em agosto

O Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão de 2015 terá par-
ticipação de 14 clubes e com o início 
marcado para o dia 16 de agosto. A de-
finição aconteceu na última segunda-
feira, na sede da Federação Paraibana 
de Futebol, após reunião inicialmente 
comandada pelo presidente Amadeu 
Rodrigues na presença dos represen-
tantes de clubes, do diretor técnico, 
Antônio Carlos de Andrade, e ainda do 
vice-presidente Nosman Barreiro.

A competição terá quatro grupos 
assim denominados: Litoral – Femar, 
Desportiva Guarabira, Internacional 
e Spartak; Agreste – Serrano, Sport 
Campina e Picuiense; Sertão 1 – Es-
porte de Patos, Nacional de Patos, 
Sabugy e Sport de Teixeira; Sertão 2 – 
Cruzeiro, Nacional de Pombal e Paraí-
ba. Na primeira fase, as equipes jogam 
dentro do próprio grupo em ida e vol-
ta, se classificando as duas melhores.

Na segunda fase começa a fase de 
mata-mata com os cruzamentos entre 
os grupos Litoral e Agreste; e Sertão 1 
e Sertão 2. O primeiro do Litoral joga 
contra o segundo do Agreste e vice-
versa. O mesmo acontece no grupo do 
Sertão. Na terceira fase, os vencedores 
dos confrontos vão participar de um 
sorteio na sede da FPF para a defi-
nição dos jogos de ida e volta, sendo 
que não pode haver cruzamento entre 
equipes do Sertão ou do Litoral. Será 
um representante do Sertão contra 
um representante do Litoral nos dois 
cruzamentos.

Na quarta e última fase, um novo 
sorteio para definir o mando de cam-
po dos jogos finais de ida e volta. Nas 
terceira e quarta fases se houver em-
pates em número de pontos e saldo de 
gols, a decisão será nos pênaltis.

O Real Madrid não suportou a melhor qualidade técnica do adversário e terminou em segundo

A equipe Fé em Deus conquistou o título ao vencer o Real Madrid por 4 a 0 na partida final

FOTOS: Divulgação



Sport bate Corinthians e Goiás
ATAQUE MAIS POSITIVO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de maio de 2015

O atacante Diego Souza 
marcou três gols e todos 
eles na marca penal

Após três rodadas do 
Campeonato Brasileiro Série 
A , quem lidera a competição 
é o Sport . O time pernambu-
cano tem a mesma pontua-
ção de Goiás e Corinthians , 
mas supera os adversários 
graças ao saldo de gols. Em 
uma competição com média 
pobre de gols nesse início, o 
time da Ilha do Retiro tem o 
ataque mais positivo e o arti-
lheiro da Série A .

Sport, Goiás e Corin-
thians, nesta ordem, são os 
três clubes que aparecem 
na ponta da classificação 
do Campeonato Brasileiro , 
todos eles com sete pontos 
conquistados em nove possí-
veis. No entanto, o Sport leva 
vantagem nos critérios de 
desempate. O time pernam-
bucano tem saldo positivo de 
quatro gols, um a mais que o 
Goiás e dois a mais que o clu-
be paulista.

“A melhor defesa é o ata-
que”. Esse ditado caiu bem 
para o Sport no início da Sé-
rie A, pois o clube balançou 
as redes sete vezes e sofreu 
três. Seu ataque produziu 
mais que Goiás e Corinthians 
juntos, uma vez que o time 
esmeraldino marcou três 
gols, e o Corinthians apenas 
dois. Goiás e Corinthians, por 
outro lado, se destacam por 
serem as únicas equipes que 
não foram vazadas ainda.

Uma peculiaridade nes-
se início de campanha do Ru-
bro-Negro é a quantidade de 

pênaltis convertidos. O meia 
Diego Souza se tornou o ar-
tilheiro com três gols, todos 
eles assinalados da marca 
penal, dois na goleada sobre 
o Figueirense e um no empa-
te com o Flamengo .

Outro trunfo do Sport 
neste início de Série A é o 

fator casa. O time pernam-
bucano recebeu Figueirense 
e Coritiba na Ilha do Retiro e 
conseguiu 100% de aprovei-
tamento. Jogar em Recife tem 
sido uma das armas do Sport, 
já que o clube não perde 
como mandante há mais de 
sete meses. Neste período, o 

time pernambucano mandou 
21 jogos conquistando 14 vi-
tórias e 7 empates.

O volante Neto, autor 
do gol da vitória sobre o Co-
ritiba , que colocou o Sport 
na liderança, exaltou o bom 
início de Série A. Segundo o 
jogador, o Sport conseguiu 

crescer dentro da tempo-
rada, já que não conseguiu 
títulos no Campeonato Per-
nambucano e na Copa do 
Nordeste .

“Estamos em um cres-
cimento muito bom. Infeliz-
mente as primeiras compe-
tições do ano não foram da 

forma que a gente quis, mas 
o grupo está se reerguendo. 
Temos feito boas partidas na 
Série A e isso mostra que te-
mos qualidade. Precisamos 
manter essa pegada para que 
a gente possa brigar pelas 
primeiras posições do cam-
peonato”, salientou.

Gol do Sport  Recife e muita comemoração na Ilha do Retiro na vitória de 1 a 0 sobre o Coritiba que garantiu a liderança do time pernambucano na Série A do Brasileiro

Com o final dos principais cam-
peonatos nacionais na Europa, come-
çam a surgir os "times ideais" de cada 
competição. No caso do Campeonato 
Espanhol, uma seleção da competição 
foi feita pela Uefa (União das Federa-
ções Europeias de Futebol) e, embora 
o campeão Barcelona seja o time mais 
representado, duas ausências são bas-
tante polêmicas, já que ficaram de 
fora os companheiros de ataque de 
Messi, Neymar e Luis Suárez. Jornal 
Marca elege Lucas Silva e Douglas en-
tre os piores do Espanhol. Outro fa-
tor que torna a lista questionável é o 
número de jogadores de cada equipe 
presente nela. 

O campeão Barcelona lidera com 
quatro jogadores, mas na sequência 
aparece o Valencia, representado por 

três atletas, embora tenha terminado 
a competição apenas no quarto lu-
gar. O vice-campeão Real Madrid tem 
apenas dois jogadores, o terceiro co-
locado Atlético de Madrid apenas um 
e o quinto colocado Sevilla completa 
o time também com um atleta. 

No caso das escolhas para o ata-
que, pelo menos uma justificativa foi 
dada pelos redatores do Uefa.com, 
responsáveis por montar a seleção: 
a grande concorrência no setor. Ar-
tilheiros disparados da competição 
com 48 e 43 gols respectivamente, 
Cristiano Ronaldo e Messi tinham 
suas vagas garantidas, restando ape-
nas um lugar. E a terceira posição aca-
bou ficando com Antoine Griezmann, 
do Atlético de Madrid, que ficou em-
patado com Neymar no 3º lugar da 

artilharia, ambos com 22 gols. Barcelo-
na confirma nova camisa com design 
revolucionário e polêmico. Polêmicas 
à parte, é preciso admitir que o time 
montado já é mais do que suficiente 
para deixar os fãs de futebol sonhando 
com o que ele poderia fazer se entras-
se em campo algum dia. 

A equipe teria a seguinte forma-
ção: Claudio Bravo (Barcelona); Da-
niel Alves, (Barcelona), Gerard Piqué 
(Barcelona), Nicolás Otamendi (Valen-
cia) e José Luis Gayá (Valencia); Dani 
Parejo (Valencia), James Rodríguez 
(Real Madrid) e Grzegorz Krychowiak 
(Sevilla); Antoine Griezmann (Atlético 
de Madrid), Lionel Messi (Barcelona) 
e Cristiano Ronaldo (Real Madrid). E, 
para completar, o técnico seria Luis 
Enrique, do Barcelona. 

Seleção da Liga Espanhola não tem os atacantes Neymar e Suárez
MELHORES DA EUROPA

Diretoria do Fla não sabe nada de futebol
Vanderlei Luxemburgo 

não engoliu a demissão do 
Flamengo, confirmada na 
noite da última segunda-fei-
ra. Em coletiva de imprensa, 
o treinador detonou a dire-
toria rubro-negra. O ataque 
foi direcionado aos cartolas 
do clube, que se reuniram 
para tirá-lo do cargo - em 
encontro que não teve a sua 
participação.

“Existe uma dificuldade 
muito grande com a dire-
toria. O Flamengo trabalha 
com um grupo de gestores. O 
profissional contratado, no 
caso o Rodrigo Caetano, que 

é excelente, simplesmente 
não é ouvido. Eles resolvem 
tudo e não sabem absoluta-
mente nada de futebol. O Ca-
etano está de mãos atadas. 
Que experiência esses caras 
têm no futebol? Precisa pas-
sar por eles a compra de um 
alfinete...”, atacou Luxa.

O técnico questionou a 
mudança rápida de discurso 
da diretoria, que o tratava 
como fundamental há três 
semanas. Essa foi a postura 
do presidente Eduardo Ban-
deira de Mello, de acordo 
com Luxa, no momento em 
que ele recebeu uma sonda-

gem do São Paulo.
“Estou surpreso. Há 

20 dias tive uma sonda-
gem oficial do São Paulo e 
o presidente disse que eu 
era fundamental no projeto 
do Flamengo. Queria saber 
como mudou e deixei de ser 
fundamental? O Flamengo 
fala muito em gestão com-
petente, mas como fica a si-
tuação do profissional que é 
solicitado e o presidente faz 
isso. Fui uma peça funda-
mental talvez para um pro-
jeto de 20 dias”, afirmou.

Para Luxemburgo, a deci-
são da diretoria em mandá-lo 

embora ocorreu pela relação 
ruim existente entre eles e 
não pelo trabalho entre si. “Fui 
demitido pela personalida-
de. Eles querem pessoas que 
digam amém. Não conhecem 
futebol e acham que estão cor-
retos. 

Fui demitido por isso. 
Saí do Flamengo como saí-
ram o Jayme, o Ney Franco... 
Quando a situação aperta 
no futebol é preciso alguém 
garantir o caminho certo. É 
um filme repetido. Coloca-
ram o foco em cima de mim. 
Eu não poderia pertencer ao 
processo?”, indagou.

DESABAFO DE LUXEMBURGO

Luxemburgo chegou de Santa Catarina e logo depois foi demitido

James Rodriguez e Cristiano Ronaldo integram a seleção

FOTOS: Reprodução/Internet
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Aluna de escola municipal 
é exemplo de superação 
e vence etapa regional

Emerly é ouro no xadrez
JOGOS ESCOLARES 2015

Uma história de luta e 
superação. Assim a estudante 
Emerly Gomes do Nascimen-
to, da Escola Municipal Darci 
Ribeiro, no bairro Funcioná-
rios II, em João Pessoa, subiu 
no lugar mais alto do pódio e 
conquistou a medalha de ouro 
no último final de semana, nos 
Jogos Escolares 2015, promo-
vido pelo Governo do Estado, 
na modalidade de Xadrez, eta-
pa Regional, categoria de 12 a 
14 anos.  

Emerly Gomes já está 
classificada para a etapa Esta-
dual, que acontece em junho, 
quando vai buscar a única 
vaga da Paraíba na categoria 
masculina, para os Jogos Es-
colares da Juventude. Atual-
mente, o xadrez está presente 
em 43 escolas da rede pública 
municipal com foco no ensino 
de base, Fundamental I.

