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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Inscrições para o Sisu 2015 começam no dia 8 de junho. Página 9
 
l Maternidade de Patos faz apelo a doadoras de leite. Página 10 
 
l Seinfra inicia alargamento do anel externo da Lagoa. Página 13

l Secretários de Agricultura Familiar realizam fórum em JP. Página 17
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Ano CXXI1
Número 101

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 3,186  (compra) R$ 3,187  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,100  (compra) R$ 3,300  (venda)
EURO   R$ 3,492  (compra) R$ 3,495  (venda)
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31o Máx.
22o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais

O Produto Interno Bruto brasileiro encerrou o primeiro trimestre deste ano em R$ 1,4 trilhão, com queda de 0,2% 
em relação ao anterior. Em 12 meses, o PIB acumula um resultado negativo de 0,9%, segundo o IBGE.  PÁGINA 11

Bruna e Luana: vices no Troféu Brasil

FOTO: Evandro Pereira

Alunos do Prima fazem 
concerto em Patos e CG 

PB é destaque no 
salto ornamental 

Aplicativo da 
UFPB traduz
áudio em Libras

expotec 2015

PIB nacional fecha o
trimestre em queda

O VLibras, desenvolvido pelo Núcleo 
de Pesquisa e Extensão da UFPB, é um 
dos trabalhos apresentados na Expo-
tec 2015, que termina hoje, na capital. 
Aplicativo pode beneficiar 10 milhões 
de pessoas com deficiência.  PÁGINA 9

20Caderno

Esportes

sEMANA DO BEBê Oficinas e brincadeiras encerram 
campanha hoje, no Busto de Tamandaré, em JP.  PÁGINA 4
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14h21

2.1m
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DIREITOs TRABALhIsTAs Sindicatos e movimentos sociais realizaram protestos ontem em João Pessoa, 
Patos e Campina Grande contra a terceirização de mão de obra e o ajuste fiscal.  PÁGINA 14

“Clownssicos”
em cena hoje
e amanhã

 

Público assistirá à apresentação 
completa da “Fantasia Coral”, obra 
do alemão Beethoven.  PÁGINA 5

Espetáculo tea-
tral busca criar um 
diálogo direto com 
o público.  PÁGINA 8

PÁGINA 24

paraíba políticas
Aberta licitação para 
obra no Hotel Globo 

CPI que investigará
a CBF é formalizada 

A Prefeitura da capital 
publicou no Diário Oficial 
do Estado aviso de licitação 
para restauração do prédio 
histórico.  PÁGINA 13

Líderes partidários 
terão cinco dias para in-
dicar os parlamentares 
que integrarão a Comissão 
Parlamentar.  PÁGINA 18

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação
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Tempo houve, e não faz mais do que 
dois anos, em que os brasileiros, indig-
nados com a construção de sofisticadas 
arenas esportivas e a má qualidade dos 
serviços públicos, saiam às ruas gritan-
do slogans em que exigiam um hipoté-
tico “Padrão Fifa”  também para a edu-
cação, a saúde, e a segurança  pública. 
É claro que as manifestações faziam 
sentido: para sediar a Copa do Mundo, 
o governo brasileiro se comprometeu a 
cumprir tudo o que a Federação Interna-
cional de Futebol mandava. Chegou-se 
ao ponto de permitir a venda de bebidas 
alcoólicas nos estádios para atender aos 
patrocinadores do torneio.

Pois bem, o tal “Padrão Fifa” se re-
vela agora em toda a sua inteireza. A pe-
dido de autoridades dos Estados Unidos, 
a polícia suíça deflagrou em Zurique, a 
maior operação contra a corrupção no 
futebol já vista em todos os tempos. Sete 
cartolas da entidade foram presos no lu-
xuoso hotel cinco estrelas BaurauLac, 
entre eles, o ex-presidente CBF José Ma-
ria Marin. Outros dois brasileiros estão 
envolvidos no caso: J. Hawilla, dono da 
Traffic e peça-chave no esquema, e José 
Lazaro Margulies, proprietário de em-
presa que negocia venda de direitos de 
transmissão.

As acusações, feitas em relatório 
do Departamento de Justiça dos EUA, 
estão relacionadas a vasto e milionário 
esquema de extorsão, fraude e lavagem 
de dinheiro que perdurou na Fifa nos úl-
timos 20 anos, sempre ligado a acordos 
de marketing e transmissão. Segundo as 
autoridades norte-americanas, os valo-

res giram em torno de US$ 150 milhões.
Marin e os demais detidos podem ser ex-
traditados para os EUA para o processo. 
O FBI disse que a operação apenas co-
meçou e novos nomes serão implicados.

O caso é tão escandaloso que a pró-
pria presidente Dilma Rousseff não se 
furtou a comentá-lo em entrevista con-
cedida no México, em meio à sua visita 
oficial àquele país. Ela, claro, manifes-
tou-se favorável às investigações e ar-
gumentou com precisão: se a Copa do 
Mundo de 2014 estiver envolvida nesses 
“malfeitos”, o governo também se in-
teressa em saber quanto e em que cir-
cunstâncias os recursos públicos foram 
alcançados pela máfia do futebol. 

No Congresso Nacional se discute 
a instalação de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito para apurar estas 
irregularidades. O senador Romário Fa-
ria, um dos ícones do futebol brasilei-
ro, tomou a dianteira e chutou em gol: 
conseguiu mais de 50 assinaturas para a 
CPI no Senado. O presidente da Câmara 
Federal, deputado Eduardo Cunha, ten-
ta convencê-lo a aceitar a ideia de uma 
Comissão Mista, composta por senado-
res e deputados. O risco é que muitos 
deputados são acusados de integrar a 
chamada “bancada da bola”, sempre dis-
posta a defender os cartolas do futebol 
brasileiro. 

Há muito se sabe que falta transpa-
rência às entidades do futebol. Talvez as 
investigações conduzidas nos Estados 
Unidos forneçam o estímulo que faltava 
para ocorrer uma verdadeira transfor-
mação na organização do esporte.

Editorial

 Crônica

  Eis aí o Padrão Fifa

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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A Hermano, ainda que tarde

Quando o relógio do tempo bate a 
inevitável hora e um mestre é chamado e 
vai embora, aqueles que a ventura uniu a 
ele, por motivos bons, embora diversos, 
mirando-se um no outro, sob o arco da 
saudade, conseguem enxergar, no cristal 
de cada lágrima que cai, reflexos do que 
seria o rosto sereno da paz.

Hermano José, o mestre que o sol de 
uma quinta-feira escolheu para pintar o 
céu com as cores que anunciam a noite, 
me ensinou muitas coisas boas, apesar 
dos fios curtos que as Moiras teceram, 
para selar os nossos encontros - em ga-
lerias de arte, livrarias e no alpendre de 
sua casa, com vista para o mar.

Falava baixo, fazendo coro ao ma-
rulho - seus resmungos eram respingos 
de mar. Queria ter as mãos de um he-
rói grego das antigas, para tentar deter 
a insanidade inexorável, que abafava, 
com a zoada de buzinas e disparos, o 
grasnar dos gansos que alegravam e 
protegiam seu quintal.

O mestre agora é cinza - penso que 
a cor de menor ausência em sua paleta, 
por emprestar volume às nuvens e suge-
rir o estado de espírito do céu. Vai por aí, 
ao sabor dos ventos e das marés. Tudo o 
que queria - voltar a ser energia cósmica, 
para participar diretamente do grande 
concerto de criação do universo.

Com Hermano José aprendi a ouvir 
as canções – dos pássaros, das ondas, 
dos coqueiros - que nos chegam aos ou-
vidos, sopradas pela brisa marinha. E a 

contemplar a sinuosidade das linhas, as 
mil e uma formas, de mil e uma cores, 
que fazem do litoral uma das mais belas 
criações de Deus, nesta cidade.

Sob os auspícios poéticos e pictóri-
cos de Hermano José, escolhi a Ponta do 
Seixas para tratar de meus dilemas exis-
tenciais, purificar-me de culpas, fazer da 
esperança o antídoto contra o desespe-
ro. Curo-me pela catarse das falésias, o 
êxtase atlântico, o espírito sagrado que 
paira sobre o divino cenário.

Sentado no templo da Ponta do Sei-
xas, nas manhãs de sábado, contemplo a 
cidade-sonho - harmonia entre a ação do 
homem e os fatos da natureza - que Her-
mano José sacralizou em seus quadros. 
Entendo suas palavras. E a extensão 
de seu olhar. Muito acima dos edifícios, 
além dos horizontes do asfalto.

Hermano José habita agora a memó-
ria de muitas cabeças, transfigurado em 
um ente histórico, pela glória de seus 
poemas e quadros. E ressuscitará todas 
as vezes que um de seus tantos discípu-
los erguer a mão, com lápis, pincel, cinzel 
ou outro instrumento qualquer, para o 
gesto sagrado de fazer arte.

Que cuidem bem de seu espólio ar-
tístico e não se esqueçam de seu legado 
espiritual. De seus restos mortais cuida-
rão os quatro elementos. De minha par-
te, continuarei trilhando os caminhos 
que me ensinou o velho mestre: pés des-
calços na areia, cabeça cheia de vento, 
coração aberto para o mundo.

  

O mestre agora é cinza - a cor de menor ausência em sua paleta, por 
emprestar volume às nuvens e sugerir o estado de espírito do céu.”
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O ex-deputado Leonardo Gadelha compôs 
a chama do partido, ao lado do Pastor 
Everaldo, na condição de candidato à vice
-presidente, na eleição do ano passado. 
O presidente estadual da legenda, Mar-
condes Gadelha, ratificou a disposição do 
partido de sair com candidatura própria, 
mas ressaltou que “essa decisão não será 
tomada agora”.  

No encontro estadual do PSC, ontem, na capital, o 
ex-deputado federal Leonardo Gadelha foi alçado à 
condição de pré-candidato a prefeito de João Pessoa. 
Na sede do partido, no bairro de Miramar, o presiden-
te nacional da legenda, Pastor Everaldo, disse que o 
PSC quer lançar candidaturas próprias “nas capitais e 
em cidades com mais de 100 mil eleitores”.

PRÉ-CANDIDATO (1)

JUVENTUDE

PRé-CANDIDATO (2)

UNInforme

RACIONAMENTO PSDB-MULhER

ROMBO NA PREVIDÊNCIA NA MIRA DO TCE

O secretário Tibério Limeira 
(Juventude, Esporte e Lazer) 
confirmou ontem o apoio integral do 
Governo do Estado à participação dos 
delegados da Paraíba na Conferência 
Nacional de Juventude 2015, em 
Brasília. Nas duas edições anteriores, 
em 2008 e 2011, participaram mais 
de 800 mil jovens do Brasil e de 
outros 14 países da América do Sul, 
África, América de Norte e Europa.

Para enfrentar os efeitos da 
estiagem, a Cagepa anunciou a 
ampliação do racionamento de 
água em Campina Grande, Caturi-
té, Barra de Santana, Queimadas, 
Alagoa Nova, Lagoa Seca, Lagoa 
de Roça, Pocinhos e Matinhas. 
O sistema será interrompido às 
17h dos sábados e reativado às 
5h das terças-feiras, a partir do 
dia 6 de junho.

Hoje tem mobilização das mulhe-
res do PSDB, em João Pessoa, no 
Hotel Tambaú. O Diretório Estadual 
promove encontro com o objetivo 
de organizar o “Mulher da Paraí-
ba”. A vice-presidente nacional do 
PSDB-Mulher, Thelma de Oliveira, 
fará palestra sobre um tema que 
está na pauta do Congresso: Au-
mento da participação das mulhe-
res na política partidária.

Existe um déficit de quase R$ 10 bilhões nos cofres da previdência dos municípios paraibanos, conforme 
atestou o levantamento divulgado esta semana pelo corregedor do Tribunal de Contas do Estado, conse-
lheiro Fernando Catão. A situação é de tal gravidade que o presidente do TCE, Arthur Cunha Lima, classifica a 
situação dos municípios que tem regimes próprios de previdência social como “muito difícil”. E fez um alerta: 
tais prejuízos aos cofres públicos vão acarretar na reprovação das contas dos gestores municipais. Pior: eles 
terão de responder ações na Justiça. No próximo mês, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do 
Rêgo Filho (foto, ao lado de Arthur Cunha Lima) vem a João Pessoa proferir palestra sobre o programa de 
Auditorias Operacionais Coordenadas nas áreas de previdência social e meio ambiente, que serão deflagra-
das em nível nacional. Na Paraíba, o TCE, com o apoio do TCU, vai intensificar a fiscalização para aumentar o 
controle sobre o regime de previdência dos municípios da Paraíba. Para o Arthur Cunha Lima, as Auditorias 
Operacionais Coordenadas deverão identificar um sem-número de irregularidades na gestão desses regimes 
próprios de previdência social.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet

NOME LEGAL
Antes um projeto com começo, meio e prazo para acabar, conforme ressaltou a promotora de Justiça Paula 
Amorim, o “Nome Legal” foi institucionalizado no Ministério Público da Paraíba. Ato do procurador-geral, 
Bertrand Asfora, criou o Núcleo de Promoção da Paternidade Nome Legal (Nupar), cuja atuação traz cidada-
nia para crianças e adolescentes do Estado. 
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Governo Federal quer uniformizar
tratamento pós-exposição ao HIV
O MS colocou em consulta 
pública o Protocolo de 
Profilaxia Antirretroviral

A terapia com medica-
mentos pós-exposição ao 
HIV terá novas recomen-
dações para atendimento. 
O Ministério da Saúde co-
locou em consulta pública 
o Protocolo de Profilaxia 
Antirretroviral Pós-Exposi-
ção de Risco para Infecção 
pelo HIV. O documento fica-
rá à disposição dos profis-
sionais de saúde e público 
em geral para sugestões 
por um mês. A proposta foi 
apresentada à Comissão 
Nacional de Incorporação 
de Tecnologia no SUS (Co-
nitec), que aprovou o texto 
e o disponibilizou para a 
contribuição da sociedade.