De acordo com o coorde-
nador do Projeto Xadrez nas 
Escolas, Francisco Cavalcan-
ti, a expectativa para a etapa 
Estadual é a melhor possível. 
“Ela tem grandes chances 
de ser novamente campeã e 
seguir para disputa do cam-
peonato nacional. Emerly é 
um exemplo para os outros 

estudantes da rede pública. A 
jovem foi criada apenas pelo 
pai que trabalha com material 
reciclável e cria muito bem as 
duas filhas. ”, disse.

Cavalcanti ressaltou ain-
da que a prática do xadrez 
proporciona benefícios psi-
cológicos relevantes. “Com o 
xadrez é percebido um efeito 
importante no setor cognitivo 
das crianças, aumentando o 
desempenho escolar e o equi-
líbrio emocional diante das 
dificuldades da vida e na co-
munidade. Temos alunos que 
foram do projeto e hoje estão 
sendo destaque nas universi-
dades e até vice-campeão bra-
sileiro da Olimpíada Escolar”, 
completou.

Para o pai, Erivaldo do 
Nascimento, a vitória da filha 
é motivo de muito orgulho e 
alegria. “Sou feliz em poder 
criar minhas filhas e ensiná-las 
o valor da educação. O saber 
não ficou para todo mundo. 
Eu mesmo, não tive acesso aos 
estudos, mas sempre fui ciente 
de sua importância. Aprendi 
xadrez para ensiná-las e hoje 
elas só me dão orgulho. Sei que 
o xadrez pode ajudar nos estu-
dos e no futuro delas”, decla-
rou. A outra filha, Emily Priscila 
Gomes do Nascimento, irá dis-
putar a etapa de 15 a 17 anos 
em setembro deste ano. 

Curtas

Asa-AL desfalcado 
contra o Palmeiras

Coritiba e Ponte 
no Couto Pereira

Goiás tenta quebrar 
tabu contra Ituano

Inter-RS otimista 
contra o Santa Fe

CRuzeIRo deCIde vAGA Com o RIveR PLAte no mIneIRão

O ASA terá dois desfalques para o 
confronto com o Palmeiras, hoje à noite, 
em São Paulo. O lateral-esquerdo Rayro, 
com uma torção no tornozelo esquerdo, 
e o meia Didira, que sentiu o adutor 
da coxa esquerda na partida contra o 
Botafogo-PB, domingo, foram vetados pelo 
departamento médico do clube. 

Hora de mexer na chave mais uma 
vez para Coritiba e Ponte Preta, que deixam 
um pouco de lado a Série A do Campeonato 
Brasileiro hoje, para o jogo de ida da terceira 
fase da Copa do Brasil, às 19h30 (de Brasília), 
no estádio Couto Pereira. O confronto será um 
tira-teima, já que os clubes se encontraram em 
duas oportunidades na competição.

Obrigado a vencer o Santa Fe por 
pelo menos dois gols de diferença, hoje, 
no Beira-Rio, para avançar às semifinais 
da Libertadores, o Internacional-RS 
provavelmente terá a  volta de Nilmar 
ao time . O técnico Diego Aguirre admite 
adotar uma postura agressiva para 
enfrentar os colombianos. Pretende obter 
o escore necessário para a classificação 
ainda no primeiro tempo.

Cruzeiro e River Plate decidem a vaga nas semifinais da Libertadores hoje, às 22h, no Mineirão. Após a vitória por 1 a 0 no 
primeiro duelo pelas quartas de final, a Raposa joga com a vantagem do empate para avançar à próxima fase. Se ganhar 
pelo mesmo placar da partida anterior, a equipe argentina leva a definição para os pênaltis. Triunfo por qualquer outro 

resultado garante a classificação aos Millonarios. Na manhã de ontem, a Celeste realizou o último treino para o confronto 
decisivo. O técnico Marcelo Oliveira orientou uma atividade de bola parada no gramado do Mineirão, palco do duelo, antes da 
entrada dos jornalistas. Logo depois, o comandante se despediu dos jogadores e deixou o estádio rumo a Pedro Leopoldo, onde 
acompanhaou o velório da mãe, Luiza Raimunda Oliveira Santos, que faleceu ontem de madrugada, aos 86 anos

Invicto no Brasileiro e embalado pela 
vitória sobre o Palmeiras, no Palestra Itália (1 a 
0), o Goiás  mede forças com o Ituano, hoje, às 
19h30 (de Brasília), no Serra Dourada, por uma 
vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. 
Para confirmar seu favoritismo e avançar de 
estágio, a formação do Centro-Oeste terá que 
se superar. Os goianos jamais reverteram uma 
vantagem de dois ou mais gols de diferença 
aplicada pelo adversário no jogo de ida.

Fla recebe o náutico 
pela Copa do Brasil

Derrota para o Avaí e zona de 
rebaixamento no Campeonato Brasileiro: esse é 
o Flamengo que muda o foco e encara o Náutico 
hoje, às 22h (de Brasília), no Maracanã, pela 
ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-
Negro, que eliminou o Salgueiro-PE na etapa 
anterior, entrará em campo pressionado. Isso 
porque o tropeço no Sul transformou a Gávea 
de vez em um caldeirão e recaiu nas costas 
do técnico Vanderlei Luxemburgo, que já foi 
demitido. Jayme de Almeida, auxiliar, assume 
o time interinamente. Se o Flamengo vem 
mal das pernas, o Náutico vive um momento 
completamente diferente. Na última semana, 
o time derrotou o Criciúma por 2 a 0 e se isolou 
na liderança da Série B, com nove pontos e 
sendo o único entre os vinte participantes 
a ter 100% de aproveitamento. Na Copa do 
Brasil não teve problemas para despachar o 
Jacuipense-BA, por 2 a 0 na ida e eliminando a 
partida de volta. A boa fase do representante 
pernambucano se tornou outro foco de 
preocupação entre os flamenguistas.

Filha de pai que trabalha com reciclagem, garota assegura vaga para etapa estadual na busca de representar a Paraíba  em âmbito nacional

A Faculdade de Ciências 
Sociais Aplicadas (Facisa) es-
treia na próxima sexta-feira, 
às 19h, contra o TBJ/Petro-
bahia/UNIRB-BA, em Salva-
dor-BA, na Final Four da Copa 
Brasil Nordeste de Basquete 
(masculino).  No sábado (30), 
encara o Vitória-BA, enquan-
to no domingo (31), terá pela 
frente o Náutico-PE.  Os dois 
classificados garantem vaga 
na Super Copa, que ocorre em 
junho, em Brusque-SC. 

 O presidente da Fede-
ração Paraibana de Basquete 
(FPB) e técnico da Facisa, Edu-
ardo Shaffer, tem à disposição 
12 atletas para o desafio: Edu-

ardo Coura, Samuel Robson, 
Ridam Nascimento, Felipe 
Araújo, Jefferson Emanuel, Pe-
dro Pordeus, Rafael Assis, Leo-
nardo Lucena, Herbert  Shafer, 
Paulo de Araújo, Edvaldo Frei-
re e Roberto Severino. Ele fri-
sou que na reta final não existe 
moleza, com todos os adver-
sários no mesmo nível técni-
co, mas com a Paraíba focada 
para obter uma das vagas. 

A Facisa venceu o ABC-RN 
e América-RN e ficou com a 
primeira colocação no Grupo 
B. A Jasfa-PB - outro repre-
sentante do Estado - perdeu 
para o Náutico-PE (76 x 26) e 
AABB-RN (67 x 37), pela Copa 
Brasil Nordeste de Basquete 
(M), que ocorreu no último 
final de semana em Natal-RN. 

Facisa estreia na fase 
final da Copa Nordeste

BASQUETE

Espectros faz amistoso com time do RN
Uma programação de 

treinos e jogos na busca do 
sexto título na Superliga Nor-
deste de Futebol Americano, 
que terá início no dia 20 de 
junho.  Esta é a meta do João 
Pessoa Espectros que vai en-
carar amistosamente o Ufer-
sa Petroleiros, de Mossoró
-RN, no próximo domingo, às 
16h, no Estádio Teixeirão, em 
Santa Rita. O objetivo é rea-
lizar duas ou mais partidas, 
antes da estreia no Campeo-
nato Brasileiro, programada 
para junho.

De acordo com o pre-
sidente da Confederação 
Brasileira de Futebol Ame-
ricano (CBFA) e técnico do 
representante paraibano, 
Guto Sousa, o momento é de 
aproveitar os dias que res-
tam para a estreia e colocar 

FUTEBOL AMERICANO

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

o grupo para treinar forte e 
buscar o entrosamento. Se-
gundo ele, trata-se de uma 
competição difícil e acirrada, 
com adversários fortes que 
dará muito trabalho em bus-
ca de outro título. 

“A cada temporada os 
participantes se reforçam e 
chegam mais estruturados 
para o desafio. Temos que 
nos preparar para uma ver-
dadeira guerra em busca de 
outra façanha”, avaliou Guto. 

Os paraibanos fazem parte 
do Grupo Sul, ao lado de Re-
cife Mariners, Sergipe Bravos 
e Vitória All Saints, enquanto 
no Norte, Ceará Caçadores, 
América Bulls, Ufersa Petro-
leiros e Recife Pirates. (WS)

Equipe treina forte visando o Campeonato Brasileiro, que terá início em junho com grandes clubes

FotoS: Divulgação



Protocolo...: 2015 - 026715
Responsavel.: LUCIANO DE LIMA ALVES
CPF/CNPJ....: 018976723/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            865,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030685
Responsavel.: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 568123024-49
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          1.240,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031983
Responsavel.: METALURGICA SILVA E BARROS
CPF/CNPJ....: 019199206/0001-10
Titulo......: CHEQUE           R$          1.100,00
Apresentante: JONHATH ALEXANDRE MAIA ANDRADE
Protocolo...: 2015 - 030443
Responsavel.: MRE COMERCIO VAREJISTA IMPOR-
TACAO E
CPF/CNPJ....: 015356122/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031143
Responsavel.: PAULA FRANCINETE MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 192734104-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026948
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE OLIV
CPF/CNPJ....: 013525151/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.271,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028591
Responsavel.: POUSADA ESTRELA AZUL ME
CPF/CNPJ....: 018604726/0001-07
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            175,76
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029590
Responsavel.: RIVALDO SEVERINO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 042499394-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030740
Responsavel.: TAESA TRANSP. ALIANCA
CPF/CNPJ....: 007859971/0028-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.900,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031937
Responsavel.: TPSN CONSTRUCOES EIRELI - EPP
CPF/CNPJ....: 021832594/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,92
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032084
Responsavel.: VINTE E QUATRO HORAS LTDA
CPF/CNPJ....: 035508241/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            375,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031232
Responsavel.: VINTE E QUATRO HORAS LTDA
CPF/CNPJ....: 035508241/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            513,24
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031242
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,  27/05/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ARRUDA COMERCIAL DE COSME-
TICOS
CPF/CNPJ....: 035488758/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            603,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030909
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIST DE 
ELET EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            497,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031998
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIST DE 
ELET EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.234,42
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031999
Responsavel.: DIEGO JOSE DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 015677624/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,37
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031279
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.633,63
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030862
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.125,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030873
Responsavel.: F.F. MATEUS CONST. E INCORP. E
CPF/CNPJ....: 011511228/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             81,87
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031225
Responsavel.: F.F. MATEUS CONST. E INCORP. E
CPF/CNPJ....: 011511228/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            626,96
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031250
Responsavel.: FPN DEPOSITO DE MATERIAL DE CO
CPF/CNPJ....: 014338843/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            599,85
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032057
Responsavel.: GERFFERSON JERONIMO ARAUJO
CPF/CNPJ....: 013656383/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            264,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031011
Responsavel.: JOSEILDO DE VASCONCELOS DIAS
CPF/CNPJ....: 012887554-22
Titulo......: CHEQUE           R$          1.057,14
Apresentante: FRANCISCO FERREIRA DA FONSECA
Protocolo...: 2015 - 030063
Responsavel.: JOSIAN RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ....: 036664874-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            705,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031039
Responsavel.: KALINA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 065255864-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB

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

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 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO
REF. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 02/2015.
REF: CONTRATO 079.2015.
OBJETO: Substituição de veículo contratado
VEÍCULO INICIAL:  MOTOCICLETA – MNM 4126/PB
VEÍCULO SUBSTITUTO: MOTOCICLETA – OFH 3183/PB
JUSTIFICATIVA: Manutenção do veículo substituído devidamente comprometida
DATA DO CONTRATO INICIAL: 02.02.2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CONTRATADO: ALDEMIR SANTOS DE PAULO
CPF: 027.702.344-04
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO: 04.05.2015. 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019.2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 09h00min, do dia 12.06.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Peças Automotivas destinadas a 
manutenções corretivas e preventivas de veículos diversos pertencentes à Edilidade no exercício 
2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 26 de Maio de 2015.
WELLIGTON PEDRO DA COSTA - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 01.2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DA PARAÍBA, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar no dia 25.06.2015, às 09h00min, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua João Pessoa, 182 - Centro – Mulungu - PB, prédio Sede 
da Prefeitura Municipal, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS de n.º 01.2015, Regime 
de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço global, destinada a contratação de 
empresa do ramo pertinente para execução de MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DA 
DOENÇA DE CHAGAS, de conformidade ao Convênio FUNASA 0107/2014, FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DE SAÚDE / MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB, consoante Processo 25100.010168/2014-30. 
Valor estimado da execução: R$ 357.000,00 – (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Reais). Demais 
esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, 
em dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min. 

Mulungu/PB, 26 de Maio de 2015.
ADAILTON JULIÃO DA CUNHA - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2015, que objetiva: Con-
tratação de empresa para executar os serviços de Construção da Praça da Cultura nesta cidade; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VERTICAL 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - R$ 693.884,00.

Serra da Raiz - PB, 25 de Maio de 2015
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60035/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
médicos especializados para atender a demanda da população do município de Cajazeiras, con-
forme. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 26 de Maio de 2015

ADAMS RICARDO PEREIRA DE ABREU - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de Construção da Praça da 
Cultura nesta cidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: Recursos do Convênio Caixa 

Econômica Federal - Contrato De Repasse nº 1005292-86. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02060 
- 15.451.0020.1022 - 4490.51.0000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e:
CT Nº 00026/2015 - 26.05.15 - VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - R$ 693.884,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Processo o Pregão 
Presencial nº00035/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: UNITEC – SERVIÇOS LTDA-ME – CNPJ 10.319.076/0001-38
OBJETO: Contratação de pessoa física ou pessoa jurídica para prestar os serviços de Manu-

tenção corretiva de: gabinete odontológico, aparelhos periféricos, peças de mão e compressores 
das unidades básicas de saúde do município de Ibiara.

VALOR MENSAL DE: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 26 de maio de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Extrato de Aditivo de Contrato

Nº do Contrato: 00032/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Contratado: VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 00007/2014
Valor Original do Contrato: R$ 281.932,17.
Nº do Aditivo: 04
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 03(três) MESES.

Data da Assinatura do Aditivo: 25/05/2015
Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.
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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

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Nerilson José de Lima
CPF: 049.336.654-78
Título/Valor – DMI - R$ 1.722,77
Protestante: Mota Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101465
Responsável: Clara Cardoso de Oliveira 
CPF: 044.898.464-44
Título/Valor – DMI - R$ 100,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101368
Responsável: Cicero Flavio da Silva

CPF: 710.100.224-23
Título/Valor – DMI - R$ 29,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101385 
Responsável: Gizelda Dantas Ricarte Florencio
CNPJ: 12.613.260/0001-11
Título/Valor – DMI - R$ 725,00
Protestante: Distribuidora Dada Bijouterias
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 101377
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 26 de maio de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencialnº  
00036/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSE VANIO GALDINO DE SILVA – CPF nº 059.569.844-14
OBJETO:Contratação de Lava Jato para a lavagem dos veículos e máquinas pesadas perten-

centes ao município aos locados ou a disposição deste município.
VALOR MENSAL DE: R$ 7.655,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais) 
VALOR GLOBAL DE: R$ 53.585,00 (cinquenta e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB,26 de maio de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

25 de Maio de 2015
PROCESSO Nº 034/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Locação mensal de veículos de passageiros fechado, com 

equipamentos obrigatórios de segurança, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, lan-
terna de luz na parte superior dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte diário de 
estudantes da zona rural para a rede estaduale municipal de ensino na sede do município de São 
Jose de Piranhas –PB.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba e,
                 RICARDO DIAS DE ARAUJO, CPF n.º 110.447.464-67.
OBJETO: Contrato para Locação mensal de veículos de passageiros fechado, com equipamentos 

obrigatórios de segurança, pintura de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, lanterna de luz na parte 
superior dianteira e traseira, cintos de segurança para transporte diário de estudantes da zona rural 
para a rede estaduale municipal de ensino na sede do município de São Jose de Piranhas –PB, 
subordinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 20.740,00(Vinte 
Mil, Setecentos e Quarenta Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.36 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015.
SIGNATÁRIOS

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO  - Pela Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB
RICARDO DIAS DE ARAUJO - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 034/2015, referente a Li-
citação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 028/2015 de 05 de Maio 
de 2015, com abertura para 19 de Maio de 2015, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, CENTRO - SAO 
JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos 
recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), 
nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

 HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) 
Empresa(s): RICARDO DIAS DE ARAUJO, inscrita no CPF n.º 110.447.464-67, e RG nº. 3875702 
SSP PB, estabelecida à Rua AntonioFerreira ,s/n - Boa Vista, São Jose de Piranhas, Estado da 
Paraíba , cujo valor da proposta é de R$ 20.740,00 (Vinte Mil, Setecentos e Quarenta Reais); para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 25 de Maio de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas localizadas no Município de Fagundes-PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
RRF Lacerda Construções e Serviços Eireli - EPP - Valor: R$ 454.192,09.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Quebra 

Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 
17h00min dos dias úteis.

Telefone: (083) 3393-1779.
Fagundes - PB, 12 de Maio de 2015

LUCIANO BERNARDO DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
 AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que a Licitação com o 

objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Contratação de Empresa para Executar 
Manutenção Preventiva, Corretiva com Fornecimento de Peças para os veículos da frota municipal, 
que OCORRERIA às 10:00 horas do dia 10 de Junho de 2015, OCORRERÁ: 10:00 horas do dia 
11 de Junho de 2015. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 26 de Maio de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 006/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL torna público que a Licitação com o 

Objetivo de Contratação de empresa de engenharia, para executar obra Civil Publica de Construção 
de Abatedouro de Animais no Município de Barra de Miguel/PB, que OCORRERIA, no dia 10 de 
Junho de 2015 as 11:00 horas, OCORRERÁ dia 11 de Junho de 2015 as 11:00 horas, Maiores 
informações através do telefone: (083) 3358-1005, no endereço Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro. 

Barra de São Miguel - PB, 26 de Maio de 2015
JOSÉ MELQUESEDEQUE LINS SOARES.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.013/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Cam-
pina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará 
às 08:00 horas do dia 17 de junho de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PADRÃO ENERGISA, NA CRECHE RAIMUNDO 
SUASSUNA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e 
obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 26 de maio de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
PUBLICAÇÃO DE AVISO

Pregão Presencial nº 037/2015
Proc. Administrativo nº 038/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCA-

ÇÃO DE SOFTWARE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE BANCÁ-
RIO (TESOURARIA) PORTAL TRANSPARÊNCIA, E DEMAIS SISTEMAS, A SEREM UTILIZADOS 
NESTA PREFEITURA. 

ABERTURA: 09/06/2015, às: 09:00 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 
Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas

Piancó-PB, 26 de Maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 10 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa Especializada em divulgação e veiculação de notas institucionais e atividades administra-
tivas de interesse do município de São João do rio do peixe - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 26 de Maio de 2015

VANESSA RICARTE FERNANDES - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra de Pavimentação em Paralelepípedos 

e Calçadão.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos do Ministério das Cidades e Próprios do Município de Capim: 02.07- Sec. 

de Obras, transporte e serv. Urbanos- 15-451- 10061015 - Implantação de pavimentação em parale-
lepípedo - Programa de Melhorias da Infraestrutura Municipal; 4490 51 00 002 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e:
CT Nº 00015/2015 - 26.05.15 - MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 346.840,38

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria 

de Infraestrutura de São João do Rio do Peixe.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00048/2015 - 27.05.15 - CASA DO ELETRICISTA DO AGRICULTOR LTDA ME - R$ 

129.419,00
CT Nº 00049/2015 - 27.05.15 - FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS ME - R$ 250.866,00

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

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETOContratação de empresa de construção civil para a construção do Centro de Referên-

cia Especializado em Assistência Social-CREAS no Município de São João do Rio do Peixe-PB
LICITANTES HABILITADOS:
- A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME.
- DB Construções e Serviços LTDA.
- SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERV LTDA.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME.
- COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA ME.
- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA.
- CONSTRUTORA SÃO JOSÉ.
- CSL Construções Serviços Lavras LTDA.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
- F. ROCHA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
- F.J COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME.
- NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI.
- PROJEMAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
- RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- SÃO BENTO CONSTRUÇÕES.
- WELOX - CONST. CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
03/06/2015, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São 
João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 26 de Maio de 2015

THAMYZE MARTIN SOARES - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material elétrico para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de São João 
do Rio do Peixe; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA DO 
ELETRICISTA DO AGRICULTOR LTDA ME - R$ 129.419,00; FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE 
FREITAS ME - R$ 250.866,00.

São João Rio do Peixe - PB, 21 de Maio de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 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: 
Contratação de empresa para executar Obra de Pavimentação em Paralelepípedos e Calçadão; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MAIS CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 346.840,38.

Capim - PB, 22 de Maio de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para compra de material de construção destinado a Prefeitura Municipal de Juru PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 27 de Maio de 2015
SIDNEY RAMOS 
Pregoeiro Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
compra de tecidos, toalhas, aviamentos e acessórios destinados a Prefeitura de Juru PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº 
3555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3484-1245.
Email: licitacaojuru@hotmail.com

Juru - PB, 27 de Maio de 2015
SIDNEY RAMOS 
Pregoeiro Oficial

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 QUIXABA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento de link de acesso a internet para estações 

de trabalho, conforme termo de referencia em anexo, para atender as necessidades das secretarias 
da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB.