Disponível desde a dé-
cada de 90 no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), a Profi-
laxia Pós-Exposição (PEP) 
foi implantada, inicialmen-
te, para os profissionais de 
saúde, como prevenção. O 
procedimento é usado em 
casos de acidentes de tra-
balho, em que os profissio-
nais são expostos a mate-
riais contaminados ou que 
têm a luva perfurada por 
objetos cortantes no trato 
com paciente soropositivo. 
Em 2011, a PEP foi esten-
dida para vítimas de vio-
lência sexual e, em 2012, 
a profilaxia foi ampliada a 
qualquer acidente sexual, 
como o não uso ou rompi-
mento do preservativo.

Como novidades, o 

novo documento apresenta 
a recomendação de esque-
ma único de antirretrovi-
rais para todos os tipos de 
PEP e a redução do tempo 
de acompanhamento dos 
pacientes, de seis para 
três meses. Outra propos-
ta apresentada pelo do-
cumento é a extinção das 
diferentes categorias de 
profilaxia (acidente ocupa-
cional, violência sexual e 
PEP sexual) para um só tipo 
de PEP e o estabelecimento 
de critérios objetivos para 
indicação de PEP. Estas me-
didas simplificarão a pres-
crição da profilaxia.

Após a consulta públi-
ca e avaliação de todas as 
contribuições, o protocolo 
será analisado novamente 
pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnolo-
gias no SUS (Conitec). Des-
de 2010, a oferta de PEP 
quase dobrou, passando de 
12 mil tratamentos para 22 
mil em 2014.

 O diretor do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais do Mi-
nistério da Saúde, Fábio Mesquita, 
explica que os procedimentos ante-
riores tinham uma diversidade de 
esquemas de medicações que acaba-
vam por criar dificuldades na utiliza-
ção nos serviços locais não especiali-
zados. “A nova proposta aprimora 
a atenção, uniformizando o trata-
mento, o que irá facilitar, não só a 
dispensação para os profissionais de 
saúde, mas também ampliação do 
acesso da população a esse procedi-
mento”, destacou o diretor.

 O medicamento deve ser usado 
em, até 72 horas, após a exposição 
ao vírus. Ao todo, são 28 dias conse-
cutivos de uso dos quatro medica-
mentos antirretrovirais previstos no 

novo protocolo (tenofovir + lamivu-
dina + atazanavir com ritonavir).

Desde os anos 80, foram notifi-
cados 757 mil casos de Aids no Brasil. 
A epidemia no país está estabilizada, 
com taxa de detecção em torno de 
20,4 casos, a cada 100 mil habitan-
tes. Isso representa cerca de 39 mil 
casos de Aids novos ao ano. O coefi-
ciente de mortalidade por Aids caiu 
13% nos últimos 10 anos, passando 
de 6,4 casos de mortes por 100 mil 
habitantes em 2003, para 5,7 casos 
em 2013.  O público jovem é o que 
apresentou maior taxa de detecção 
da doença, de acordo com o Bole-
tim Informativo de 2014, passando 
de 9,6 por 100 mil habitantes para 
12,7 por 100 mil pessoas em 2013.

Entre 2005 e 2014, o Ministé-

rio da Saúde mais do que dobrou 
o total de pacientes soropositivos 
com acesso ao tratamento com an-
tirretrovirais no país, passando de 
165 mil (2005) para 400 mil (2014). 
Atualmente, o SUS oferece, gratui-
tamente, 22 medicamentos para 
os pacientes com HIV/aids. Desse 
total, 12 são produzidos no Brasil.

A rede de assistência conta 
hoje com 517 Centros de Testa-
gem e Aconselhamento (CTA), 
712 Serviços de Assistência Espe-
cializada (SAE) e 724 Unidades 
de Distribuição de Medicamentos 
(UDM). Além disso, gradualmen-
te, as Unidades Básicas de Saú-
de estão sendo incorporadas na 
atenção aos pacientes vivendo 
com Aids e HIV.

Nova proposta aprimora atendimento

O procedimento 
é usado em 
casos de acidentes 
de trabalho que
os profissionais 
são expostos
a materiais
contaminados

Em 2011, a PEP foi estendida para vítimas de violência sexual e, em 2012, a profilaxia foi ampliada a qualquer acidente sexual

O Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran-PB) en-
cerrou ontem as atividades da cam-
panha nacional Maio Amarelo com 
apresentação de peças teatrais e 
palestras com temas relacionados à 
educação para o trânsito para alunos 
de escolas municipais de ensino bá-
sico de João Pessoa. A ação contou 
com a participação de 60 policiais da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante todo o mês de maio, o 
Detran-PB, em parceria com órgãos 
e entidades responsáveis pela ma-
nutenção e segurança no trânsito 
do Estado, realizou ações para cons-
cientização de pedestres e conduto-
res sobre a importância de um trá-
fego seguro, dentro da campanha 
nacional Maio Amarelo.

De acordo com superinten-
dente do Detran, Aristeu Chaves, 
a campanha já faz parte do ca-
lendário de eventos do órgão, e é 
um complemento de uma série de 
ações continuadas que o Departa-
mento desenvolve durante todo o 
ano. “A meta do Governo do Estado 
da Paraíba é reduzir  o número de 
acidentes e estamos trabalhando 
para isso em diversas ações perma-
nentes. O Maio Amarelo é de suma 
importância dentro dessas ações, 
pois desenvolvemos um trabalho 
mais focado dentro de um período, 
e que nos faz refletir sobre o nosso 
comportamento no trânsito”, ex-
plicou o superintendente.

Durante todo o mês de maio, es-
tiveram envolvidos com a campanha 
Maio Amarelo a Polícia Militar da 
Paraíba, Corpo de Bombeiros, Samu, 
Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER), Batalhão de Policiamen-
to do Trânsito (BPTran), Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), entre outros. 

O Maio Amarelo é inspirado em 
movimentos internacionais como o 
Outubro Rosa e o Novembro Azul, 
que abordam, respectivamente, as 
temáticas câncer de mama e câncer 
de próstata. A campanha tem por 
objetivo contribuir para a diminui-
ção dos índices de mortes e feridos 
no trânsito. O símbolo do movimen-
to é um laço na cor amarela, que res-
salta a segurança no trânsito como 
questão de saúde.

Detran-PB encerra campanha com 
ações de educação no trânsito

MAIO AMARELO
Prefeito inaugura 
Parque Augusto 
dos Anjos nesta 
segunda-feira

A população de João Pes-
soa vai ganhar, nesta segun-
da-feira (1), mais um espaço 
de contato com a natureza, 
lazer e prática esportiva. É 
o Parque Ecológico Augusto 
dos Anjos, que será inaugu-
rado pelo prefeito Luciano 
Cartaxo às 9h. O parque fica 
na Alameda Canário da Terra, 
no bairro Valentina Figueire-
do, e sua entrega integra o 
calendário comemorativo da 
Semana do Meio Ambiente.

O parque, um espaço 
arborizado que ocupa uma 
área de 14 hectares, ganhou 
nova iluminação, quadra de 
futebol e vôlei, brinquedos 
infantis, academia de ginás-
tica e foi totalmente cercado. 

A vegetação original foi 
totalmente mantida e todo 
o novo paisagismo foi feito 
pensando na integração com 
o ambiente já existente.

 Durante a inauguração, 
estudantes da Rede Munici-
pal de Ensino vão acompa-
nhar o prefeito no plantio 
de novas mudas, todas de 
espécies nativas da Mata 
Atlântica. 

“A população vai ganhar 
um espaço de contemplação 
da natureza e de integração 
com o Meio Ambiente, o que 
é essencial para uma vida 
melhor”, destacou a secretá-
ria Municipal do Meio Am-
biente, Daniella Bandeira.

As inscrições para os co-
merciantes informais interes-
sados em trabalhar durante o 
São João 2015, em João Pes-
soa, começam nesta segunda-
-feira (1) e se estendem até a 
próxima quarta-feira (3). Os 
ambulantes devem procurar 
o Centro Comercial de Servi-
ços do Varadouro, próximo ao 
Terminal de Integração, das 9h 
às 11h e das 14h às 16h, para 
realizar a inscrição.

 O evento realizado pela 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) acontecerá nos 
dias 23 e 24 de junho, no Pon-

to de Cem Réis. O edital foi di-
vulgado na última quarta-feira 
(27) e disponibiliza 150 vagas 
para os comerciantes, que se-
rão distribuídas entre barracas 
fixas, espetinhos, pipoqueiros, 
isopores, trailers, fiteiros e 
caipifrutas. A área onde cada 
comerciante deve ficar insta-
lado será sorteada no dia 12 
de junho, no auditório da Fun-
dação Cultural de João Pessoa 
(Funjope), às 9h. No local tam-
bém será realizada uma pales-
tra para os comerciantes com 
o Corpo de Bombeiros sobre 
prevenção de incêndio.

 A Universidade Estadu-
al da Paraíba tem procurado 
contribuir com o planeja-
mento urbano e a mobilida-
de nos grandes centros. Para 
isso, atua como parceira do 
Seminário “Cidade Expressa: 
Mobilidade Urbana é Cidada-
nia”, que será realizado dia 5 
de junho, das 8h às 13h, no 
Teatro Facisa, em Campina 
Grande. O evento visa propor 
políticas de enfrentamento 
da chamada “crise das cida-
des”. Como integrante do se-
minário, a representação da 

UEPB no Comitê Técnico de 
Mobilidade Urbana de Cam-
pina Grande e Região Metro-
politana entregou à presidên-
cia do referido comitê, em 
dezembro do ano passado, 
o relatório com as propostas 
de acessibilidade universal; 
desenvolvimento sustentá-
vel; equidade no acesso e 
no uso do espaço; eficiência, 
eficácia e efetividade; ges-
tão democrática; segurança 
nos deslocamentos; redução 
de custos e justiça social de 
Campina Grande.

Cadastro de ambulantes  
começa dia 1 de junho

UEPB é parceira de 
seminário de mobilidade 

SÃO JOÃO 2015

cIdAdE ExpRESSA

A campanha tem por 
objetivo contribuir 
para a diminuição dos 
índices de mortes e 
feridos no trânsito. O 
Maio Amarelo foi 
inspirado em movi-
mentos internacionais 
como o Outubro Rosa

FOtO: Reprodução/Internet
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MPF resgata R$ 100 mil das contas 
de bancos da operação Sete chaves
Para MPF, baixo valor indica 
que envolvidos mantêm 
dinheiro fora do país

Apenas R$ 100 mil reais 
estavam nas contas ban-
cárias em nome dos inves-
tigados na Operação Sete 
Chaves, que desarticulou, na 
última quarta-feira, organi-
zação criminosa envolvida 
na extração e comércio ilegal 
de turmalinas paraíba. O va-
lor foi sequestrado judicial-
mente, por determinação da 
Justiça Federal, a pedido do 
Ministério público Federal 
na paraíba (MpF), através da 
procuradoria da República 
em patos (pB).

para o procurador da Re-
pública João Raphael Lima,  o 
baixo valor encontrado nas 
contas brasileiras dos inves-
tigados, comparado às cifras 
astronômicas envolvidas na 
extração e comércio ilegal 
internacional, descobertas 
durante as investigações, é 
mais um indício de que os 
acusados mantêm o maior 
volume de dinheiro em con-
tas bancárias fora do país.

A Justiça Federal tam-
bém determinou o bloqueio 
dos ativos financeiros exis-
tentes em nome dos investi-
gados, através do Bacenjud 
e a inserção, com uso do Re-
najud, de restrição de trans-
ferência de propriedade de 
veículos automotores em 
nome dos envolvidos. Procurador da República na cidade de Patos, João Raphael Lima (D), durante entrevista à imprensa sobre as ações da Operação

FOTO: Reprodução/Internet

Sindicato dispensa 
árbitros da FPF

O Sindicato dos Árbitros de 
Futebol da Paraíba decidiu ontem, 
solicitar a dispensa de todos os 
árbitros e assistentes que pres-
tam serviço a Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) no afastamento 
nos jogos do Botafogo em todas 
as categorias (infantil ao profis-
sional). O protesto da classe é com 
relação a decisão do Belo em so-
licitar um árbitro de fora para co-
mandar o jogo de quarta-feira (3), 
diante do Campinense, no Estádio 
Almeidão, pela quarta rodada do 
quadrangular do Estadual.    

De acordo com o presidente 
da entidade, Genildo Januário, se 
os árbitros da casa não são capa-
zes de trabalhar nas partidas do 
Botafogo nos jogos profissionais, 
então vamos estender para outras 
categorias. “Temos árbitros e as-
sistentes capacitados para apitar 
em qualquer lugar do país. Se o 
Botafogo deseja trazer um árbitro 
de outro Estado, ficaremos de fora 
de todas as partidas do time da 
capital”, frisou. 

Pelo lado do Alvinegro o pre-
sidente Guilherme Novinho, ressal-
tou que o clube tem direito, como 
está no artigo 28 do regulamento 
do Estadual. O clube mandante terá 
que depositar na conta da FPF um 
valor de R$ 15 mil para pagamentos 
de taxas e passagens aéreas.