ABERTURA: 09/Junho/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para parcelado de lentes e armações, destinados a Se-

cretaria de Ação Social do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 09/Junho/2015 às 11:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para forneciparcelado de materiais de construção em geral, 

“madeira, tintas, elétrico entre outros”, destinados a todas as secretarias do município de Quixaba/PB.
ABERTURA: 09/Junho/2015 às 14:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para parcelado de peças de veículos, destinados a todas 

as secretarias do município de Quixaba/PB.
ABERTURA: 09/Junho/2015 às 16:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 26 de Maio de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.003.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.003/2015

O Prefeito do Município de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atri-
buições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado 
e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.003/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 004/2015 
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Gás de Cozinha (GLP – 13 KG), 
de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas 
secretarias. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 
17 de Março de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: JOSÉ IVONALDO DE SOUZA FILHO - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.469.379/0001-25, com o valor 
total de R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais), de acordo com a ata de registro de preços em 
anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 17 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.005/2015

O Prefeito do Município de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as 
atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo rela-
cionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.005/2015 PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO: 007/2015 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, de forma parcelada. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da 
data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 20 de Março de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: 
CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
16.515.252/0001-93, com o valor total de R$ 220.075,68 (Duzentos e vinte mil setenta e cinco reais 
e sessenta e oito centavos) Ata de Registro de Preços nº 0.6.005.02, empresa GERALDO VIDAL DA 
NOBREGA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.995.457/0001-45, 
com o valor total de R$ 11.070,00 (Onze mil e setenta reais), Ata de Registro de Preços nº 0.6.005.03 
e a empresa PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.894.881/0001-60, com o valor total de R$ 
300.917,66 (Trezentos mil novecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), Ata de Registro 
de Preços nº 0.6.005.01, de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 20 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.007.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.007/2015

O Prefeito do Município de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atri-
buições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado 
e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.007/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2015 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS AU-
TOMOTORES, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, 
através de suas secretarias. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA 
ASSINATURA: 12 de Março de 2015. EMPRESA VENCEDORA: VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.757.547/0001-64, 
com o valor total de R$ 259.200,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), de acordo 
com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 12 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.9.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.009/2015

O Prefeito do Município de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atri-
buições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado 
e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.009/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 011/2015 
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios, de forma 
parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 26 de Março 
de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR – ME (CEREALISTA 
PREMIUM), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.381.795/0001-32, com 
o valor total de R$ 1.314.413,00 (Um milhão e trezentos e quatorze mil e quatrocentos e treze reais), 
de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 26 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Gás de Cozinha (GLP – 13 KG), 

de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas 
secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 004/2015, 
Pregão Presencial nº. 0.6.003/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 02060.12.361.1001.2058 – 33.90.30 / 
02100.04.122.2001.2095 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho/Jonilton Fernandez Cordeiro e a empresa JOSÉ IVONALDO DE SOUZA FILHO - 
ME, pessoa jurídica de direito privado na sede Rua José Ferreira Ramos, 480, Centro, Juazeirinho 
– PB, CEP: 58.660-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.469.379/0001-25, com o valor total de R$ 
44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais). Contrato Administrativo nº 06301/2015/PMJ, conforme 
contratos em anexo ao processo.  

Juazeirinho - PB, 17 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0.5.001/2015.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 0.5.001/2015 nos termos do art. 24, Inciso 
IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: CONTRATAÇAO 
DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA SEDE PARA A CIDADE 
DE CAMPINA GRANDE – PB. Em favor das Empresas: ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.636.341/0001-28 no valor global de R$ 15.432.00 (Quinze mil 
quatrocentos e trinta e dois reais) e a empresa FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 40.945.446/0001-03, no valor global de R$ R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), de acordo 
com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria 
Jurídica do Município.

Juazeirinho – PB, 05 de Fevereiro de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO 

Prefeito em Exercício

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 
DA SEDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso 
IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores – Processo Licitatório nº. 
003/2015 - Dispensa de Licitação nº. 0.5.001/2015. DOTAÇÃO: 11.000.11.001.12.361.4009.3012.20
33 – 33.90.36.00 – 33.90.39.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2037 – 33.90.36.00 – 33.90.39.00 
/ 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2038 – 33.90.36.00 – 33.90.39.00 / 11.000.11.001.12.361.400
9.3012.2040 – 33.90.36.00 – 33.90.39.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 04 
(quatro) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e as empresas ALUYLSON PESSOA DOS 
SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.636.341/0001-28, no valor global de R$ 15.432.00 
(Quinze mil quatrocentos e trinta e dois reais) – NR DO CONTRATO: DP 05102/2015/CPL, e a 
empresa FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 40.945.446/0001-03, no 
valor global de R$ R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) – NR DO CONTRATO: DP 05102/2015/CPL  

Juazeirinho – PB, 06 de Fevereiro de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO 

Prefeito em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 0.5.002/2015.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 0.5.002/2015 nos termos do art. 24, Inciso IV, 
da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: Prestação de Serviços 
no Transporte de Estudantes da REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Em favor das Empresas: SILVANIA 
FALCÃO RAMOS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.792.081/0001-26, no valor global de R$ 
37.858,54 (Trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), e a empresa 
FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO - MEI, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.874.174/0001-
53, no valor total de R$ 83.786,64 (Oitenta e três mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e 
quatro centavos), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação 
e Parecer da Assessoria Jurídica do Município.

Juazeirinho – PB, 22 de Fevereiro de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO 

Prefeito em Exercício

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: Prestação de Serviços no Transporte de Estudantes da REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações 
posteriores – Processo Licitatório nº. 005/2015 - Dispensa de Licitação nº. 0.5.002/2015. DOTAÇÃO: 
11.000.11.001.12.361.4009.3012.2033 – 33.90.36.00 – 33.90.39.00 / 11.000.11.001.12.361.4009
.3012.2037 – 33.90.36.00 – 33.90.39.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2038 – 33.90.36.00 – 
33.90.39.00 / 11.000.11.001.12.361.4009.3012.2040 – 33.90.36.00 – 33.90.39.00. VIGÊNCIA: do 
presente contrato tem vigência até 04 (quatro) meses a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandes Cordeiro e as 
empresas SILVANIA FALCÃO RAMOS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.792.081/0001-26, Valor 
Total R$ 37.858,54 (Trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) – NR 
DO CONTRATO: DP 05201/2015/CPL, e a empresa FRANCISCO DE ASSIS CAMILO DE ARAUJO - 
MEI, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.874.174/0001-53, Valor R$ 83.786,64 (Oitenta e três mil setecentos 
e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) – NR DO CONTRATO: DP 05202/2015/CPL

Juazeirinho – PB, 23 de Fevereiro de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO 

Prefeito em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.003/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.003/2015, que tem por objeto o Sistema 
de Registro de Preços para Aquisição de Gás de Cozinha (GLP – 13 KG), de forma parcelada, para 
suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias, conforme termo 
de adjudicação, em favor das seguintes empresas: JOSÉ IVONALDO DE SOUZA FILHO - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.469.379/0001-25 do qual se sagrou 
vencedora do item, constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação ao Processo, 
com o valor total de R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais). Dê ciência aos interessados e 
determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos 
empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 17 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.005/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.005/2015, que tem por objeto o RE-
GISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 
de forma parcelada, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: CASA 
DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
16.515.252/0001-93 do qual se sagrou vencedora dos itens, constantes no Relatório de Julgamento 
e Termo de Adjudicação ao Processo, com o valor total de R$ 220.075,68 (Duzentos e vinte mil 
setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), empresa GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.995.457/0001-45 do qual se sagrou 
vencedora dos itens, constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação ao Processo, 
com o valor total de R$ 11.070,00 (Onze mil e setenta reais), e a empresa PERGON DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 19.894.881/0001-60 do qual se sagrou vencedora dos itens, constantes no Relatório de 
Julgamento e Termo de Adjudicação ao Processo, com o valor total de R$ 300.917,66 (Trezentos 
mil novecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), ficando a referida homologação 
com o valor total de R$ 525.820,34 (Quinhentos e vinte e cinco mil oitocentos e vinte reais e trinta 
e quatro centavos). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Con-
trato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 19 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.007/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.007/2015, que tem por objeto o REGIS-
TRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, de forma 
parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias, 
conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.757.547/0001-64 do 
qual se sagrou vencedora do item 1, 2, 3, com o valor total de R$ 259.200,00 (Duzentos e cinquenta 
e nove mil e duzentos reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 11 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.009/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.009/2015, que tem por objeto o Sistema 
de Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios, de forma parcelada, para suprir as 
necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias, conforme termo de adjudi-
cação, em favor das seguintes empresas: FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR – ME (CEREALISTA 
PREMIUM), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.381.795/0001-32 do 
qual se sagrou vencedora do item, constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação 
ao Processo, com o valor total de R$ 1.314.413,00 (Um milhão e trezentos e quatorze mil e qua-
trocentos e treze reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo 
Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 26 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.011/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.011/2015, que tem por objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR PARA 
A COLETA DE LIXO E 01 (UMA) CAÇAMBA PRA A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, de forma parcelada, para 
suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias, conforme termo 
de adjudicação, em favor da seguinte empresa: RAINHA EMPREITEIRA LTDA - ME pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.547.441/0001-24 do qual se sagrou vencedora do 
item 01 e 02, com o valor total de R$ 243.600,00 (Duzentos e quarenta e três mil e seiscentos reais). 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 11 de Maio de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.005/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.005/2015, que tem por objeto a 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PSF, para suprir as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes em-
presas: BS EQUIPAMENTOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 04.709.243/0001-54, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes 
no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 
16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais), MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA 
LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.779.833/0001-56, do qual 
sagrou-se vencedora nos itens constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, 
anexo ao processo, com o valor total de R$ 4.640,00 (Quatro mil seiscentos e quarenta reais). Dê 
ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a 
extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 26 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.006/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.006/2015, que tem por objeto a 
Contratação de empresa ou pessoa física, para a prestação dos serviços de transporte diversos, 
destinados a transporte de usuários dos serviços públicos e/ou funcionários/servidores públicos, 
em atendimento as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de 
adjudicação, em favor das seguintes empresas: ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS - ME 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.054.961/0001-44, do qual sagrou-
-se vencedora nos itens 02, 03 e 04, com o valor total de R$ 116.952,00 (Cento e dezesseis mil 
novecentos e cinquenta e dois reais), ROSINES JUSTINO ROCHA – MEI,  pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.110.493/0001-88, do qual sagrou-se vencedora no 
item 01, com o valor total de R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais), Dê ciência aos 
interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 24 de Abril de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 27 de maio de 2015Publicidade
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JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030866
Responsavel.: M N COM DE VEST E ACESSORIOS 
EIRELI
CPF/CNPJ....: 019762671/0001-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031010
Responsavel.: MANUEL CANDIDO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 013526947/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029831
Responsavel.: ORLANDO DE SOUSA QUEIROS
CPF/CNPJ....: 188814754-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         28.165,56
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028172
Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 012906072/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            529,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031886
Responsavel.: PW EMPREENDIMENTOS E CONS-
TRUCOES LT
CPF/CNPJ....: 012906072/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031863
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE OLIV
CPF/CNPJ....: 013525151/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            645,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029660
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 013525151/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            636,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029935
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE OLIV
CPF/CNPJ....: 013525151/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            726,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029667
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE OLIV
CPF/CNPJ....: 013525151/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            734,61
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030016
Responsavel.: ROBERTA CLAUDIA AMARAL OLI-
VEIRA ME
CPF/CNPJ....: 019451410/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            481,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031673
Responsavel.: ROQUE COMERCIO DE
CPF/CNPJ....: 005608867/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            495,92
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030005
Responsavel.: SEGEA  SERVICOS DE GESTAO 
ADMINISTR
CPF/CNPJ....: 003545523/0001-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         24.445,16
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028180
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            466,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031390
Responsavel.: VICTOR CHANG DE MELO
CPF/CNPJ....: 090426654-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            252,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031711
Responsavel.: YOHANNA CINTHYA SALES PEREIRA
CPF/CNPJ....: 019518814/0001-40
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.254,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031697
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,  27/05/2015
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.: BEBERICOS BAR LTDA
CPF/CNPJ....: 013686367/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.248,87
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031771
Responsavel.: BARBARA GALVAO SERRA DE A 
CAVALCANT
CPF/CNPJ....: 023482344-59
Titulo......: IND DE CARNET    R$            550,00
Apresentante: INSTITUTO CIENTIFICO DA PARAIBA 
LTD
Protocolo...: 2015 - 030318
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             89,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031008
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            314,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031015
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             50,29
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031007
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA 
XAVIER
CPF/CNPJ....: 570451434-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            571,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029989
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA 
XAVIER
CPF/CNPJ....: 570451434-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            571,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029990
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            118,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031009
Responsavel.: FABIO LEANDRO SA AYRES
CPF/CNPJ....: 305358834-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            623,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031032
Responsavel.: J.G.A. ENGENHARIA LTDA  C
CPF/CNPJ....: 000896853/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.693,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031765
Responsavel.: JANILSON DA SILVA ALMEIDA 
057302824
CPF/CNPJ....: 017911653/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,01
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032012
Responsavel.: JANAINA MARIA LUCENA DE MIRANDA
CPF/CNPJ....: 009461224-23
Titulo......: IND DE CARNET    R$            308,00
Apresentante: ZELIA ALENCAR DO AMARAL
Protocolo...: 2015 - 030300
Responsavel.: JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 558264155-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.800,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031004
Responsavel.: LUCIANO COSTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 293908184-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.342,65
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031348
Responsavel.: L L MOTOS DISTRIBUICAO E IM-
PORTACAO
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.215,59
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031687
Responsavel.: L L MOTOS DISTRIBUICAO E IM-
PORTACAO
CPF/CNPJ....: 014818186/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.790,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031637
Responsavel.: MARIO DE FRANCA SILVA
CPF/CNPJ....: 424886804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.232,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12