Casagrande infarta 
e é internado na UTI

Walter Casagrande Júnior, 
52 anos, sofreu um infarto na ma-
nhã de ontem, e está internado na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
do hospital Total Cor, em São Paulo. 
O comentarista da TV Globo sentiu 
dores no peito e foi levado para um 
hospital em Alphaville, na Grande 
São Paulo. Na sequência, foi trans-
ferido para o Total Cor, na região da 
Avenida Paulista.

No hospital, ele passou por 
uma angioplastia e ficará na terapia 
intensiva até amanhã, quando de-
verá ir para um quarto. A expecta-
tiva é que o comentarista fique in-
ternado até a próxima quinta-feira. 
Após surgir nas categorias de base 
do Corinthians o ex-atacante atuou 
como profissional pelos gramados 
do mundo afora entre 1980 e 1996. 

Blatter continua no
comando da FIFA

O maior escândalo da história 
do futebol não foi suficiente para 
impedir mais uma vitória de Joseph 
Blatter nas eleições da Fifa. O diri-
gente suíço conseguiu seu quinto 
mandato ontem, e comandará a en-
tidade máxima da modalidade por 
mais quatro anos ao derrotar nas 
urnas o príncipe da Jordânia Ali Bin 
Al Hussein, seu único adversário no 
pleito realizado em Zurique. 

Blatter teve 133 dos votos 
das 209 federações nacionais 
pertencentes ao quadro da Fifa. Já 
Hussein contou com 73 e as abs-
tenções foram apenas três. Para 
que um vencedor fosse definido 
já no primeiro turno, eram neces-
sários dois terços dos votos, ou 
seja, 140 indicações. O resultado 
forçaria todos os eleitores a volta-
rem à cabine de votação para uma 
segunda rodada, que seria defini-
da por maioria simples. O príncipe 
jordaniano, porém, optou por de-
sistir do pleito antes do início do 
segundo turno.

O deputado esta-
dual e presidente da 
Frente Parlamentar da 
Água, Jeová Campos, 
já começou a articular 
com a bancada federal 
paraibana, os deputa-
dos estaduais, os pre-
feitos das cidades atin-
gidas pela estiagem e 
representantes de en-
tidades da sociedade 
civil organizada, para 
que todos participem 
da reunião do dia 12 de 
junho, com a presença 
do ministro da Integra-
ção Nacional, Gilberto 
Occhi. No último dia 
27, durante audiência 
em Brasília, logo após 
expor o conteúdo do 
relatório que traça o 
perfil da atual situação 
hídrica da Paraíba,  Jeo-
vá Campos reiterou o 
convite feito pela Fren-
te ao ministro, desde o 
dia 31 de março.

“É importante que 
vossa excelência veja 
que o que eu acabei de 
descrever com seus pró-
prios olhos, porque ne-
nhum relatório ou do-
cumento tocará mais o 
seu coração do que pre-
senciar a devastação da 
seca, a situação de cala-
midade que passa 178 
municípios da Paraíba, 
o drama que vive 48 
municípios sem água”, 
disse Jeová na audiên-
cia do dia 27, destacan-

do que a Paraíba e Per-
nambuco precisam de 
um olhar diferenciado, 
porque são os estados 
mais prejudicados do 
Nordeste com a ques-
tão hídrica.

Segundo o parla-
mentar, é preciso dizer 
ao ministro que os R$ 18 
milhões que serão desti-
nados à Paraíba só dará 
para começar as ações 
emergenciais de com-
bate à seca e que não 
temos condições de 
enfrentar o problema 
com esses valores. “O 
estado precisa de R$ 80 
milhões para poder rea-
lizar ações que, efetiva-
mente, trarão alguma 
solução para o proble-
ma da seca prolongada. 
Os prefeitos, os deputa-
dos, a bancada federal, 
as entidades represen-
tativas da sociedade 
precisam se unir e numa 
só voz dizer isso ao mi-
nistro e cobrar mais”, 
destaca Jeová. 

O presidente da 
Frente Parlamentar da 
Água lembra ainda que 
a mobilização tem que 
ser coletiva, em con-
junto. “Não há sentido 
nenhuma divisão nes-
te momento. essa crise 
não comporta qual-
quer empunhamento 
de bandeira, ações iso-
ladas de ninguém,” fi-
nalizou Jeová.

Gilberto Occhi chega 
dia 12 a João Pessoa

FRENTE PARLAMENTAR 

A Secretaria Municipal 
de Administração (Sead) 
anunciou a realização de con-
curso público com 96 vagas 
de psicopedagogos para o 
município de João pessoa. A 
informação foi dada pelo che-
fe de gabinete da pasta, Lau-
ro Montenegro Sarmento de 
Sá, na tarde dessa sexta-feira 
(29), na sétima e última au-
diência pública de discussão 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO), para o exercício 
financeiro de 2016, realizada 
no plenário da Câmara Muni-
cipal de João pessoa (CMJp).

Nas diretrizes orçamen-

tárias da pasta, também está 
previsto como meta a realiza-
ção de concurso público nas 
áreas de: magistério, pessoal 
de apoio, técnico administra-
tivo (médio, técnico e supe-
rior), guarda municipal, saú-
de, tecnologia da informação, 
auditor de contas públicas e 
bibliotecário.

Lauro Montenegro des-
tacou os esforços da pasta na 
ampliação e modernização 
da gráfica municipal para o 
desenvolvimento de ativida-
des que hoje não podem ser 
feitas na prefeitura. “Com a 
modernização da gráfica mu-

nicipal, vamos evitar os cus-
tos com impressões fora da 
prefeitura”, explicou.

O chefe de gabinete tam-
bém informou que a pasta 
vai continuar gerindo o Cen-
tro de treinamento Miguel 
Arraes, o Centro de Reabili-
tação de Dependentes Quí-
micos para servidores, e a 
junta médica da prefeitura. 
Em 2016, a pasta também 
pretende desenvolver o espa-
ço do servidor, um local espe-
cífico destinado ao bem-estar 
e descanso dos servidores, a 
ser implantado no Centro Ad-
ministrativo Municipal.

Prefeitura de João Pessoa fará 
concurso para psicopedagogo

96 vAgAS

Oficinas sobre alimenta-
ção saudável e leitura, apre-
sentações culturais, espaço 
de pintura no rosto, circuito 
de brincadeiras e distribui-
ção de lanches e brindes são 
algumas das atividades que 
serão realizadas hoje, a par-
tir das 7h, no Busto de ta-
mandaré, no encerramento 
da Semana do Bebê. também 
está previsto a realização de 
uma minicarreata de bebês.

“Foram muitos frutos po-
sitivos nesta semana do bebê. 
Conseguimos mobilizar três 
setores da gestão, saúde, edu-
cação e assistência, e assim dar 

visibilidade e potencializar o 
que já vem sendo feito em João 
pessoa. Foram realizadas ações 
de educação em saúde, aleita-
mento materno, alimentação 
complementar, contação de 
histórias nas creches, alimen-
tação saudável para gestantes, 
pré-natal, planejamento fami-
liar, saúde mental das gestan-
tes e também ações de preven-
ção de acidentes e violência 
contra as crianças. Foi possível 
focar essas temáticas e chamar 
a sociedade para cuidar das 
nossas crianças”, destacou o 
coordenador da Área técnica 
de Saúde da Criança e Nutri-

ção, da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), Edgar tito Neto.

Além das secretarias mu-
nicipais de Saúde, Educação 
e Desenvolvimento Social, a 
Semana do Bebê contou com 
a parceria da Unimed e do 
Instituto Camargo Corrêa e o 
apoio do Unicef.

As ações no Busto de ta-
mandaré estão sendo organi-
zadas com o apoio do Distrito 
Sanitário V. “A Semana é im-
portante no fortalecimento 
políticas públicas que estimu-
lam o desenvolvimento infan-
til”, ressaltou Joyce Lane, dire-
tora do Distrito Sanitário V.

Atividades à saúde infantil  
encerram a Semana do Bebê 

BUSTO DE TAMANDARÉ
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paraibano Hermano José
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Peça Clownssicos em 
cartaz no Teatro 
Ednaldo do Egypto

ARTES CÊNICAS

Um grupo de 150 alunos inte-
grantes dos 12 polos do Pro-
grama de Inclusão Através da 
Música e das Artes (Prima) 
existentes em 10 cidades da 
Paraíba realizará dois con-
certos neste final de semana. 
O primeiro acontece hoje, a 

partir das 19h, na Igreja de Santo Antônio, 
localizada em Patos, no Sertão do Estado. O 
outro será realizado amanhã, com início às 
17h, no Teatro Municipal Severino Cabral, 
em Campina Grande, na região Agreste. 
Em ambas ocasiões, o público assistirá à 
apresentação completa da ‘Fantasia Coral’, 
obra do compositor alemão Beethoven 
(1770 - 1827), que é uma das novidades 
do programa em 2015, e a participação do 
norte-americano Blair McMillen como solis-
ta de piano. Mas o repertório ainda possui 
cunho regional, com a execução da música 
‘Mulher Rendeira’, do cajazeirense Alfredo 
Ricardo do Nascimento (1908 - 1979), mais 
conhecido como Zé do Norte.     

“O objetivo desses concertos reunindo 
alunos de todos os polos é homogeneizar 
o contato dos alunos não apenas pelo lado 
pessoal, pois eles dialogam entre si, mas 
também em torno da música. Mas essa 
iniciativa também mostra que não há mais o 
tradicional preconceito ainda vigente no país 
de que todas as coisas boas estão na capital 

Dois concertos reunindo 150 alunos de todos os polos do Prima 
serão realizados hoje, em Patos, e amanhã, em Campina Grande
Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.comq

FoToS: Francisco Franca

e não no interior. Os polos são iguais e têm 
o mesmo peso pedagógico”, ressaltou para o 
jornal A União o maestro gaúcho Alex Klein, 
que é o diretor geral do Prima e foi o respon-
sável por sua implantação na Paraíba, em 
2012, por iniciativa do Governo do Estado. O 
outro concerto em 2015 reunindo alunos de 
todos os polos será no Natal. A propósito, o 
regente informou que o Programa de Inclu-
são Através da Música e das Artes possui, 
no momento, mais de 1.500 estudantes dos 
níveis de Ensino Fundamental e Médio de 
escolas públicas estaduais e - por parceria - 
municipais. Quem é aluno da rede particular 
até pode participar, mas precisar levar seu 
próprio instrumento musical, que para os 
outros integrantes é cedido pelo Prima.    

Referindo-se ao programa a ser execu-
tado em ambos concertos, o maestro Alex 
Klein destacou o desafio que os alunos vão 
enfrentar ao apresentar, pela primeira vez 
na íntegra, a ‘Sinfonia Coral’, de Beethoven. 
“É uma obra complexa. O grande diferen-
cial é que, antes, tocávamos apenas alguns 
trechos, uma vez que os nossos alunos ainda 
não tinham evolução suficiente para tanto. 
Por exemplo, a ‘Carmina Burana’ é composta 
por 25 movimentos, dos quais apenas dois 
eram executados. Com a evolução do Prima, 
podemos tocar essa sinfonia do Beethoven 
e, ao mesmo tempo, levar ao público algo da 
mais elevada qualidade”, destacou ele. 

Além da execução da ‘Sinfonia Coral, 
com regência de Alex Klein e participação 
do pianista norte-americano Blair McMil-

len como solista, o repertório ainda inclui a 
apresentação de trechos da cantata ‘Carmina 
Burana’, do compositor alemão Carl Orff 
(1895 - 1982), sob as batutas do maestro 
paraibano José Wilker Augusto, e ‘Mulher 
Rendeira’, a cargo de alunos de regência do 
Prima. “Por mais que inovemos o repertório 
– e temos feito isso a cada apresentação – 
não podemos deixar de tocar ‘Mulher Ren-
deira’. Além de ser algo muito representativo 
para a nossa cultura, virou a ‘assinatura’ do 
Prima, a nossa marca, o nosso grito de guer-
ra”, comentou o gestor do programa.

“O grande desafio do Prima é unir, levar 
uma pedagogia que alcance todos os polos 
de forma igualitária, inclusiva. Temos alcan-
çado, com um desempenho satisfatório, esse 
objetivo. Os nossos músicos têm evoluído, os 
nossos alunos têm maturidade para executar 
obras como a ‘Fantasia Coral’, sem deixar 
nada a desejar em comparação com outras 
grandes orquestras”, garantiu, ainda, Alex 
Klein. O maestro também destacou a parti-
cipação do solista de piano norte-americano 
Blair McMillen, cuja vinda à Paraíba é resul-
tado de uma parceria firmada entre o Prima 
e o Consulado dos Estados Unidos no Recife. 

“Podemos dizer que esse é mais um exem-
plo da visibilidade que o Prima tem alcança-
do. É sempre bom enfatizar que o Prima vai 
muito além do ensino de música. É um projeto 
fomentador da cidadania. Por isso, o apoio que 
tem recebido”, enfatizou o gestor do progra-
ma. “É uma demonstração inequívoca de que 
do lugar onde esses meninos vivem – áreas 

carentes – até os Estados Unidos não existe 
uma distância tão grande. Esse solista inter-
nacional, que trabalha em Nova Iorque, muito 
conceituado, vai mostrar para eles [alunos do 
Prima] que eles podem ter ainda mais motivos 
para acreditar”, disse Alex Klein.

O diretor executivo do Prima, Milton 
Dornellas, também ressaltou a importância 
do programa. “Mais do que formar músi-
cos, forma pessoas e dá condições para o 
desenvolvimento intelectual, emocional e 
capacidade para conviver em sociedade e 
com segurança. É um projeto cidadão, de 
formação social, muito mais do que uma 
escola de música”, disse ele, referindo-se 
ao Prima. O Programa de Inclusão Através 
da Música e das Artes foi implantado pelo 
Governo do Estado em 2012. Nos 12 polos 
hoje existentes, espalhados em uma dezena 
de municípios - a exemplo de João Pessoa, 
Sousa, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Campina 
Grande, Cabedelo e Bayeux - são mais de 
1.500 alunos em atuação.

n Evento: Dois concertos do Prima

n Hoje: Primeira apresentação, em Patos

n Hora: 19h 

n Local: Igreja de Santo Antônio

n Amanhã: Segunda apresentação, em Campina Grande

n Horário: 17h

n Local: Teatro Municipal Severino Cabral   

Serviço

Clássico e regional

Projeto cultural 
desenvolvido na Paraíba 
virou referência nacional 
de inclusão social através 

da arte e descobrindo 
novos talentos musicais 
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Financiamento
de campanha

Ramalho
LeiteUm grande artista que se foi

Caranguejo de andada

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

O momento 
político gerado com 
a crise da Petrobras/ 
Lava Jato foi uma 
oportunidade única 
para o Brasil se 
passar a limpo

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Há uma corrente do pensamento político 
nacional que defende o financiamento público de 
campanhas. Seria a forma, segundo imaginam, 
de evitar a corrupção resultante do acerto dos 
eleitos com seus patrocinadores, em detrimen-
to do Erário. O PT, ainda hoje o maior partido 
nacional, defende a participação total do din-
heiro público nas despesas de campanha. Um 
único país, espremido entre a China e a Índia, 
o Butão, que adotou a monarquia parlamenta-
rista  e realizou sua primeira eleição em 2008, 
segue esse modelo. Contudo, mais de cem out-
ras nações contribuem com dinheiro público 
para as campanhas políticas, alguns chegando 
a financiar cerca de oitenta por cento das desp-
esas, como é o caso do México, Colômbia, Itália, 
Espanha e Uruguai.

Essa discussão emerge sempre na esteira 
dos escândalos que têm premiado esta nação 
tupiniquim. Veio à tona com o “mensalão”, um 
veículo de apropriação de dinheiro público 
para financiar apoio parlamentar e campanhas 
eleitorais, que “nunca existiu”, mas levou 
alguns protagonistas à cadeia. No rastro da 
denominada “Operação Lava-Jato” recrudes-
ceu a tentativa de colocar os cofres da Nação 
à disposição dos políticos e de seus partidos, 
pavimentando suas eleições com os eflúvios 
do Erário. Há quem diga que o financiamento 
público tornaria menos onerosa a campanha 
política, já que a ninguém até agora foi permiti-
do o direito de pleitear mandato apenas com 
a exibição do seu curriculum e de suas quali-
dades pessoais.

Outra polêmica que gera muita discordân-
cia é o processo de distribuição desses recur-
sos com as agremiações partidárias. Entre 
nós já temos um Fundo Partidário que, para o 
Orçamento de 2015, alcançou a cifra de 867 
milhões, um salto financeiro exagerado e jus-
tificado como uma experiência para alicerçar 
um hipotético financiamento público de cam-
panha. Desse dinheiro, cinco por cento seriam 
distribuídos igualitariamente com todos os 
partidos existentes e o restante (95%) repas-
sado dentro da proporcionalidade dos votos 
obtidos por cada partido para a Câmara dos 
Deputados. Na Alemanha, o Estado paga um 
Euro por cada Euro que o partido arrecadar. 
Na Holanda, o repasse depende do número de 
filiados. No Brasil, dentro das regras existentes, 
a última campanha nacional arrecadou cerca 
de cinco bilhões de reais de empresas privadas. 
Fora das regras, ainda se está apurando... Cam-
panha aqui é muito caro minha gente. Querem 
saber? Apenas um item da última  campanha 
eleitoral que, por ironia, se chama  horário gra-
tuito, custou aos cofres públicos cerca de 840 
milhões de reais em isenção de impostos aos 
canais de TV.  

Tempos modernos. Quando disputei man-
datos nunca me preocupei com financiadores 
de campanha. Nem os conheci. Lembro-me  
bem que, em uma delas, vendi um terreno em 
Camboinha a Chico Souto e as parcelas desse 
pagamento financiaram minhas despesas de 
campanha. Havia quem ajudasse, modesta-
mente. Em um comício de encerramento de 
minha campanha em Solânea, instalado em 
um escritório improvisado,  vez por outra 
entrava um comerciante local para me levar 
um “ajutório”. Seu Chico Souza, dono da Mor-
tuária São Francisco, chegou logo cedo e con-
tribuiu com alguns cruzeiros. No fim da tarde, 
voltou com nova contribuição. Argumentei 
que ele já havia colaborado. Não adiantou! Me 
esclareceu que um acidente, naquela tarde, 
resultara em dois mortos, melhorando seu 
apurado. Do seu lucro, levou algum para me 
ajudar nas despesas. Era assim a política do 
meu tempo. 

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

Aquele corpo inanimado, entre flores brancas dispos-
tas sobre ele, denotava sobretudo paz. O rosto era o mesmo 
que eu havia visto tantas vezes: sério, compenetrado, de 
poucos sorrisos mas sempre atento e permanentemen-
te disposto a tratar, com profundidade, os assuntos que 
eram discutidos - quando a discussão se mostrava inevitá-
vel.

Opiniões sempre as tinha e ai de quem ousasse 
desmenti-lo. No mínimo estaria sujeito a receber uma 
aula completa sobre o assunto e o fazia sem arrogância 
ou prepotência mas com a clarividência dos que não 
somente estudaram mas principalmente dos que apren-
deram.

Seus quadros como pintor, suas gravuras, suas es-
culturas, seus desenhos, seus bicos de pena e agora, mais 
recentemente, seus poemas são a grande contribuição que 
deixou para a província, como um homem do seu tempo que 
viveu intensamente os 92 anos de sua vida, rica em tudo 
que construiu.

Assim foi Hermano José que na semana passada foi 
pintar novas telas e voar por entre as nuvens que ele soube 
tão bem reproduzir em desenhos e palavras.

Alguns como Flavio Tavares e Miguel dos Santos fo-
ram seus alunos prediletos e se tornaram artistas igual-
mente importantes numa terra de tão poucos talentos. Mas, 
enquanto teve vida, mesmo quando a doença já o consumia 
ainda bradava as suas intenções de contribuir para uma 
Paraíba mais culta, mais sensível ao ensino e aprendizagem 
das artes. Foi o que ele fez ao longo de toda a sua existên-
cia.

Naquela sala quase vazia na manhã de sexta-feira 

eu o vi pela última vez e me despedi dele orando pela sua 
alma e fazendo votos que aquela paz que ele transmitia 
na sua face o levasse ao encontro de Deus e ali, bem longe, 
pudesse (como? não sei!) continuar o que começou aqui na 
terra.

A minha homenagem a Hermano José não estaria 
concluída se, nesta crônica, eu não reproduzisse, por inteiro 
quatro leves poemas que estão no seu último livro “Anota-
cões no Tempo”. Ei-las:

Cada um com suas mágoas/calando, falando/que nada 
entende/nem da vida/ nem da morte./Cada um com seus 
silêncios/esperando que/ um anjo descuidado/ caia das 
alturas/ e venha mostrar/ o caminho da salvação.

Foram tantos e tantos/ os que já se foram/ que chego a 
pensar/ que é a morte quem alimenta/ a vida.

Da minha vida restam as tardes/ com seu ar de despe-
didas. / Quem sabe as noites / que tudo ocultam / tragam 
esperanças / que se iluminem nos sonhos.

E esta última que compôs em homenagem a sua que-
rida Caicara, onde embora ali não tivesse aberto os olhos 
para o mundo, pois nasceu em Serraria, viveu boa parte de 
sua infância/adolescência:

Tudo era meu/ tudo novo/ não sabia o tamanho do 
mundo/ se o tempo tinha começo e fim/criança eu era / 
tudo meu. / As jitiranas floridas nas areias do rio/ anuns 
pretos cantando no céu da manhã / urubus em voos altos / 
passando para dormir / eram meus. / A vida se movimen-
tando / criança eu era / solta no mundo / fosse lua / fosse 
sol / noite ou dia / brincando de viver.

Adeus, Hermano José . Que Deus o acolha em Sua com-
panhia

O Brasil pode dar adeus a si 
mesmo. Perdeu a única oportuni-
dade de ser um país sério, como 
cobrou De Gaulle. Para os mais 
jovens, troco em miúdos: o Brasil 
teve com a França um entreve-
ro que ficou conhecido como a 
Guerra da Lagosta (1961/1963), 
durante os reinados de Charles de 
Gaulle e João Goulart. O governo 
brasileiro prendeu alguns barcos 
lagosteiros franceses que pesca-
vam em nossas costas, e o caldo 
engrossou. Ambos os países des-
pacharam navios 
de guerra para a 
área. Segundo o 
governo francês, o 
Brasil havia auto-
rizado a pesca, e 
voltou atrás. Numa 
audiência com o 
embaixador bra-
sileiro em Paris, 
o grande Charles 
desabafou: “o 
Brasil não é um 
país sério”. Mas a 
autoria da frase 
também é atribuída ao embai-
xador brasileiro, Carlos Alves de 
Souza Filho.

Há quem diga que a frase 
foi do embaixador. Seja de quem 
foi a frase, definiu o Brasil como 
ninguém tinha definido até então, 
e ficou como marca registrada do 
Brasil até hoje, pois não apareceu 
slogan melhor. O Brasil não é um 
país sério: veja-se o caso recente 
da Petrobras, o maior roubo do 
mundo. E o inquérito da Lava Jato 
está fazendo vista grossa com os 
maiores envolvidos; há emprei-
teiras que não vieram à tona da 
feijoada, estão blindadas. Uns 

dizem que são grandes demais e 
estão associadas a grandes figu-
ras da política, outros dizem que 
estão vinculadas ao PSDB. Outros, 
que constituem um pacote que só 
será aberto no fim do inquérito, 
para dar o efeito de um “granfi-
nale”. Seria bom demais para ser 
verdade.

O desenrolar do inquérito 
da Lava Jato trouxe a suspeita 
(que todo mundo já sabia) que as 
doações de dinheiro aos partidos 
e candidatos eram compensadas 

com um retorno 
muitas vezes 
maior por parte 
dos governos, 
na forma de 
contratos e 
licitações gra-
ciosas. A crise 
dessa consta-
tação levou os 
partidos do PT, 
PCdoB e PSOL a 
quebrar lanças 
pela proibição 
de doações 

particulares às campanhas políti-
cas. Seria o primeiro passo para a 
redenção do Brasil, pois as elei-
ções seriam saneadas, sem a in-
tervenção do grande capital. Tudo 
ia bem encaminhado na Câmara 
dos Deputados, quando um núcleo 
de parlamentares deu marcha a 
ré e manteve o status quo com um 
artifício: doações podem ser feitas 
por pessoas jurídicas aos parti-
dos, não aos candidatos. A Câmara 
e o Brasil andaram para trás, feito 
caranguejo de andada.

Não faz diferença. Tanto faz a 
Merposa doar a Fulano, candidato 
a presidente, como ao partido de 

Fulano. A campanha é a mesma, 
o resultado é o mesmo. Só nas 
eleições de parlamentares (são 
muitos os candidatos) poderá 
haver uma disputa interna pelo 
botim. Mas para prefeito, gover-
nador, presidente e senador ficará 
tudo como dantes no quartel de 
Abrantes.

O momento político gerado 
com a crise da Petrobras / Lava 
Jato foi uma oportunidade única 
para o Brasil se passar a limpo. 
De dar um baculejo na mochila 
para apreender bagulhos ilegais, 
imorais. Mas os deputados deixa-
ram passar a vez de se moralizar 
as eleições, que continuarão a ser 
gerenciadas pelo grande capital 
– responsável por mais de 90% 
dos custos eleitorais. As leis serão 
feitas por eles, os parlamentares 
dos grandes grupos; o país será 
dirigido por eles, sempre eles.

A marcha a ré na votação do 
dispositivo das doações foi coorde-
nada pelo presidente da Câmara, o 
deputado Eduardo Cunha, do PMDB 
do Rio de Janeiro. Por coincidência, 
envolvido nas denúncias do Lava 
Jato. O busílis da Lava Jato passa 
por doações da empresa a partidos, 
forma disfarçada de se doar a uma 
pessoa física. Em pleno inquérito 
de um fato, as leis que regem esse 
fato são modificadas, corroborando 
o brocardo de que “Direito é como 
rama de batata, para onde se puxar, 
dá.” Se houver outro mundo, “se 
notícias desta vida se consente”, 
sabendo da continuidade dos escân-
dalos brasileiros, De Gaulle poderá 
dizer que bem que disse.

(Esta coluna é publicada ter-
ça, quinta e sábado)
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Di Ângelo, Bruno e outros
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇo

     Humor 
Cristovam tadeu

Vendedor de Passados
O que você faria se pudesse alterar erros ou lembran-

ças dolorosas do passado? Esta é a profissão de Vicente 
(Lázaro Ramos): ele vende passados às pessoas, criando 
documentos, fotos e outros indícios necessários para re-
escrever a história. Esta trama é uma adaptação do livro de 
mesmo nome, escrito pelo angolano José Eduardo Agualusa.

BARtoLo

Pra não usar um título quilométrico citando todos 
os nomes que a seguir menciono, foquei em Di Ângelo e 
Bruno Gaudêncio, dois intelectuais paraibanos, um em São 
Paulo outro em Campina Grande, ambos agora pertencen-
tes ao meu universo de amizade e admiração que aprendi a 
lhes cultivar. 