RENOVA ENERGIA S/A – CNPJ nº 08.534.605/0001-74, Torna público que requereu junto a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, para 
atividade INSTALAÇÃO DE TORRE ANEMOMETRICA STL_EPE_09, MUNICIPIO DE AREIA DE 
BARAUNAS/PB(NRPATOS), PROC. 2015-002387.

AGUAS DOCES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS NATURAIS LTDA – CNPJ nº 
09.546.328/0001-82, Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade FABRICAÇÃO DE SUCOS DE 
FRUTAS,HORTALIÇAS E LEGUMES,MUNICIPIO DE SOUSA/PB(NRPATOS), PROC. 2015-002679.

PAULO DAMIÃO – CPF nº 029.967.114-32, Torna público que requereu junto a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade BAR COM 
SOM AO VIVO E MECÂNICO, RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO, Nº131 – IBIARA-PB(NRPATOS), 
PROC. 2015-002864.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA– CNPJ nº 08.882.524/0001-65, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, para atividade CONSTRUÇÃO DE UM MERCADO DE ARTESANATO, RUA JOSÉ 
ESTEVAN CARNEIRO, S/N – CENTRO – SANTA TEREZINHA-PB(NRPATOS), PROC. 2015-002940.

LUIZ PORTELA MACIEL FILHO – CPF nº 048.737.524-69, Torna público que requereu junto a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, para 
atividade EDFICAÇÃO UNIFAMILIAR, BR-230, KM- 10, QD. 21 - LT.298 – JACARÉ – CABEDELO-
-PB, PROC. 2015-003013.

PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS LTDA – CNPJ nº 13.992.299/0001-50, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação da LO 
nº 3101/13, para atividade COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RES. IND. E SANITÁRIO 
CLASSE II(NÃO PERIGOSO), PERCURSO: 150KM DA SEDE DA SUDEMA,PROC. 2015-003028.

JRA CONSTRUTORA LTDA-ME – CNPJ nº 09.157.478/0001-02, Torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 27 UNIDADES HABITACIONAIS(PRÉDIO), AV. 
SANTA CATARINA,QD.41-LT.145 – B. DOS ESTADOS-PJ/PB, PROC. 2015-003010.

SHEKNAH CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 10.984.054/0001-92, Torna público 
que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para atividade CONSTRUÇÃO DE 31 CASAS, RUA DO CAJUEIRO,Nº43, QD.1 
– LT.12 – VÁRZEA NOVA,SANTA RITA-PB, PROC. 2015-002990.

APORTE CONSTRUCOES E INCOPORAÇOES LTDA  – CNPJ nº 07.890.669/0001-45, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 08 UNIDADES 
HABITACIONAIS, RUA PROJETADA, S/N QD.16 – LT.15 – CENTRO – MARIO ANDREAZA-
-BAYEUX-PB, PROC. 2015-002993.

PEDRO FRANCISCO FERREIRA JUNIOR LTDA – CNPJ nº21.631.184/0001-68, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para atividade BAR COM SOM MECANICO, SÍTIO CARUÇÚ,S/N-ZONA RURAL – 
SOBRADO-PB, PROC. 2015-003047.

MARCOS ANTONIO AIRES DA SILVA EIRELLE – CNPJ nº 20.354.343/0001-61, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, RUA 
ANTERO TORREÃO,Nº56 – CENTRO – SÃO J. DOS CORDEIROS-PB, PROC. 2015-003024.

ERIDINAURA DANTAS FERREIRA – CNPJ nº 22.217.399/0001-08, Torna público que requereu junto 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para atividade BAR COM SOM MECANICO, SÍTIO FIGUEIRA, S/N – ZONA RURAL – SOBRADO-
-PB, PROC. 2015-003049.

MADEIREIRA MAE RAINHA LTDA –ME  – CNPJ nº 17.758.890/0001-06, Torna público que reque-
reu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação de LO 
nº1582/13, para atividade EMPRESA DE ARMAZENAMENTO EM GERAL, RUA PADRE ELIZIO, 
Nº535 – CENTRO – ALAGOA GRANDE-PB, PROC. 2015-003000.

POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA  – CNPJ nº 16.670.085/0443-65, Torna público que requereu 
junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LOP, para atividade 
EXTRAÇÃO DE AREIA E SAIBRO E ARGILA PARA CERAMICA, RIACHO DOCE, S/N – ROD, BR 
101KM, 106,5 – PEDRAS DE FOGO-PB, PROC. 2015-003017.

GOLD CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA ME – CNPJ nº 15.296.200/0001-00, Torna 
público que requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para atividade EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APARTAMENTOS, RUA 
ADALBERTO P. VASCONCELOS,QD.156, LT. 20 – JOÃO PAULO II –JP/PB, PROC. 2015-002923.

TECCEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ nº 41.087.974/0002-12, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para atividade IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE FABRIL DE PRODUTOS E BASE 
POLIURETANO(ISOPOR), ROD.PB 44,S/N – QD.05, LT.02 – D, INDUSTRIAL-CAAPORÃ-PB, 
PROC. 2015-003042.

SUPERMERCADOS MANAIRA LTDA – CNPJ nº 09.143.892/0001-54, Torna público que reque-
reu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
ALTERAÇÃO, para atividade IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ISOLAMENTO ACUSTICOS DO 
EQUIPAMENTOS, RUA JOÃO CANCIO DA SILVA,Nº493 – MANAÍRA-JP/PB, PROC. 2015-002974.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS  – CNPJ nº 01.612.941/0001-49, Torna público que 
requereu junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Renovação 
da LI nº2408/14, para atividade CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA, LOTEAMENTO MONTE 
SINAI, BAIRRO DOS QUEIMADAS – MORIZOPOLIS-PB, PROC. 2015-002959.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE CONSTRUÇÃO, de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal 
nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2015, Pregão Presencial nº. 0.6.005/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 
02060.12.361.1001.2058 – 33.90.30 / 02100.04.122.2001.2095 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente 
contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandez Cordeiro e as empre-
sas CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 16.515.252/0001-93, com o valor total de R$ 220.075,68 (Duzentos e vinte mil setenta 
e cinco reais e sessenta e oito centavos), Contrato Administrativo nº 06502/2015/PMJ, empresa 
GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 18.995.457/0001-45, com o valor total de R$ 11.070,00 (Onze mil e setenta reais), Contrato 
Administrativo nº 06503/2015/PMJ e a empresa PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
19.894.881/0001-60, com o valor total de R$ 300.917,66 (Trezentos mil novecentos e dezessete 
reais e sessenta e seis centavos), Contrato Administrativo nº 06501/2015/PMJ, conforme contratos 
em anexo ao processo.  

Juazeirinho - PB, 20 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS 

AUTOMOTORES, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, 
através de suas secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 009/2015, Pregão Presencial nº. 0.6.007/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 02060.12.361.1001.2058 – 
33.90.30 / 02100.04.122.2001.2095 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandez Cordeiro e a empresa VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - ME / Gianni De Melo Macedo, CNPJ 19.757.547/0001-64, com o valor total de R$ 259.200,00 
(Duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais). Contrato Administrativo nº 06701/2015/PMJ.  

Juazeirinho - PB, 12 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios, de forma 

parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias. 
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2015, 
Pregão Presencial nº. 0.6.009/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 02060.12.361.1001.2058 – 33.90.30 / 
02100.04.122.2001.2095 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho/Jonilton Fernandez Cordeiro e a empresa J FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR – ME 
(CEREALISTA PREMIUM), pessoa jurídica de direito privado na sede Rua Doutor Carlos Agra, 106, 
Centro, Campina Grande - PB, CEP: 58.400-204, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.381.795/0001-32, 
com o valor total de R$ 1.314.413,00 (Um milhão e trezentos e quatorze mil e quatrocentos e treze 
reais). Contrato Administrativo nº 06901/2015/PMJ, conforme contratos em anexo ao processo.  

Juazeirinho - PB, 26 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM-

PACTADOR PARA A COLETA DE LIXO E 01 (UMA) CAÇAMBA PRA A RETIRADA DE ENTULHO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, de forma 
parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias. 
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 
123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 013/2015, Pregão Pre-
sencial nº. 0.6.011/2015. DOTAÇÃO: 02040.04.123.2001.2015 – 33.90.39 / 02050.20.606.1008.2020 
– 33.90.39 / 02060.12.361.1001.2031 – 33.90.39 / 02070.13.392.1006.2061 – 33.90.39 / 
02080.10.301.1002.2067 – 33.90.39 / 02090.08.244.1003.2083 – 33.90.39. VIGÊNCIA: Do presente 
contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandez Cordeiro e a empresa 
RAINHA EMPREITEIRA LTDA - ME / Severino Carlos de Andrade Neto, CNPJ 11.547.441/0001-
24, com o valor total de R$ 243.600,00 (Duzentos e quarenta e três mil seiscentos reais). Contrato 
Administrativo nº 06111/2015/PMJ.  