O primeiro, dedicado estudioso e profundo conhece-
dor da cultura popular, fundador e presidente do Instituto 
Memória Brasil, que, ao visitá-lo, na capital paulista, tive 
a oportunidade de conhecer o seu acervo com mais de 
150 mil itens, oportunidade em que ele me presenteou 
um exemplar do CD “O Samba do Rei do Baião”, com 
interpretações musicais de Socorro Lira e Oswaldinho do 
Acordeon. Quem quiser conhecer mais o IMB é só visitar o 
site www.institutomemoriabrasil.org.br, que também o leva 
a Di Ângelo.

Bruno conheci recentemente, com o lançamento do li-
vro “Inventário Lírico da Rainha da Borborema – 150 Anos 
de Poesia”, editado por A União, organizado por ele e um 
velho amigo, José Edmilson Rodrigues. Bruno agora nos 
presenteia com o seu novo livro “Pedro Américo em Qua-
drinhos”, com ilustrações de Flaw Mendes, editado pela 
Patmos Editora, para a série Primeira Leitura, com apoio 
cultural da Energisa. Outro lançamento dessa coleção é o 
“Augusto dos Anjos em Quadrinhos”, com roteiro de Jairo 
Cézar e ilustrações de Luyse Costa.

No desfile, agora, eu trago Artur Silva, compositor, 
cordelista e agitador cultural em Guarabira. Revelação de 
ator no espetáculo “A Prima Dona”, montagem teatral que 
dirigi para o Núcleo de Teatro Universitário há um tempi-
nho, agora ele me enriqueceu com o seu CD “Cheiro de 
Nada” e o cordel “A Eleição, o Voto e o Eleitor”.

De Régis Soares, ganhei o livro “Charges na Rua 3”, 
produção independente porque, pelo que eu soube, nenhu-
ma editora quis assumir a publicação. Chargista e caricatu-
rista, Régis Soares popularizou-se com a exposição dos seus 
desenhos que estão sempre surpreendendo e satisfazendo o 
espírito crítico e irônico dos passantes, de todas as diver-
sidades, que transitam pela rua em que reside há décadas 
no bairro da Torre. Os seus temas contemplam todos os 
segmentos sociais, com assídua atualidade. 

Chegou a vez de relacionar um Farias de Taperoá, este 
mais voltado para a indústria da construção civil, mas de 
inspiração poética e criatividade musical que voam alto. 
Eu me refiro a Marcos Farias, que concluiu a produção do 
seu novo CD “Cantu’s & Acalantu’s”, com 16 faixas, com 
variedade de ritmos para todos os gostos, principalmente 
para quem gosta da boa música, inclusive tango.  

Ainda na minha onda de louvação, mando ver o 
“Em Nome da Verdade”, de Marcone Formiga, jornalista 
paraibano radicado em Brasília, uma velha publicação da 
Editora EmDia, que me foi trazida por um integrante da 
AC2B (Associação de Cajazeirense e Cajazeirados em Bra-
sília). Por fim, ouço rock do CD “Peso de Menino e Jeito 
de Homem”, tocado e interpretado pelo Meiofree, compos-
to por Pedro Faissal (guitarra e voz), Brutno Torres (bateria 
e backing vocals) e Thiago Sombra (aixo e efeitos). 

Em toda casa possui um quintal onde 
inclui leitura de poesia, sons de violão, 
pandeiro, zabumba e bichos, que ficam 
na memória. Foi lembrando-se de tudo 
isto que os compositores Nara Limeira e 
Naldinho Braga começaram a fazer mú-
sica voltada para as lembranças. E, para 
a surpresa de ambos, nasceu o primeiro 
CD, fruto da parceria. O lançamento do 
álbum intitulado de ‘Meu Quintal’ será 
amanhã, às 16h no Centro Cultural Piollin. 
Os ingressos no local custam R$ 10 e o 
CD estará à venda no valor de R$ 20, com 
direito a autógrafo.

O lançamento contará com um 
coro de cinco crianças e um show com 
os músicos e intérpretes convidados. 
O CD ‘Meu Quintal’ tem um time forte 
de participações convidadas: Renato 
Oliveira assina a direção musical e os 
arranjos com Naldinho Braga; os músicos 
Salvador de Alcântara, Cornélio Santa-
na, Teinha, Moisés Lima, Ivo Limeira, 
Fernando Pintassilgo, além do próprio 
Renato Oliveira emprestam seus talentos 
sonoros. As vozes que nas canções do 
‘Meu Quintal’ são de Nara Limeira junto 
com Eleonora Falcone, Glaucia Lima, 
Tiago Moura, Gabriela, Gustavo e Ivo Li-
meira, Ana Catarina Leão, Ana Valentim, 
Ruth Limeira, Pedro Luis, Naldinho Braga 
e Renato Oliveira. Além desses, o coro 
infantil formado por Maria Clara Braga, 
Samuel Salvino, Maria Eduarda, Maria 
Clara Limeira e Maria Flor. Os artistas 
plásticos Maurise Quaresma e Edilson 
Parra assinam a arte gráfica. O CD foi gra-
vado com recursos próprios, no Estúdio 

Gota Sonora, em João Pessoa – PB, entre 
2014 e 2015.

O álbum ‘Meu Quintal’ traz uma so-
noridade inspirada nos ritmos populares 
nordestinos e nas canções de ninar. Sua 
poética é lúdica, brinca com as imagens 
e bichos do quintal, caminha pela prática 
de contar histórias, dribla os ditos popula-
res, e ainda visita lugares encantados em 
que alguns personagens se colocam em 
apuros ou aparecem em cenas inusitadas. 
Sejam fictícias ou reais, essas personagens 
passeiam lado a lado no ‘Meu Quintal’, 
um CD de canções para brincar e dormir. 
Os ritmos do CD são músicas voltadas ao 
frevo, xote e rock e um mix de poesias.

Para Nara Limeira, cantar as 
canções de seu novo CD ‘Meu Quintal’ 
é contar às histórias que inspirou o CD. 
Histórias contidas em livros e histórias 
vividas, sonhadas ou imaginadas. Desti-
nado ao público infantil, o CD apresenta 

O CD é inspirado em ritmos populares e nos saberes da oralidade do interior nordestino

uma poética inspirada no espaço de 
memória afetiva que o quintal represen-
ta. “Mesmo quem não teve um quintal, 
costuma imaginar um lugar encantado 
onde se pode sonhar e aprender tudo 
sobre a vida. Um lugar de pura diversão, 
as múscias são em parceria com Nal-
dinho, músico experiente que gosta de 
poesias”, pontuou para A União. 

Drama retrata a história de comerciante de pássaros

Nara Limeira e Naldinho Braga fazem apresentação 
de lançamento de álbum, no Centro Cultural Piolin
Lucas Duarte
Especial para A União

TROCANDO OS PÉS(EUA 2015). Gênero: 
Comédia, drama. Duração: 98min. 
Classificação 14 anos.   Direção: Tho-
mas McCarthy ComAdam Sandler, Steve 
Buscemi, Dan Stevens. Um solitário 
sapateiro de Nova York (Adam Sandler) 
costuma consertar os sapatos de 
clientes experientes na arte de viver: 
que frequentemente tiram férias 
e vivem aventuras. Ao lado de seu 
amigo barbeiro (Steve Buscemi), ele 
espera a sua própria aventura, e vê 
a vida passar diante de seus olhos. 
Quando recebe uma generosa herança 
de família, surge a possibilidade do 
trabalhador assumir outro papel e 
ver o mundo de uma forma diferente.
Manaíra 4: 14h40, 17h15, 19h45 e 
22h10 Tambiá 3: 19h e 20h55.

TERREMOTO- A FALHA DE SAN AN-
DREAS(EUA 2015). Gênero: Ação, 
suspense. Duração: 114min. Clas-
sificação: 12 anos. Direção: Brad 
Peyton. Com Dwayne Johnson, Carla 
Gugino, Alexandra Daddario .Depois 
que a famosa “Falha de San Andreas” 
finalmente cede, provocando um ter-
remoto de magnitude 9 na Califórnia, 
Ray (Dwayne Johnson), um piloto 
de helicóptero de resgate, e sua 
ex-esposa precisam percorrer todo o 
estado na esperança de resgatar sua 
filha. Mas a jornada traiçoeira rumo 
ao norte é apenas o começo e quando 
eles acham que o pior já tinha passa-

do... está apenas começando. Manaíra 
5: 12h30, 15h15, 18h e 20h45  Ma-
naíra 9:  13h15, 16h, 18h45 e 21h30 
Manaíra 10: 14h, 16h45, 19h30 e 
22h15 Manaíra 11:  13h, 15h45, 
18h30 e 21h15 CinEspaço 3: 14h e 
19h (DUB), 16h30 e 21h30 (LEG) 
Tambiá 2: 14h20, 16h30, 18h40 e 
20h50 Tambiá 6/3D: 14h10, 16h20, 
18h30 e 20h40.

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 especialistas 
no assunto, para recuperar a criança 
antes que seja tarde demais. Manaíra 
6: 13h55, 16h15, 18h35 e 21h Tambiá 
5/3D: 14h15 e 18h20  CinEspaço 2: 
14h, 16h, 18h, 20h e 22h.

O VENDEDOR DE PASSADOS(EUA 2015) 
Gênero:Drama . Duração: 88min. Clas-
sificação: 12 anos. Direção: Lula Buar-
que 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 profissão de Vicente (Láza-
ro Ramos): ele vende passados às 
pessoas, criando documentos, fotos 
e outros indícios necessários para re-
escrever a história. Esta trama é uma 
adaptação do livro de mesmo nome, 
escrito pelo angolano José Eduardo 
Agualusa.Manaíra 3: 14h30, 19h30 
e 21h35 Tambiá 1: 14h45 e 18h45.

MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA(EUA 
2015). Gênero:Ação , Ficção científi-
ca. Duração: 120min. Classificação: 
14 anos. Direção: George Miller. Com 
Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë 
Kravitz.Um guerreiro das estradas 
(Tom Hardy) deve resgatar um grupo 
de garotas envolvidas em uma guerra 
mortal,  iniciada pela Imperatriz 
Furiosa (Charlize Theron). Manaíra7: 
13h45,16h30, 19h15 e 22h  Mana-
íra 11: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15 
CinEspaço 3/3D DUB: 14h e 16h30 
CinEspaço 3/3D LEG: 19h e 21h30  
CinEspaço 4 LEG: 14h40, 17h, 19h20 e 
21h40   Tambiá 5/3D: 16h05 e 20h10.

METANÓIA(BRA 2015). Gênero:Drama. 
Duração: 107min. Classificação: 14 
anos. Direção: Miguel Nagle. Com Cai-
que Oliveira, Caio Blat, Lucas Hornos.
Eduardo (Caique Oliveira) é mais um 
em meio aos milhares de usuários 
regulares e dependentes do crack. 

Criado na periferia de São Paulo, a 
boa educação oferecida por sua mãe, 
Solange, não o impediu de ficar preso 
no mundo das drogas. Ele fica perdido 
em meio à autodestruição, enquanto 
Solange tenta desesperadamente 
salvar o filho do vício. Manaíra 1: 
14h15 e 17h  CinEspaço1: 14h30

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.Sequ-
ência do sucesso “Os Vingadores”, 
que reúne mais uma vez a equipe de 
super-heróis formada por Capitão 
América (Chris Evans), Homem de 
Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris 
Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), 
Viúva Negra (Scarlett Johansson) e 
Gavião Arqueiro (Jeremy Renner). 
Manaíra2: 12h, 15h, 18h15 e 21h45 
Tambiá 5/3D: 14h30, 17h30 e 20h30.

ÚLTIMAS CONVERSAS(BRA 2014). 
Gênero: Comédia, drama. Duração: 
85min. Classificação 12 anos 
Direção: Eduardo Coutinho. Com 
atores desconhecidos O cineasta 
Eduardo Coutinho entrevista 
diversos estudantes do ensino 
médio público no Rio de Janeiro, 
perguntando sobre a suas vidas 
atuais e expectativas para o 
futuro. CinEspaço 1: 18h20.

n Evento: Show de lançamento do CD ‘Meu Quintal’ 

– Nara Limeira e Naldinho Braga

n Data: Amanhã

n Hora: 16h

n Local: Centro Cultural Piollin (Rua Professor 

Sizenando Costa, S/N, Róger – ao lado da Bica)

n Ingressos no local: R$ 10

n Valor CD: R$ 20

Serviço



na encenação e dramaturgia, Geminson 
Diniz e Luís Eduardo na operação de som, 
Maurício Germano na concepção dos figu-
rinos, Maria José na execução dos figuri-
nos, Dada Venceslau e Diocélio Barbosa na 
concepção dos adereços, Dada Venceslau 
na execução dos adereços, Daniel Nóbrega 
e Irla Medeiros na maquiagem, Diocélio 
Barbosa na concepção do cenário, Eloy 
Pessoa pela iluminação, Fabiano Diniz  na-
trilha sonora original, Bruno Vinelli pelas 
fotografias, Diocélio Barbosa na progra-
mação visual e a produção de Clowssicos 
Produções Artísticas.

De acordo com Diocélio Barbosa, 
responsável pela encenação e dramaturgia 
do espetáculo tudo surgiu através de aná-
lises.  “Por algum tempo eu vinha trazendo 
um anseio em pesquisar, debater, analisar, 
experimentar, enfim, tudo o que envolvia a 
arte do palhaço em um coletivo dedicado ex-
clusivamente para esta linguagem. Foi então 
que convidei dois amigos a integrar e dar 
seguimento a esta linha de trabalho, surgin-
do a partir desse contexto a Companhia dos 
Clownssicos”, afirmou para A União.

Reproduzir foi a palavra de ordem que 
orientou o processo de montagem do espe-
táculo. Tudo começou a partir da pesquisa 
de desenhos animados, filmes, contos, 
cordéis, e textos consagrados da literatura 
universal, escolhendo os aspectos narra-
tivos fortes, elementos líricos e de grande 
dramaticidade, para o processo de impro-
visação e montagem das cenas construírem 
uma dramaturgia gestual num processo 
colaborativo entre atores e direção. É atra-

vés de uma pesquisa de linguagem envol-
vendo elementos clássicos do circo e do 
teatro, que os atores procuram encontrar 
um modo muito particular dos palhaços 
contarem essa nova velha história, atri-
buindo novos sentidos às cenas clássicas já 
conhecidas pelo público a partir da lógica 
do palhaço. É desse contexto que surge a 
inspiração para o nome do espetáculo, que 
também batiza a companhia. 

Espetáculo
Clownssicos é um espetáculo envolven-

te, poético, pantomímico, e de muito humor. 
Dois palhaços, Cacatua e Suvelão, se encon-
tram bobos e apaixonados um pelo outro, 
e no desenrolar das cenas - permeadas por 
encontros e desencontros - os enamorados 
manipulam uma escada, que também se 
torna um protagonista da história, e serve 
de base para a construção do imaginário 
cênico. É a partir de histórias clássicas do 
imaginário popular contada através da ló-
gica do palhaço que surge uma nova velha 
história de amor entre os dois.   
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Diversidade

Espetáculo teatral ‘Clownssicos’ segue em cartaz até 
amanhã no Teatro Ednaldo do Egypto em João Pessoa

Palhaços em cena

recomendaUNIÃO  A

O Diário de Anne Frank

Quem é você, Alasca?

A aventura da reportagem 
Ricardo Kotscho e Gilberto Dimenstein, dois 
dos mais brilhantes repórteres brasileiros 
analisam o jornalismo sob duas vertentes: a 
cobertura jornalística do poder e a cobertura 
jornalística das questões sociais. Um autên-
tico manual do bom jornalismo, este livro nos 
conduz aos bastidores das notícias, ao modo 
de produção das matérias mais importantes já 
publicadas em nosso país. Recomendo a leitura 
aos amantes da comunicação, com a certeza 
que durante a análise do exemplar o leitor 
remete as “aventuras” vividas por um verdadei-
ro repórter.

Lucas Duarte

O Diário de Anne Frank não é apenas um 
livro de aprendizado sobre o passado, mas, 
principalmente, uma viagem para dentro de um 
território pouco habitado e conhecido: o cora-
ção e a mente de uma vivente sensível durante 
a Segunda Guerra Mundial. Escrever, esse foi o 
passatempo da menina judia e o que a deixou 
sã até o momento em que a SS a encontrou. 
Costumava dizer que “o papel é mais paciente 
do que as pessoas” e dessa forma escrevia em 
seu diário o que o mundo poderia muitas vezes 
condenar. A edição definitiva do livro apresenta 
a íntegra do diário e fotos do esconderijo, o 
Anexo Secreto, e da família de Anne Frank.  

Dani Fechine

O livro de autoria do John Green (A Culpa é das 
Estrelas), traz a história de Miles, um garoto 
anti-social que decide estudar em um colégio 
interno. Ele adora ler biografias e colecionar úl-
timas palavras. Está em busca do seu “grande 
talvez”. Sua grande aventura. No colégio, seus 
amigos são o Coronel e Alasca. A divisão dos 
capítulos é feita através de uma contagem 
regressiva, você ficará ansioso para entender 
exatamente o que acontecerá no dia 0 e des-
vendar o mistério que envolve Alasca. O livro 
está à venda em todas as livrarias do Brasil e 
custa cerca de R$ 20.  

Janielle Ventura

Livro nos conduz aos bastidores da notícia

Livro enfoca as angústias de uma menina judia

Peça cria uma verdadeira interação com o público, com espaços para interações e improvisos, deixando a esquete mais dinâmica

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  30 de maio de 2015  

Um espetáculo diferente, vol-
tado ao mundo dos palhaços, 
este é objetivo da peça tea-
tral ‘Clownssicos’ - uma nova 
velha história de amor entre 
dois palhaços. A encenação 
é de Diocélio Barbosa e traz 
no elenco Daniel Nóbrega 

(Palhaço Suvelão) e Irla Medeiros (Palha-
ça Cacatua). A temporada, que está em 
cartaz desde o final de semana passado 
segue em João Pessoa hoje e amanhã às 
20h, no Teatro Ednaldo do Egypto locali-
zado no bairro de Manaíra. O espetáculo 
é da Companhia dos Clownssicos, núcleo 
de pesquisa da linguagem clownesca e a 
classificação é livre. Os ingressos podem 
ser comprados no local e custam R$ 10 
(Meia) e R$ 20 (inteira). O espetáculo tem 
50 minutos de duração.

O espetáculo integra o projeto 
‘Clownssicos românticos da literatu-
ra universal’, com patrocínio do Fundo 
Municipal de Cultura (FMC). As cenas 
naturalmente foram buscando a essência 
clownesca, a uma manifestação do risível. 
A encenação não é milimetricamente fe-
chada e sim aberta a intervenções exter-
nas, cria um diálogo direto com o público, 
com cenas interativas, oportunizando a 
cada apresentação um novo olhar sobre a 
encenação do espetáculo.

A equipe de profissionais envolvidos 
no evento é formada por Diocélio Barbosa 

Lucas Duarte
Especial para A União

FOTO: Bruno Vinelli

FOTOS: Divulgação
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Mistura de ritmos anima Bailaço no Espaço Cultural 
O Teatro de Arena vai ser palco de um 

grande baile marcado pela diversidade de 
ritmos. Trata-se do Bailaço, projeto da Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba realizado 
com o apoio do Fórum de Dança, que traz a 
arte em coreografias e passos, bem como 
a manifestação corporal provocada pela 
dança. O evento será realizado, hoje, às 19h, 
em João Pessoa. A música será comandada 
pelo DJ Santtus, que também é bailarino e 
professor. O evento é aberto ao público e a 
entrada é gratuita.

A noite inicia com a apresentação de 
grupos de dança da região também pratican-
tes de variados estilos. Entre os convidados, 
estão os bailarinos Eduardo Moura, Thiago 
Artist, a Cia Contato de Dança, coordenada 
por Marlyson Barbosa, que vão apresentar 
pequenos números. Em seguida, a dança de 
salão toma conta do Teatro de Arena. O 
espaço é aberto aos bailarinos profissionais 
e amadores para liberarem a criatividade ao 
som dos ritmos postos na pista.

De acordo com a coordenadora de 
dança da Funesc, Ângela  Navarro, o objeti-
vo do evento é dar espaço e visibilidade a 
arte da dança. “O Bailaço é um espaço de 

O s bailarinos amadores e profissionais irão desenvolver performances criativas

FOTO: Lana Aires

encontro e integração das diferentes linguagens 
da dança. A nossa intenção é criar um momento 
de diversão, no qual cada pessoa possa interagir 
com bailarinos da sua e de outras linguagens. A 
ideia é que seja uma grande festa de celebração 
à dança”, explicou.

Esta é a primeira vez que a Funesc 
promove o evento. A ideia do projeto é 
que o Bailaço seja realizado periodica-
mente, se tornado uma opção de lazer e 
cultura para os admiradores da arte da 
dança.

Livros

Desvendar o “mistério” é a tônica do livro 

Serviço

n Evento: Espetáculo ‘Clownssicos’

n Data: Hoje e amanhã

n Hora: 20h 

n Local: Teatro Ednaldo do Egypto, localizado na 

Rua Maria Rosa, n° 284, Manaíra

n Ingressos no local: R$ 10 (Meia) e R$ 20 (inteira)

n Classificação: Livre 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de maio de 2015

Página 10

Maternidade de Patos faz 
campanha para aumentar o 
estoque de leite materno

Aplicativo da UFPB beneficiará 10 milhões de deficientes

Expotec 2015
Um dos aplicativos ex-

postos durante os quatro 
dias da Feira de Tecnologias 
da Informação e Comuni-
cação (Expotec 2015) é o 
VLibras, desenvolvido pelo 
Núcleo de Pesquisa e Exten-
são (Lavid) da UFPB. Ele faz 
tradução do conteúdo de 
qualquer texto, vídeo e áudio 
do português para a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), 
através de um avatar.

Essa tecnologia irá be-
neficiar cerca de 10 milhões 
de brasileiros que tem al-
gum grau de deficiência au-
ditiva e encontram-se com 
dificuldades para entender 
informações disponibiliza-
das nos portais do Governo 
Federal. O projeto tem apoio 
do Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão 
e da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República. Tiago Maritan co-
ordena o projeto.

A Expotec teve início na 
última quarta-feira, no Cen-
tro de Convenções Poeta Ro-
naldo Cunha Lima, em João 
Pessoa. O evento incentiva 

o desenvolvimento tecnoló-
gico da Paraíba e a inclusão 
digital. Em meio a tantas ati-
vidades e estandes em expo-
sição, encontra-se o estande 
do Centro de Informática 
(CI) da UFPB. Participando 
do evento, os estudantes têm 
a chance de interagir com di-
versas inovações e apresen-
tar seus projetos desenvolvi-
dos para os paraibanos.

A Expotec se encerra 
hoje, às 20h. Com a exposi-
ção, os estudantes podem 
ver a chance de interação 
não só com pessoas, mas 
com empresas que também 
participam do evento. Se 
trata de uma importante 
chance para o desenvolvi-
mento maior de ideias. A 
programação inclui ativida-
des das áreas de tecnologia 
(web, desenvolvimento, ga-
mes, robótica e software li-
vre) e debates com foco na 
democratização do conheci-
mento (inclusão digital, mí-
dias alternativas e encontro 
de blogueiros).

Foram cerca de 100 pa-
lestrantes durante os quatro 
dias de evento, além de es-
pecialistas que conduziram 
debates, oficinas e cursos de 

capacitação, competições, 
maratona de desenvolvimen-
to e os encontros.

Percival Henrique, pre-
sidente da Associação Na-
cional para Inclusão Digital 
(Anid), salientou que a reali-
zação de mais um evento reu-

nindo profissionais de várias 
partes do país e do mundo, 
em João Pessoa, é de extrema 
importância para o turismo 
de eventos no Estado, fazen-
do com que a Paraíba seja 
palco de grandes discussões 
em torno da tecnologia e áre-

as como o ativismo digital e o 
software livre.

Viaturas
Outro aplicativo que tem 

atraído a atenção do público 
na Expotec 2015 é o Viaturas, 
cujo projeto foi desenvolvido 

APP traduz conteúdo de qualquer texto, vídeo e áudio do português para Libras por um avatar

Janielle Ventura
Especial para A União

Foto: Edson Matos

por cinco pessoas, dentre eles 
o orientador Lucídio Cabral. 
O trabalho começou em 2012, 
quando fez parte do Mestra-
do do curso de Engenharia 
de Produção na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
Ele foi elaborado com o obje-
tivo de otimizar o posiciona-
mento de viaturas policiais 
da cidade de João Pessoa, e 
para atender o máximo de 
chamados em menos tempo 
possível.

Dentro do cenário de 
ocorrência definida, se esco-
lhe o tempo máximo em que 
se deseja que a viatura chegue 
ao local e coloca-se a quanti-
dade de viaturas disponíveis, 
baseado nisso o aplicativo 
revela onde melhor posicio-
nar as viaturas para que se 
percorra o trajeto da maneira 
mais prática e rápida. “A dife-
rença que o aplicativo traz na 
vida das pessoas é a questão 
de segurança. O ideal seria 
que a população não preci-
sasse solicitar alguma ocor-
rência, mas devido a violência 
nos dias atuais, é bom contar 
com a eficácia e eficiência dos 
órgãos de segurança”, expli-
cou a pesquisadora Valtânia 
Ferreira.

Uma maquete com a par-
te interna e externa de uma 
casa foi colocada em uma 
mesa e nela foram feitas al-
gumas pequenas instalações 
elétricas. Tudo para facilitar 
a demonstração do aplicativo 
e com isso, aguçar a imagina-
ção dos visitantes. Chama-se 
Smarth Home Solutions, ou 
SHS como é conhecido. Com 
ele pode-se controlar a casa 
através do celular, digitando 
ou falando o comando deseja-
do. Segundo Leandro Mendes, 

um dos criadores do projeto e 
estudante de Engenharia da 
Computação, ele foi um apli-
cativo criado para facilitar a 
vida doméstica e está para ser 
instalado em um dos prédios 
da UFPB. A equipe é compos-
ta por mais dois colegas dele e 
seguem as orientações do pro-
fessor Ruy Altafim.

O sistema foi criado no 
início de 2013. A ideia é de 
que ele seja um sistema de 
baixo custo e de fácil manu-
seio da população. “O siste-

ma pode funcionar em con-
junto com o sistema elétrico 
da casa, irá funcionar perfei-
tamente. O objetivo é a auto-
mação de objetos eletroele-
trônicos da sua residência”, 
ressalta Leandro.

A expansão do aplicativo 
permite que ele seja capaz de 
acender e apagar lâmpadas, 
ligar e desligar ventiladores, 
TVs, aparelhos de ar condi-
cionado, ou qualquer outro 
aparelho eletroeletrônico 
disponível.

Controle da casa através do celular

O governo decidiu alterar 
na última quinta-feira as re-
gras que tratam dos chamados 
“depósitos compulsórios” dos 
bancos, relacionados à cader-
neta de poupança. Os compul-
sórios são uma exigência para 
que as instituições financeiras 
guardem uma parte dos de-
pósitos de seus correntistas 
numa conta do Banco Central. 
A mudança definiu que essa 
exigência poderá ser cumpri-
da por uma parcela maior de 
novos financiamentos à casa 
própria.