Juazeirinho - PB, 12 de Maio de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PSF, para suprir as necessidades da 

Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei 
Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERA-
DA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 007/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.005/2015. DOTAÇÃO: 
02080.10.301.1002.1028 – 44.90.52. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Juazeirinho/Fábio Roberto de Araújo Tavares e as empresas BS EQUIPAMENTOS, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita com o CNPJ: 04.709.243/0001-54, situada a Rua Aristides 
Ribeiro, 190, Jardim Ribeiro, Varginha – MG, CEP: 37.002-973 com o valor total de R$ 16.500,00 
(Dezesseis mil e quinhentos reais) CT nº 16501/2015/FMSJ, MEDICAL MERCANTIL DE APARE-
LHAGEM MEDICA LTDA, inscrita com o CNPJ: 10.779.833/0001-56, situada a Avenida Agamenon 
Magalhães, 3158, Espinheiro, Recife – PE, CEP: 52.010-040 com o valor total de R$ 4.640,00 
(Quatro mil seiscentos e quarenta reais) CT nº 16502/2015/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 26 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio Ambiente, Licença 

Prévia para Revitalização da Escadaria da Rua Gabriel Malagrida, no Município de  João Pessoa - PB.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Extrato de Aditivo de Contrato

Nº do Contrato: 00030/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Contratado: CONTACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS nº 00004/2014
Valor Original do Contrato: R$ 99.809,42.
Nº do Aditivo: 02
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 04(quatro) MESES.
Data da Assinatura do Aditivo: 05/05/2015

Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas do Município de Itatuba-PB.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
Projeta - Prémoldados e Engenharia Ltda - EPP - Valor: R$ 555.425,62.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com.

Itatuba - PB, 15 de Maio de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 COMUNICADO 
CONTINUIDADE DOS TRABALHOS – ABERTURA DE PROPOSTAS - ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
O Presidente oficial da CPL comunica aos interessados na Licitação Tomada de Preços n° 

00004/2015, que objetiva: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução 
dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas do Município de Itatuba-PB, que 
a sessão pública para ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS,  fica adiada do dia 27 de Maio 
de 2015, para o dia 29 de Maio de 2015 às 10:00 Horas. No mesmo local anteriormente divulgado.

Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis.
Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 25 de Maio de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 08 de junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA 
DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES 
JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 26 de maio de 2015.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 08 de junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS 
AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 26 de maio de 2015.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 13:00 horas do dia 08 de junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINE-
RAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 26 de maio de 2015.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

 CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo odontológicos diversos, destinado a Secretaria 

de Saúde deste Município.
O Pregoeiro Oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: DENTALMED CO-

MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA; 
ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA; FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 01 
de Junho de 2015 às 09:00 horas no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto, neste município. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2222.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 26 de maio de 2015
Josenildo Silva de Oliveira - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2015 - Ata de Registro de 

Preços nº 001/2014, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 001/2014, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita.

DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 
Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de 
assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - 
CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2026.2093 
- Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter ativi-
dades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.305.2027.2096 - Manter atividades 
de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00037/2015 - 04.05.15 - GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA - R$ 

24.800,00
CT Nº 00038/2015 - 04.05.15 - INTERGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA - R$ 77.400,00
CT Nº 00039/2015 - 04.05.15 - THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME - R$ 280.650,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de 
assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - 
CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2026.2093 
- Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter ativi-
dades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.305.2027.2096 - Manter atividades 
de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00028/2015 - 04.05.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 69.042,20
CT Nº 00029/2015 - 04.05.15 - CIRÚRGICA NORDESTINA DIST. DE MATERIAIS MÉDICO 

CIRÚRGICO - R$ 167.327,80
CT Nº 00030/2015 - 04.05.15 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NOR-

DESTE LTDA - ME - R$ 20.898,80
CT Nº 00031/2015 - 04.05.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 2.680,00
CT Nº 00032/2015 - 04.05.15 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - 

R$ 17.071,50
CT Nº 00033/2015 - 04.05.15 - MEGAMED COMÉRCIO LTDA - ME - R$ 14.887,20
CT Nº 00034/2015 - 04.05.15 - PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE 

CALLOU LTDA - R$ 11.876,00
CT Nº 00035/2015 - 04.05.15 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 

252.070,00
CT Nº 00036/2015 - 04.05.15 - STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 

27.675,50

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, baterias, extintores, rodas e macacos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de 
assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - 
CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 
- Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter ativi-
dades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.305.2027.2096 - Manter atividades 
de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00040/2015 - 19.05.15 - V & V ENEAS COM SERVIÇOS - R$ 43.648,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA 
- R$ 24.800,00; INTERGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA - R$ 77.400,00; THIAGO HENRIQUE 
ASSIS DE MOURA - ME - R$ 280.650,00.

Sapé - PB, 04 de Maio de 2015
INÊZ CRISTHINA PALITÓT CLEMENTINO R. LEITE - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
pneus, baterias, extintores, rodas e macacos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: V & V ENEAS COM SERVIÇOS - R$ 43.648,00.

Sapé - PB, 19 de Maio de 2015
INÊZ CRISTHINA PALITÓT CLEMENTINO R. LEITE - Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
PUBLICAÇÃO DE AVISO

Pregão Presencial nº 037/2015
Proc. Administrativo nº 038/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCA-

ÇÃO DE SOFTWARE PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE BANCÁ-
RIO (TESOURARIA) PORTAL TRANSPARÊNCIA, E DEMAIS SISTEMAS, A SEREM UTILIZADOS 
NESTA PREFEITURA. 

ABERTURA: 09/06/2015, às: 09:00 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 
Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas

Piancó-PB, 26 de Maio de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00001/2015 - Ata de Registro de 

Preços nº 001/2014, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 001/2014, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita.

DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 
Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1003.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice-Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.062.1002.2013 - Manter atividade de apoio financeiro a co-
marca local e Ministério Público 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2032 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.3032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João 
e festas populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo 
a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo Tempo 
e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, 
capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da 
Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro 
e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 
08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da 
Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00049/2015 - 04.05.15 - INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - R$ 73.250,00
CT Nº 00050/2015 - 04.05.15 - THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME - R$ 277.700,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de peças diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota 

municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1003.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice-Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.062.1002.2013 - Manter atividade de apoio financeiro a co-
marca local e Ministério Público 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2032 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.3032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João 
e festas populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo 
a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo Tempo 
e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, 
capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da 
Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro 
e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 
08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da 
Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00043/2015 - 04.05.15 - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - R$ 422.957,60

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de serviços mecânicos diversos destinados a manutenção corretiva dos 

veículos pertencentes a frota municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de 

Sapé: 01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1003.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral 
do Município 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do 
Vice-Prefeito 04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.2008.2007 
- Manter atividades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
04.00 - Secretaria de Finanças 04.062.1002.2013 - Manter atividade de apoio financeiro a co-
marca local e Ministério Público 04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 
04.125.1002.2015 - Manter atividades da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de 
Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 
- Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.122.1002.2017 - Manter atividades dos 
Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter atividades de implantação núcleos técnicos 
educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do Programa de Merenda Escolar 
12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos FNDE 12.361.2011.2021 
- Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação básica - 
Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter ativi-
dades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar 
- Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2032 
- Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades 
de apoio a universitários e implantação de pólo da UAB 12.365.2011.3032 - Manter atividades de 
educação infantil e creche - FUNDEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches 
- FNDE 12.366.2011.2034 - Manter atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 
12.366.2011.2035 - Manter atividades do Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 
- Manter atividades de educação de jovens e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades 
dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades 
das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 - Manter atividades de realização proj. arte, 
grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter atividades culturais de Carnaval, São João 
e festas populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo 
a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo esporte e Progr. Segundo Tempo 
e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 - Concessão de apoio, 
capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 - Manter atividades da 
Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de manutenção do Matadouro 
e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio a produtores rurais 
08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter atividades da 
Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de iluminação 
pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva 
26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 09.00 
- Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento de 
Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria 
de Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da 
Secretaria de Planejamento 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00044/2015 - 04.05.15 - MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - R$ 311.940,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00001/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais gráficos diversos; RATIFICO o cor-
respondente procedimento em favor de: INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - R$ 73.250,00; 
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME - R$ 277.700,00.

Sapé - PB, 04 de Maio de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
peças diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: MARIA JOELMA MACIEL MARINHO - R$ 422.957,60.

Sapé - PB, 04 de Maio de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Construção da Praça Jardim São Paulo, no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Obras no Parque Ecológico Sanhauá, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física, para a prestação dos serviços de transporte 

diversos, destinados a transporte de usuários dos serviços públicos e/ou funcionários/servidores 
públicos, em atendimento as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde. FUNDA-
MENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 
e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2015, Pregão Presencial nº. 
1.6.006/2015. DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 – 33.90.39 – 33.90.36. VIGÊNCIA: Do presente 
contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho/Fábio Roberto de Araújo Tavares e 
as empresas ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS - ME pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 18.054.961/0001-44, do qual sagrou-se vencedora nos itens 02, 03 e 
04, com o valor total R$ 116.952,00 (Cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta e dois reais), 
CT nº 16601/2015/FMSJ, e ROSINES JUSTINO ROCHA – MEI,  pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº. 18.110.493/0001-88, do qual sagrou-se vencedora no item 01, com o valor total 
de R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais), CT Nº 16602/2015/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 24 de Abril de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.14.009/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José,                no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento                               dos 
interessados que realizará às 09:00 horas do dia 12 de junho de 2015, Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, em Regime de                       Empreitada por 
Preço Unitário, cujo  OBJETO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENA-
GEM, REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  DAS RUAS 
DO ENTORNO DA PRAÇA DA FEIRINHA DO CATOLÉ, TRAVESSAS E AS RUAS SEVERINO 
FERNANDES DE OLIVEIRA E AROLDO CRUZ NO CONJUNTO DO JORNALISTA, NO BAIRRO 
DO CATOLÉ, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.   Informações e 
obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba.