Os bancos então poderão 
realizar novas operações de 
crédito imobiliário que podem 
chegar a R$ 22,5 bilhões – e, 
ao mesmo tempo, cumprir as 
exigências do “depósito com-
pulsório”. Trata-se de um nú-
mero potencial para aumento 
dos empréstimos imobiliários. 
A medida foi anunciada pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), que reúne represen-
tantes dos Ministérios da Fa-
zenda, do Planejamento e do 
Banco Central. As alterações 

nos compulsórios da poupan-
ça beneficiam também o cré-
dito rural. Assim, os bancos 
poderão emprestar até R$ 2,5 
bilhões, em novas operações 
para produtores agrícolas e 
pecuaristas. 

Na última terça-feira, o 
Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) aprovou a injeção 
de R$ 5 bilhões ao programa 
Pró-Cotista, que são para fi-
nanciamento de casa própria 
até o valor de R$ 400 mil, de 
famílias com renda acima dos 
limites do Programa Minha 
Casa, Minha Vida.

A medida autoriza o Mi-
nistério das Cidades a rema-
nejar recursos do orçamento 
do FGTS, que este ano chega a 
R$ 63.9 bilhões, para financia-
mento da construção de imó-
veis. A partir daí, o ministério 
vai regulamentar como será 
o remanejamento e o valor 
dos imóveis financiados com 
recursos do FGTS acima do 
valor do atual teto do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida.

Governo cria incentivo 
a novos financiamentos

CASA PRÓPRIA Período de 
inscrições para 
o Sisu começa 
dia 8 de junho

O período de inscrições 
para participação na segunda 
edição do Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) de 2015 
começa no dia oito de junho. 
As inscrições serão efetuadas 
exclusivamente pela internet, 
por meio do sítio oficial do 
programa, até as 23h59 do dia 
10 de junho. O edital do pro-
cesso seletivo foi publicado 
no Diário Oficial da União no 
dia de ontem. O resultado da 
chamada regular será divulga-
do em 15 de junho na página 
do Sisu. A matrícula deverá 
ser realizada nos dias 19, 22 e 
23 de junho, na instituição em 
que o aluno foi selecionado. O 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) é o sistema informatiza-
do gerenciado pelo Ministério 
da Educação (MEC) no qual 
instituições públicas de Ensi-
no Superior oferecem vagas 
para candidatos participantes 
do Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem). O processo 
seletivo do Sisu é realizado 
duas vezes ao ano.
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Patos faz apelo às mães doadoras
LEITE MATERNO

O Banco de Leite Huma-
no (BLH) Dr. Vilani Kehrle, 
da Maternidade de Patos 
(cidade distante 250km de 
João Pessoa), está precisan-
do aumentar seu estoque 
e faz campanha de apelo às 
mães doadoras. A unidade, 
que auxilia os bebês inter-
nos na UTI e na UCIN, no 
setor de Mãe-Canguru e no 
pavilhão, oferecendo-lhes a 
primeira e a principal fonte 
de nutrição,  até que eles se 
tornem aptos a sugar o seio 
da mãe, contabilizava em 
seu estoque do último dia 
24, apenas 33,2 litros de lei-
te. Deste total, 5,047 litros 
foram consumidos pelos be-
bês internos apenas nos dias 
24, 25 e 26.

Segundo a coordenado-
ra do Banco de Leite, Joana 
Sabino, hoje o estoque tem 
capacidade para suprir a 
demanda da maternidade, 
mas é importante ampliar 
o número de doadoras para 
garantir com tranquilidade 
a alimentação dos bebês in-
ternos. “É muito importante 
o nível do estoque para que 
possamos atender a deman-
da da maternidade de forma 
mais tranquila, inclusive, 
os casos especiais, como 
o de dois bebês que estão 
internos na UTI há 14 dias 
e de um outro que está na 
mãe-canguru há 15 dias”, 
observa Joana. Atualmente, 
o banco conta com 25 mães 
que são doadoras domicilia-
res. A doméstica Kaliane da 
Silva Ferreira, moradora do 
bairro do Monte Castelo, em 
Patos, é uma das atuais doa-
doras domiciliares do banco. 
Três vezes por semana, ela 
recebe a visita da equipe do 

banco em sua casa para fa-
zer o recolhimento do leite e 
repor os vidros esterilizados 
e materiais necessários para 
as novas coletas.

 “No começo, logo após 
o nascimento de Ana Sofia, 
há um mês, eu jogava fora o 
excedente do leite, não sabia 
o que fazer. Agora, toda a so-
bra eu coloco nos recipientes 
e fico muito feliz de além de 
poder amamentar a minha 
filha ainda ajudar as mães 
que não tem leite a alimentar 
os seus bebês. Doar é um ato 
de amor”, afirma ela, que já 
chegou a doar sete vidros em 
uma única semana.

A coordenadora do Ban-
co de Leite apela para que 
as mães que tenham leite 
excedente façam o mesmo 
que Kaliane Ferreira e doem 
o alimento para o banco.  
“Sempre precisamos de mais 
doadoras e, consequente-
mente, de mais leite, uma vez 
que existe uma rotatividade 
grande de credenciamento”, 
destacou Joana Sabino. Ela 
lembra ainda que o leite co-
letado só é fornecido para 
alimentação dos bebês, após 
passar pelo processo de con-
trole de qualidade, feito no 
próprio laboratório do BLH 
por um bioquímico. O mate-
rial coletado tem validade de 
seis meses. 

Para ser doadora do 
Banco de Leite é só entrar 
em contato através dos te-
lefones 3423-2157 e 3421-
5252, que uma equipe es-
pecializada faz atendimento 
domiciliar, orienta a mãe 
com os procedimentos bási-
cos de higiene de manuseio 
do leite. E ainda leva um kit 
esterilizado que o Banco de 
Leite fornece contendo gor-
ro, luvas, máscara, vidro es-
terilizado e etiqueta identifi-
cadora para que o leite seja 
retirado com qualidade.

Anvisa suspende 
anti-inflamatório

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) determinou ontem a 
suspensão da comercialização e do uso 
dos lotes nº 28293, 28294 e 28295 
do medicamento Ibuprotrat (Ibuprofe-
no), 50 mg/ml produzido pela empresa 
Natulab Laboratório S/A. 

O produto é utilizado como anti
-inflamatório. Laudo emitido pelo Insti-
tuto Adolfo Lutz revelou resultados in-
satisfatórios no ensaio de aspecto dos 
três lotes. Também foram suspensas 
todas as publicidades dos produtos da 
linha Glukderm que contenham qual-
quer tipo de expressão que atribua 
propriedades terapêuticas.

80 Cinema Negro 
tem início no Rio

O Cine Odeon, localizado na 
Cinelândia, região central do Rio, 
reaberto na semana passada (21), 
recebeu ontem o 8° Encontro de 
Cinema Negro Brasil, África e Ca-
ribe Zózimo Bulbul. A mostra traz 
uma seleção de 33 filmes de afro
-brasileiros, e outros 30 filmes de 
africanos e da diáspora, oriundos 
da África, Estados Unidos, Caribe 
e Europa. Uma das convidadas, a 
cineasta brasileira Sabrina Fidalgo, 
que exibiu hoje o documentário 
musical “Rio Encantado”, acha que 
ainda há poucas mulheres negras 
no meio cinematográfico, mas este 
cenário já começa a mudar. 

Viagens extras vão 
injetar R$ 18,6 bi 

O Turismo no Brasil em 2015 
será incrementado por feriados nacio-
nais que geram 20 dias extras para o 
calendário nacional de viagens. O im-
pacto das viagens extras na economia 
deve chegar em R$ 18,6 bilhões, diz 
o Ministério do Turismo. Além disso, 
com a valorização do dólar, os destinos 
nacionais ganham competitividade, 
um fator importante para diminuir o 
desequilíbrio entre os gastos no país 
e no exterior. Um panorama do cenário 
foi exposto pelo presidente da Embra-
tur, Vinícius Lummetz, durante ciclo de 
palestras promovido na quinta e sexta-
feira, em Florianópolis (SC).

Alcance da TV digital 
é alvo de pesquisa

Uma pesquisa para comprovar 
que os lares já estão aptos para rece-
ber o sinal da TV digital será realizada 
no próximo ano. O levantamento vai 
comprovar se pelo menos 93% dos 
domicílios de cada cidade poderão 
captar o sinal. Essa é a condição para 
o desligamento da TV analógica em 
todo o país. A pesquisa deve se esten-
der até 2018. A meta de recepção em 
93% dos domicílios foi estabelecida 
pelo Grupo de Implantação da Digita-
lização da TV (Gired). Esse percentual 
inclui os lares que assistem à TV livre, 
aberta e gratuita por transmissão 
terrestre. 

Ministério mapea 
segurança alimentar

O Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome 
(MDS) apresentou a versão final do 
Mapeamento de Segurança Alimen-
tar e Nutricional 2014 (MapaSAN). O 
levantamento retrata a situação atual 
do Sistema Nacional de Segurança Ali-
mentar (Sisan) em 1.628 municípios, 
23 Estados e no Distrito Federal. 

O documento mostra ainda as 
ações da Política de Segurança Ali-
mentar e Nutricional. Dos municípios 
que participaram da pesquisa, 45,6% 
promoveram apoio logístico para 
transporte de alimentos produzidos 
por agricultores familiares e 64% 
afirmaram realizar doações de ali-
mentos, entre outras ações.

Kaliane Ferreira recebe, três vezes por semana, a visita de equipe para fazer o recolhimento do leite

FOTO: Divulgação/Maternidade de Patos

Jovens que atuam 
em vários segmentos 
da sociedade participa-
ram, na última quinta-
feira, no auditório do 
Centro de Educação 
(CE) da Universida-
de Federal da Paraíba 
(UFPB) do lançamento 
da 3ª Conferência Es-
tadual de Juventude. 
O evento é realizado 
pelo Conselho Estadual 
de Juventude, em par-
ceria com o Governo 
do Estado por meio da 
Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel).

Avanço
No encontro, a 

secretária Executiva 
de Juventude, Priscila 
Gomes, que também 
preside o Conselho, 
fez uma apresentação 
do que vai ser deba-
tido na Conferência, 
marcada para o mês 
de outubro. “A juven-
tude na Paraíba está 
em pleno avanço e, 
de forma democráti-
ca, a Conferência vai 

ser realizada, ouvindo 
todos os segmentos e 
ainda representantes 
da sociedade civil. Ain-
da haverá mesas de 
debates”, adiantou.

Apoio
O titular da Sejel, 

Tibério Limeira, des-
tacou que o Governo 
vai dar total apoio à 
realização da Confe-
rência Estadual, além 
de apoiar a presença 
dos delegados na Con-
ferência Nacional. “O 
compromisso do Go-
verno do Estado de tor-
nar a juventude mais 
participante já veio 
com a criação da Secre-
taria Executiva. Aqui 
está a prova de que es-
tamos focados em rea-
lizar um grande even-
to no mês de outubro 
para beneficiar nossos 
jovens”, frisou Tibério. 
A presidente da Funda-
ção de Apoio à Criança 
e ao Adolescente (Fun-
dac), Sandra Marrocos, 
também participou da 
solenidade.

Governo lança a 3ª 
Conferência Estadual

JUVENTUDE
Assentamento 
do Cariri é 
cenário de filme 
independente

A agrovila e as paisagens 
do assentamento da reforma 
agrária Santa Catarina, em 
Monteiro, no Cariri paraibano, 
a cerca de 320 quilômetros de 
João Pessoa, serviram de ce-
nário para o longa-metragem 
independente “Os Caçadores 
de Botija 2”. A comédia, com 
1h41 de duração, foi gravada 
durante 12 dias e custou apro-
ximadamente R$ 2,5 mil – re-
cursos doados principalmente 
por pequenos comerciantes 
e pelos próprios produtores 
e atores. A direção do filme é 
de Gilvan Pereira e de Antônio 
Carlos dos Santos Paiva, que é 
produtor do longa e roteirista 
ao lado de Asley Ravel. A dire-
ção de fotografia também é de 
Asley Ravel e a produção é da 
Karabina Filmes.

O Assentamento Santa 
Catarina foi escolhido como 
cenário “Os Caçadores de Bo-
tija 2” por ser uma das mais 
antigas comunidades do mu-
nicípio e devido ao roteiro 
incluir o tema da reforma 
agrária. “Além das paisagens 
naturais, o assentamento pos-
sui um povoado (agrovila) que 
lembra uma pequena cidade 
do interior, com escola, pos-
to de saúde, casas”, contou o 
diretor.

A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) lança, na 
próxima quarta-feira, a pro-
gramação junina da Paraíba. O 
evento será realizado no Cen-
tro Turístico de Tambaú, em 
João Pessoa, a partir das 17h, 
e tem apoio da Fecomércio-PB 
(Federação do Comércio). 

Na ocasião, estão progra-
madas apresentações de qua-
drilhas juninas, forró, comidas 
típicas e artesanato para ho-
menagear Santo Antônio, São 
João e São Pedro. Durante as 
apresentações dos festejos do 
Estado serão disponibilizados 

stands para que os municípios 
possam expor seu material de 
divulgação, artesanato, gas-
tronomia e seu potencial tu-
rístico. Também está prevista 
a montagem de um palco com 
tablado para as apresentações 
culturais, a exemplo das qua-
drilhas, xaxado e forró pé de 
serra, entre outros.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, destacou que o 
evento é uma oportunidade 
para que as prefeituras tenham 
contato maior com o público 
(moradores da cidade e turis-
tas) e divulguem as festas.