Campina Grande, 26 de maio de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.006/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.006/2015, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MADEIRA EM GERAL, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Juazeirinho. Realizado 31 de Março de 2015, às 10h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, 
em virtude do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Juazeirinho-PB, 01 de Abril de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 AVISO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.009/2015
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 
2.11.009/2015, realizado no dia 26 de maio de 2015 às 10:00 horas, que tem como OBJETO 
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA VACINAÇÃO PARA USO DA EQUIPE DO PROINSA DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 2.11.013/2015, no dia 22 de junho de 2015 às 10:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

    Campina Grande, 26 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos Psicotrópicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 25 de Maio de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
suplementos alimentícios do tipo, Isosource Soya, Ensure 400gm e Neocate LCP 1600G. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 25 de Maio de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO 2
Conforme parecer da assessoria jurídica, informamos o não conhecimento dos recursos interpos-

tos por ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e COFEM CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA.-ME, referente as Tomadas de Preços nº 001 e 002/2015, 
ficando mantida a data de 28/05/2015 ÀS 09:00 e 11:00 hs, respectivamente, para abertura das 
propostas de preços daqueles licitantes que apresentarem as documentações que culminaram 
nas suas inabilitações, tendo em vista que fora concedido a todos os licitantes o prazo constante 
do Art. 48, Parágrafo 3º, da Lei 8.666/93. Íntegra do Parecer encontra-se acostado aos autos do 
processo para conhecimento.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 26 de Maio de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
vem comunicar que, verificada a não necessidade de alterações nos termos do edital do pregão 
presencial 006/2015 e seus anexos, fica definida a data de abertura do certame para o próximo dia 
09/06/2015 às 09:00, ficam respeitadas todas as condições editalícias iniciais. Outras informações 
poderão ser obtidas no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 26 de Maio de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
vem comunicar que, em virtude do feriado de Corpus Christi 2015 que irá ocorrer em 04/06/2015, 
ficam adiadas as sessões de abertura do Pregões Presenciais nº 007 e 008, para o próximo dia 
10/06/2015 às 09:00 e 11:00 hs, respectivamente, ficam respeitadas todas as condições editalícias 
iniciais. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 26 de Maio de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação de pavimentação em paralelepípedos nos 

Conjuntos Francisco Cunha e Júlia Paiva.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
RCA CONTRUÇOES LTDA-ME - Valor: R$ 123.004,18.
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, Praça dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 06 de Maio de 2015

DYEGO DE LIMA NÓBREGA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00028/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para prestação de serviços técnicos na área de Gestão Pública 

e prestação de contas de convênios do Município de Vieirópolis. Data e Local: 08 de Junho de 2015 
às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 26 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00029/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de urnas funerárias, incluindo os 

serviços de traslado funeral, destinado ao município de Vieirópolis. Data e Local: 08 de Junho de 2015 
às 10:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 26 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00030/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de veículos, destinados a manutenção 

das atividades de diversas Secretarias do Município de Vieirópolis. Data e Local: 08 de Junho de 2015 
às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 26 de Maio de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais médicos e hospitalares diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 69.042,20; CIRÚRGICA NORDESTINA DIST. 
DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO - R$ 167.327,80; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 20.898,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 2.680,00; 
MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 17.071,50; MEGAMED COMÉRCIO 
LTDA - ME - R$ 14.887,20; PADRÃO DIST. DE PRODUTOS E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU 
LTDA - R$ 11.876,00; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 252.070,00; 
STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 27.675,50.

Sapé - PB, 04 de Maio de 2015
INÊZ CRISTHINA PALITÓT CLEMENTINO R. LEITE - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

O Município de Cabedelo/PB, pessoa jurídica de Direito Público, com sede à Rua João Pires 
de Figueiredo, S/N – Centro, neste ato representado pela Secretária de Administração, a Senhora 
LIENE SANTANA PRAXEDES NÓBREGA, matrícula 00.880-0, no exercício regular de suas funções, 
NOTIFICA a Servidora ELIANA BONFIM SAMPAIO, ocupante do cargo de PROFESSORM, matrícula 
01.037-5 para comparecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
da presente notificação, a Secretaria de Administração de Cabedelo, sito à Rua Desembargador 
Manoel Felício Pinto – n.º 92, Monte Castelo – Cabedelo-PB – CEP: 58.101-042, no horário de 8h 
às 18h para negociação quanto a restituição aos cofres públicos dos valores recebidos durante o 
período de licença para capacitação.

Cabedelo, 26/05/2015.
LIENE SANTANA PRAXEDES NÓBREGA

Secretária de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Junho de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de refeições - tipo 
quentinha, mediante solicitação periódica e/ou diária, em atendimento as demandas operacionais 
das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 
12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 26 de Maio de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos, destinados a manutenção das diversas Escolas e Secretarias pertencentes a 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 19 de Maio de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Licença de uso, de um sistema 
de gestão de Saúde Pública - atenção básica, a ser utilizado por 25 agentes comunitários, incluindo 
os serviços de implantação, suporte técnico, manutenção e treinamento de seus Usuários, junto 
a este Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 19 de Maio de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE PARA-
LELEPÍPEDOS E MEIOS-FIOS PARA O MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 028/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (083) 32941112. Email: pmilicitacao2013@hotmail.com. Itapororoca - PB, 26 de Maio de 2015

TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2015 
Aos 25 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Itapororoca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Frei Damião Bozzano - 
Centro - Itapororoca - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005, Decreto Municipal nº 015, de 04 de Janeiro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00014/2015 que objetiva o registro de preços para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
INFORMÁTICA, NO SISTEMA MENOR PREÇO POR ITEM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO - ITAPOROROCA; resolve registrar o preço nos seguin-
tes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - CNPJ nº 09.165.176/0001-78. GERALDO VIDAL DA NOBREGA 
ME. Item(s): 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 
- 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 
- 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 - 91 - 
92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 
- 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 124 - 125. Valor: R$ 466.713,00. 
Itapororoca - PB, 25 de Maio de 2015

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito
 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE 

CÂMARAS, PNEUS, PROTETORES E BATERIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Itapororoca: UNIDADE ORÇAMENTÁ-
RIA.: 0300 Secretaria Municipal de Administração 04 122 0052 2.002 | Manut dos Serv Administrativos 
Gerais UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0400 Secretaria Municipal de Finanças 04 123 0052 2.005 | 
Manut do Gerenc e Controle Financeiro UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 Sec Munic Educação, 
Cultura, Esp e Lazer 12 361 0403 2.007 | Operacionalização do Ensino Fundamental 12 361 0403 
2.009 | FUNDEB - Outras Despesas de Manutenção UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0700 Secretaria 
Municipal de Ação Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec 
Hid 04 122 0052 2.020 | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 
00098/2015 - 25.05.15 - HC PECAS S/A - R$ 133.990,00 CT Nº 00099/2015 - 25.05.15 - MB AUTO 
PECAS LIMITADA - EPP - R$ 67.984,00 CT Nº 00100/2015 - 25.05.15 - PNEUCAR-COMERCIO 
DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 205.444,00

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00015/2015
 Aos 25 dias do mês de Maio de 2015, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Itapororoca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Frei Damião Bozzano - 
Centro - Itapororoca - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 028/2005, de 30 de Dezembro de 2005, Decreto Municipal nº 015, de 04 de Janeiro 
de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00015/2015 que objetiva o registro de preços 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE CÂMARAS, 
PNEUS, PROTETORES E BATERIAS, NO SISTEMA MENOR PREÇO POR ITEM, DESTINADOS 
AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO - ITAPOROROCA. ; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos: 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPOROROCA - CNPJ nº 09.165.176/0001-78. 

- HC PECAS S/A.
Item(s): 1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 10 - 37 - 38.
Valor: R$ 133.990,00.
- MB AUTO PECAS LIMITADA - EPP.
Item(s): 11 - 28 - 33 - 34 - 35 - 36 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46.
Valor: R$ 67.984,00.
- PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA.
Item(s): 3 - 4 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 

29 - 30 - 31 - 32 - 39.
Valor: R$ 205.444,00.

 Itapororoca - PB, 25 de Maio de 2015
CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços 0002/2015

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Taperoá, no uso 
de suas atribuições legais, torna público à população e a quem possa interessar, que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: a empresa GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA 
LIMA - EPP foi considerada HABILITADA para a fase de abertura de proposta por cumprimento 
integral das condições do edital, enquanto a empresa MACIEL LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA - ME, foi considerada INABILITADA por descumprimento de exigências 
editalícias.  Caso não haja interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no dia 
03/06/2015 as 08:00 hrs na sala da CPL. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos que 
ensejaram a inabilitação dos licitantes, encontra-se na sala da CPL, localizado na Rua Governador 
Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB. Maiores informações através do telefone: (083) 
3463-2924 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Taperoá - PB, 26 de Maio de 2015.
LEONARDO VILAR BEZERRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preços 0001/2015

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Taperoá, no uso 
de suas atribuições legais, torna público à população e a quem possa interessar, que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: as empresas GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA 
LIMA – EPP; VIGA ENGENHARIA EIRELI foram consideradas HABILITADAS para a fase de abertura 
de proposta por cumprimento integral das condições do edital, enquanto a empresa COMANDO 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME; LIMPA JÁ LTDA – ME;  PRIIMEE. CONSTRU-
ÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP; AQ 
CONSTRUTORA LTDA – ME; DEL ENGENHARIA EIRELI – ME; COMPASSO EMPREENDIMENTOS 
LTDA – ME; GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP; CONSTRUTORA APODI LTDA – ME; ES-
TRUCTURAL ENGENHARIA LTDA – ME; POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME; 
ADCRUZ – CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP; RAVY CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E PROJETOS LTDA - ME, foram consideradas INABILITADAS por descumprimento de 
exigências editalícias.  Caso não haja interposição de recurso a abertura das propostas ocorrerá no 
dia 03/06/2015 as 14:00 hrs na sala da CPL. Maiores informações e o Detalhamento dos motivos que 
ensejaram a inabilitação dos licitantes, encontra-se na sala da CPL, localizado na Rua Governador 
Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB. Maiores informações através do telefone: (083) 
3463-2924 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Taperoá - PB, 26 de Maio de 2015.
LEONARDO VILAR BEZERRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expediente e didáticos diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 

01.00 - Gabinete do Prefeito 04.092.1003.2003 - Manter atividades da Procuradoria Geral do Municí-
pio 04.122.1002.2004 - Manter atividades do Gabinete do Prefeito 02.00 - Gabinete do Vice-Prefeito 
04.122.1002.2006 - Manter atividades do Gabinete do Vice-Prefeito 04.122.2008.2007 - Manter ativi-
dades do PROMORADIA 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.122.1002.2009 
- Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 04.00 - Secretaria de Fi-
nanças 04.062.1002.2013 - Manter atividade de apoio financeiro a comarca local e Ministério Público 
04.123.1002.2014 - Manter atividades da Secretaria de Finanças 04.125.1002.2015 - Manter atividades 
da Gerência da Receita Municipal 05.00 - Secretaria de Controle Interno 04.124.1002.2016 - Manter 
atividades da Secretaria de Controle Interno 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 
12.122.1002.2017 - Manter atividades dos Conselhos da Educação 12.126.2013.2018 - Manter ativida-
des de implantação núcleos técnicos educac. e telecentros 12.306.2010.2019 - Manter atividades do 
Programa de Merenda Escolar 12.361.2011.2020 - Manter atividades de ações educativas - Recursos 
FNDE 12.361.2011.2021 - Manter atividades de educação básica - Convênio 12.361.2011.2023 - Manter 
atividades da educação básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da educação 
básica - Salário Educação 12.361.2011.2025 - Manter atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola 
12.361.2011.2016 - Manter atividades da educação básica - MDE 12.361.2014.2027 - Manter atividades 
de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 - Manter atividades de transporte escolar - Convênio 
12.361.2014.2029 - Manter atividades de transporte escolar - MDE 12.361.2014.2032 - Manter atividades 
de transporte escolar - FUNDEB 40% 12.364.2012.2031 - Manter atividades de apoio a universitários e 
implantação de pólo da UAB 12.365.2011.3032 - Manter atividades de educação infantil e creche - FUN-
DEB 40% 12.365.2011.2033 - Manter atividades de apoio a creches - FNDE 12.366.2011.2034 - Manter 
atividades de educação de jovens e adultos - FUNDEB 40% 12.366.2011.2035 - Manter atividades do 
Programa Brasil Alfabetizado - FNDE 12.366.2011.2036 - Manter atividades de educação de jovens 
e adultos - FNDE 13.391.2015.2037 - Manter atividades dos Memoriais “Augusto dos Anjos” e “Ligas 
Camponesas” 13.392.2015.2038 - Manter atividades das bandas marciais municipais 13.392.2015.2039 
- Manter atividades de realização proj. arte, grupos folclóricos e culturais 13.392.2015.2040 - Manter 
atividades culturais de Carnaval, São João e festas populares 13.392.2016.2042 - Manter atividades 
da Biblioteca Municipal e Projeto Incentivo a Leitura 27.812.2017.2043 - Manter atividades de incentivo 
esporte e Progr. Segundo Tempo e Ginástica 07.00 - Secretaria de Agricultura e Pesca 18.541.2007.2044 
- Concessão de apoio, capacitação, projetos e assistência técnica e ambiental 20.122.1022.2045 
- Manter atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca 20.451.2002.2046 - Manter atividade de ma-
nutenção do Matadouro e Mercado Público 20.606.2007.2047 - Manter atividade de incentivo e apoio 
a produtores rurais 08.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.122.1002.2048 - Manter 
atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura 15.451.2002.2049 - Manter atividade de 
iluminação pública 15.452.2001.2051 - Manter atividades dos serviços de limpeza urbana e coleta 
seletiva 26.782.2003.2055 - Manter atividades de recuperação e conservação de estradas vicinais 
09.00 - Departamento Municipal de Transito 04.122.1002.2057 - Manter atividades do Departamento 
de Trânsito 12.00 - Secretaria de Comunicação 24.131.1022.2097 - Manter atividades da Secretaria de 
Comunicação 13.00 - Secretaria de Planejamento 04.121.1002.2098 - Manter atividades da Secretaria 
de Planejamento 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00047/2015 - 04.05.15 - JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME - R$ 410.901,40

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços de transporte diversos, com a utilização de veículo apropriado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal e Recursos Próprios do Município de Sapé: 

06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 12.361.2011.2023 - Manter atividades da 
Educação Básica - FUNDEB 40% 12.361.2011.2024 - Manter atividades da Educação Básica - Salário 
Educação 12.361.2011.2026 - Manter atividades da Educação Básica - MDE 3390.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Física 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00048/2015 - 04.05.15 - JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA - R$ 27.600,00

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Execução de serviços 
mecânicos diversos destinados a manutenção corretiva dos veículos pertencentes a frota municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA JOELMA MACIEL MA-
RINHO - R$ 311.940,00.

Sapé - PB, 04 de Maio de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais 
de expediente e didáticos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME - R$ 410.901,40.

Sapé - PB, 04 de Maio de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Execução dos serviços de trans-
porte diversos, com a utilização de veículo apropriado; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSENILDA ALEXANDRE DA SILVA - R$ 27.600,00.

Sapé - PB, 04 de Maio de 2015
FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
OBJETO: Contratação de serviços de Locação de Veículos tipo passeio,  utilitários para realizar  

Transporte Escolar  dos alunos da zona rural  para atender as atividades da Secretaria de Saúde e 
Planejamento e Finanças, bem como locação de veículo de cargo ( Tipo Carro Pipa ) para realizar 
transporte de água no município de várzea, conforme especificações no edital e seus anexos,

DATA REUNIÃO: 11 de Junho de 2015, ás 08:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 26 de Maio de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

  
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 – 2º REUNIÃO
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de veículos (oficina, borracharia, elétrica e outros) 

para veículos a serviço do município, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 11 de Junho de 2015, ás 10:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 26 de Maio de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

  
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de material medico, odontológico, laboratorial e hospitalar, destinado 

as atividades da secretaria de saúde deste município, itens não cotados no processo anterior, conforme 
Edital e seus anexos. conforme especificações constantes no termo de referência anexo i deste edital.

DATA REUNIÃO: 11 de Junho de 2015, ás 13:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 26 de Maio de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Extrato de Aditivo de Contrato

Nº do Contrato: 00033/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
Contratado: CONTACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME.
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇOS nº 00006/2014
Valor Original do Contrato: R$ 249.829,44.
Nº do Aditivo: 02
Objeto do Aditivo: PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 05(CINCO) MESES.
Data da Assinatura do Aditivo: 05/05/2015

Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para serviços técnicos para acompanhamento de pacientes em 

consultas e procedimentos médicos que se deslocam para a cidade de Patos-PB. Local e Data: Na sala 
de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, 
às 09:00 horas do dia 10 de Junho de 2015.

 São José da Lagoa Tapada - PB, 26 de Maio de 2015 
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento de medicamentos diversos, não padronizados, 

destinados a manutenção da Secretaria de Saúde do município de São José da Lagoa Tapada-PB. 
Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José 
da Lagoa Tapada - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Junho de 2015.

 São José da Lagoa Tapada - PB, 26 de Maio de 2015 
 JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição e instalação de Relógio de Ponto Eletrônico 

destinado ao município de São José da Lagoa Tapada-PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB, às 11:00 horas 
do dia 10 de Junho de 2015.

 São José da Lagoa Tapada - PB, 26 de Maio de 2015 
JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE

Pregoeiro Oficial

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO ELETRÔNICO N138/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual e Decreto 
nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico através do site: http://www.licitacoes-e.com.br, no dia 11/06/2015, 
às 09h (nove horas - horário de Brasília) para:  

Aquisição de material permanente - aparelho portátil MPS, impressoras, câmera, filmadora, 
destinado a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH, conforme Anexo 
I do Edital.

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

REG. CGE Nº 15-00438-5
João Pessoa, 26 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

Aviso de Audiência Pública Nº 002/2015
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de reajuste das tarifas do serviço 
público de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a vigorar a partir da publicação da 
nova estrutura tarifária no Diário Oficial do Estado.

Local: Sede da PBGÁS
Endereço: Av. Epitácio Pessoa, 4.756 – Cabo Branco – João Pessoa – PB
Data e horário: 11 de junho de 2015 às 09h

A DIRETORIA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:30 horas do dia 08 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PÃES. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 26 de Maio de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 4 SALAS DE AULA RURAL.
LICITANTES HABILITADOS:
- ALPHA CONSTRUÇÕES LTDA.
- LG CONSTRUÇÕES LTDA.
- MATRIX CONSTRUTORA LTDA - EPP.
- SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP.
LICITANTES INABILITADOS:
- BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA - ME.
- COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA - ME.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA - ME.
- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA - ME.
- CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP.
- COSIMAR CONSTRUTORA SINCERA LTDA - ME.
- DANTAS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - ME.
- GERALDO BARACHO FILHO - ME.
- HOT GÁS COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONT EM GERAL LT.
- LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME .
- POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
- RANGEL E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - EPP.
- RETA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME.
- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 03/06/2015, 
às 16:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR.

Remigio - PB, 07 de Maio de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE REMÍGIO

 AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Torna público que o aviso referente a licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 

para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, Publicado no diário oficial do Estado do dia 22/05/2015 da pagina 
31, onde se lê Pregão Presencial 00001/2015, leia-se Pregão Presencial 00032/2015, Permanecendo 
inalterada as demais informações.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remígio - PB, 26 de Maio de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE IGARACY
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A CAMARA MUNICIPAL DE IGARACY, ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 

Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a quem interessar que fará realizar às 
10:00 horas do dia 07 de junho  de 2015, processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para Contratação de empresa e/ou proprietários de veículos 
para locação de veículos para ficarem à disposição da Câmara Municipal de IGARACY-PB, durante o 
exercício de 2015. O Edital e anexos para a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos no horário 
das 8:00 às 12:00 e 14:00 no Setor de Licitação, com funcionamento no prédio sede do município de 
Igaracy-PB, situada na Travessa Antônio Costa Dantas S/N,  centro, Igaracy - PB. 

Igaracy, 21 de Maio de 2015.
Ana Lucia de A. Costa
Presidente da C.P.L.

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2015
Objeto:AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 0 KM PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE 

MUNÍCIPIO. O Pregoeiro da Prefeitura de Cuité comunica aos interessados que o Pregão Presencial 
nº 036/2015, está suspenso em virtude da impugnação ao edital apresentado pela FIORI VEICOLO 
LTDA. O Edital terá o aviso de licitação republicado com uma nova data para abertura do certame. 
Informações:segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@
cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 25 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor da empresa JOSÉ MACIEL DA COSTA ALVES ME CNPJ 01.650.302/0001-
78 no valor total de R$ 148.600,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 26 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa JOSÉ MACIEL DA COSTA ALVES ME CNPJ 01.650.302/0001-78 no 
valor total de R$ 148.600,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à 
contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 26 de maio de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor da empresa CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDACNPJ 
13.603.534/0001-54 no valor total de R$ 20.988,00, ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI-
COS LTDA CNPJ 03.395.396/0001-01 no valor total de R$ 124.833,40,SHOPPING DA ELETRECIDADE 
COMERCIAL LTDA EPP CNPJ 03.624.439/0001-83 no valor total de R$ 396.870,50 e ELÉTRICA RA-
DIANTE MATERIAIS ELÉTRONICOS LTDA EPP CNPJ 15.984.883/0001-99 no valor total de 145.573,60. 
Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 26 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDACNPJ 13.603.534/0001-54 
no valor total de R$ 20.988,00, ELETROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ 
03.395.396/0001-01 no valor total de R$ 124.833,40,SHOPPING DA ELETRECIDADE COMERCIAL LTDA 
EPP CNPJ 03.624.439/0001-83 no valor total de R$ 396.870,50 e ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS 
ELÉTRONICOS LTDA EPP CNPJ 15.984.883/0001-99 no valor total de 145.573,60. Em consequência, 
ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas 
em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 26 de maio de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2015
ObjetoSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PECAS E CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS PERTENCENTES A PREFEITURA 
DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Nova data parainício da Sessão:09:00 (hora local) do dia 15/06/2015. 
Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo 
da Prorrogação: Reformulçao do edital e/ou seus anexos. Informações e Retirada de Edital:Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.
cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 26 de maio de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
Concorrência Pública n.º: 006/2015
Ref.: Impugnação ao Edital
Recorrente:    R. FURLANI ENGENHARIA LTDA
Publicação Decisão
Tendo em vista o tudo o que consta do processo administrativo, JULGO PELO NÃO CONHECIMENTO 

da Impugnação interposta.
Patos (PB), 26 de maio de 2015.

KLÉBER CABRAL BRANDÃO
Presidente da CPL

Concorrência Pública n.º: 006/2015
Ref.: Impugnação ao Edital
Notificado:    R. FURLANI ENGENHARIA LTDA
Notificação
Fica a Empresa R. FURLANI ENGENHARIA LTDA notificada da decisão que JULGOU PELO NÃO 

CONHECIMENTO da Impugnação interposta.
Patos (PB), 26 de maio de 2015.

KLÉBER CABRAL BRANDÃO
Presidente da CPL
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