PBTur apresenta eventos 
na próxima quarta-feira

FESTEJOS JUNINOS

A Faculdade de Tecno-
logia da Paraíba (FatecPB) e 
o Instituto de Educação da 
Paraíba (Iesp), este último 
do mesmo grupo empresa-
rial, estão realizando seus 
vestibulares agendados para  
2015.2  As provas acontecem 
pela manhã e à noite. O aluno 
marca pela Internet (www.
iesp.edu.br) a data de reali-
zação do teste, ou vai até as 
instalações das instituições, 
localizadas na BR 230 (Km 

14, Estrada de Cabedelo), 
e agenda e faz as provas.  O 
valor da inscrição é R$ 30,00.  
Outras informações pelo 
21063800.

A FatecPB ( www.fate-
cpb.edu.br) oferece vagas 
noturnas para cursos Su-
periores de Tecnologia em 
Gestão Financeira, Gestão 
Comercial,  Estética e Cosmé-
tica, Produção Publicitária, 
Sistemas para Internet  e De-
signe de Interiores.

FatecPB e Iesp fazem 
vestibulares agendados

Maternidade tem estoque 
baixo de apenas 33,2 litros 
para atender os bebês
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Economia brasileira recua 0,2% no primeiro trimestre

Desempenho do PIB
Queda do comércio 
não surpreendeu

A Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) considerou ontem 
que a queda de 0,4% do comércio no 
Produto Interno Bruto (PIB), na com-
paração do primeiro trimestre deste 
ano com o trimestre anterior, “não 
surpreendeu”. A CNC informou que as 
vendas do comércio tinham caído 4% 
nesse período. De acordo com a Confe-
deração, a expectativa de elevação da 
taxa básica de juros (Selic) pelo Banco 
Central, que deverá chegar a 13,75% 
ao ano até o final de 2015, “não per-
mitirá a reversão do atual cenário de 
contração da economia e do consumo 
final das famílias até dezembro”.

Contas públicas 
atendem metas

O resultado fiscal em abril está 
alinhado com a meta para ano, mas os 
dados em 12 meses ainda são des-
favoráveis, de acordo com avaliação 
do chefe do Departamento Econômico 
do Banco Central (BC), Tulio Maciel. Em 
abril, o setor público consolidado – go-
vernos federal, Estaduais e Municipais 
e empresas estatais – apresentou su-
perávit primário (receitas e despesas, 
menos gastos com juros) de R$ 13,445 
bilhões. De acordo com Maciel, o mês de 
abril costuma apresentar resultados 
favoráveis devido ao aumento de re-
ceitas do governo, principalmente com 
o Imposto de Renda. 

Agropecuária se 
destaca no PIB

Cinco dos 12 setores da eco-
nomia analisados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
tiveram crescimento no primeiro 
trimestre deste ano, na comparação 
com o primeiro trimestre do ano pas-
sado. Entre os destaques da econo-
mia estão a agropecuária, com alta de 
4,7%, a indústria extrativa mineral 
(3,3%) e os serviços de informações 
(1,1%), segundo dados divulgados 
ontem pelo IBgE. Os outros dois se-
tores que também tiveram desempe-
nho positivo nessa comparação foram 
as atividades imobiliárias (1,2%) e a 
construção civil (1,1%). 

País economiza 
para pagar dívida

Cofecon pede fim 
de alta de juros

O governo conseguiu econo-
mizar para pagar os juros da dívida 
pública, em abril. De acordo com da-
dos do Banco Central (BC), divulgados 
ontem, o setor público consolidado 
– governos federal, Estaduais e Muni-
cipais e empresas estatais – apresen-
tou superávit primário de R$ 13,445 
bilhões, no mês passado. 

Em abril do ano passado, o su-
perávit primário foi maior: R$ 16,896 
bilhões. Nos quatro primeiros me-
ses de 2015, o superávit primário 
chegou a R$ 32,448 bilhões, contra 
R$ 42,527 bilhões em igual período 
do ano passado. 

O Conselho federal de Econo-
mia (Cofecon) se manifestou contra 
novas altas da taxa básica de juros da 
economia, que influencia as demais 
taxas do mercado. O Conselho de 
Política Monetária (Copom) se reúne 
na próxima terça para definir a taxa. 
A Selic está em 13,25% ao ano, mas 
analistas de mercado acreditam que a 
taxa subirá mais. No entanto, na ava-
liação de Paulo Dantas da Costa, pre-
sidente do Cofecon, na semana que 
vem, o Copom deveria manter a Selic 
no mesmo índice de hoje ou reduzi-la.

Receita cobrou mais de 
R$ 4 bi de 96 envolvidos

Clientes de planos de saúde vão ter 
mais dados para avaliar os serviços

FrAuDes no FuteBoltrAnsPArÊnCIA e QuAlIDADe

Da Agência Brasil 

A Receita Federal in-
formou ontem, por meio de 
nota, que desde 2002 in-
vestiga fraudes ligadas ao 
futebol. Segundo o comu-
nicado, o Fisco identificou 
e autuou pessoas físicas e 
empresas que mantêm re-
lações comerciais com en-
tidades responsáveis pela 
organização do esporte no 
país, de âmbito nacional ou 
regional.

 A revelação foi fei-
ta dois dias após a Justiça 
americana determinar pri-
sões de dirigentes da Fe-
deração Internacional de 
Futebol (Fifa) envolvidos 
em um grande esquema de 
corrupção. Entre os deti-
dos está o vice-presidente 
da Confederação Brasileira 
do Futebol (CBF), José Ma-
ria Marin, que foi afastado 

do cargo. “Foram realiza-
das três operações espe-
ciais de fiscalização desde 
2002, onde foram investi-
gadas 96 pessoas físicas e 
jurídicas. Essas auditorias 
resultaram em cobrança de 
tributos, multas e juros no 
valor de R$ 4,47 bilhões”, 
diz a nota. 

A Receita destacou que 
algumas pessoas citadas na 
recente operação promo-
vida no âmbito do Poder 
Judiciário dos Estados Uni-
dos estão na lista de autu-
ações aplicadas no Brasil. 
O Fisco diz que, em função 
do sigilo fiscal, não pode 
informar os nomes dos 
envolvidos. A Receita Fe-
deral brasileira entrou em 
contato com a americana, 
para conhecer a operação 
promovida contra pessoas 
ligadas à Fifa, que incluiu 
vários brasileiros.

Os segurados de planos 
de saúde suplementar vão 
contar agora com mais infor-
mações sobre as operadoras 
para que, na hora de trocar de 
plano ou fechar um contrato, 
possam avaliar a qualidade do 
serviço. A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) di-
vulgou na última quinta-feira 
uma atualização dos Dados 
Integrados da Qualidade Seto-
rial, que traça um novo pano-
rama dos planos de saúde e do 
setor no Brasil.

Foram introduzidas in-
formações, por exemplo, como 
preço médio (ticket) de planos 
de saúde disponíveis no mer-
cado e por operadora, além de 
dados de sinistralidade (relação 
entre receita e despesa) das em-
presas. A diretora presidente 
substituta da ANS, Martha Regi-

na de Oliveira, destacou que os 
dados são um dos eixos da nova 
agenda regulatória. Com isso, 
segundo ela, a agência quer 
aumentar a transparência do 
setor. “O que a gente está cha-
mando de empoderamento do 
consumidor”, disse.  Na opinião 
da diretora, isso significa dar ao 
beneficiário uma informação 
que lhe seja útil.

A meta, de acordo com 
ela, é ir agregando cada vez 
mais informações que reflitam 
a assistência e a qualidade dos 
planos de saúde. “E que isso 
possa ser usado na hora de 
trocar de plano por portabili-
dade, na hora de comprar um 
plano ou mesmo na hora de 
acompanhar como está indo a 
sua operadora.”

O estudo inclui dados re-
ferentes ao perfil de qualidade 
da rede de planos, quais as 
ofertas do produto, qualifica-
ção das operadoras, se a ope-

radora é ou não acreditada. O 
objetivo é facilitar, ao consu-
midor, a avaliação das empre-
sas e a comparação entre as 
operadoras, “de uma maneira 
mais rápida e acessível, sem 
que ele tenha que buscar as 
informações em vários luga-
res diferentes”.

Martha Oliveira disse ain-
da que a meta é promover a 
atualização dos dados a cada 
seis meses, pelo menos. “A 
gente quer usar isso também 
para gerar mudança e resulta-
do no setor.”

Atualmente, existem no 
Brasil 1,4 mil operadoras de 
planos de saúde com registro 
ativo e 1,2 mil com beneficiá-
rios. Elas totalizam 72,2 mi-
lhões de beneficiários, sendo 
50,8 milhões de consumido-
res em planos de assistência 
médico-hospitalar e 21,4 mi-
lhões em planos exclusiva-
mente odontológicos. 

A economia brasileira 
recuou 0,2% no primeiro tri-
mestre deste ano, na compa-
ração com trimestre anterior 
(outubro, novembro e dezem-
bro de 2014). No trimestre 
anterior, a economia cresceu 
0,3%. Nos três primeiros me-
ses do ano, o Produto Interno 
Bruto (PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país, ficou em R$ 1,4 trilhão.

Segundo dados das Con-
tas Nacionais Trimestrais, 
divulgadas ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o PIB 
do primeiro trimestre deste 
ano caiu 1,6% em relação ao 
mesmo período do ano pas-

sado, a maior queda desde o 
segundo trimestre de 2009 
(-2,3%). Em 12 meses, o PIB 
acumula queda de 0,9%.

A queda de 0,2% na pas-
sagem do quarto trimestre 
de 2014 para o primeiro tri-
mestre deste ano foi puxada 
principalmente pelo setor de 
serviços, que recuou 0,7%. 
A indústria também caiu 
(-0,3%). A agropecuária, por 
outro lado, teve crescimento 
de 4,7% no período.

Sob a ótica da demanda, 
houve queda no consumo 
das famílias (-1,5%), inves-
timentos (-1,3%) e consumo 
do governo (-1,3%). As ex-
portações cresceram 5,7%. 
Houve alta também nas im-
portações (1,2%).

Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil 

Vitor Abdala 
Repórter da Agência Brasil 

Os investimentos – forma-
ção bruta de capital fixo – caí-
ram 1,3% no primeiro trimes-
tre deste ano, na comparação 
com o trimestre anterior. Esse 
é o sétimo recuo consecutivo 
do indicador nesse tipo de 
comparação, segundo dados 
divulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), nas Contas 
Nacionais Trimestrais. Houve 
retração de 7,8% nos inves-
timentos, também, em rela-
ção ao primeiro trimestre de 
2014, marcando o quarto re-
cuo consecutivo nesse tipo de 
comparação. 

No acumulado de 12 
meses, a formação bruta de 
capital fixo teve o terceiro 
recuo, ao registrar uma que-

da de 6,9%. “Isso tem muito 
a ver com o desempenho da 
indústria da transformação 
que caiu 1,6% na compara-
ção com o trimestre anterior e 
7% na comparação com o pri-
meiro trimestre de 2014. Tem 
muito a ver com a produção 
de bens de capital, que é um 
componente muito importan-
te dos investimentos”, disse a 
coordenadora de Contas Na-

cionais do IBGE, Rebeca Palis. 
A taxa de investimento ficou 
em 19,7% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) – soma de to-
das as riquezas geradas pelo 
país – no primeiro trimestre 
deste ano, abaixo dos 20,3% 
do mesmo período de 2014. 
A taxa de poupança também 
teve queda, ao passar de 17% 
do PIB, em 2014, para 16% 
neste ano.

Investimento caiu 1,3% no primeiro trimestre de 2015

Vitor Abdala 
 Repórter da Agência Brasil 

Os desempenhos negativos 
do comércio e da indústria da 
transformação foram os setores 
que mais contribuíram para a 
queda do desempenho da eco-
nomia brasileira no primeiro tri-
mestre deste ano. Na comparação 
com o primeiro trimestre de 2014, 
a economia brasileira recuou 

1,6%, resultado puxado por que-
das de 6% no comércio e de 7% 
na indústria da transformação.

“O comércio está há quatro 
trimestres com taxa negativa, 
pelo comportamento da indús-
tria da transformação, e agora a 
queda se intensificou, também 
influenciada pela queda do con-
sumo das famílias. 

Já na indústria da transfor-
mação, toda a indústria automo-

tiva teve queda, inclusive à parte 
dos automóveis leves, devido à 
suspensão dos incentivos fiscais 
e a renda comprometida das fa-
mílias. Também houve queda na 
parte da indústria pesada, de má-
quinas e equipamentos, influen-
ciado por aumento de juros”, 
disse a coordenadora de Contas 
Nacionais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
Rebeca Palis. Na comparação com 

o quarto trimestre de 2014, o co-
mércio teve uma queda de 0,4% e 
a indústria da transformação, um 
recuo de 1,6%.

A produção e distribuição 
de eletricidade, gás e água tam-
bém teve recuos importantes 
no primeiro trimestre deste ano, 
nesses dois tipos de comparação: 
de 4,3% em relação ao trimestre 
anterior e de 12% em relação ao 
primeiro trimestre de 2014.

Comércio e indústria da transformação puxam o recuo

FOTO: Reprodução/Internet

Produção de soja foi um dos destaques do bom desempenho da agropecuária no 10 trimestre deste ano

Repórter da Agência Brasil 
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Para dançar

OS BAILARINOS 
Eduardo Moura, 
Thiago Artist e a Cia 
Contato de Dança, 
coordenada por 
Marlyson Barbosa 
se apresentam hoje 
no Teatro de Arena 
do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, 
no evento Bailaço, 
promovido pela Coor-
denação de Dança da 
Funesc.

Em seguida, 
haverá dança de salão 
para bailarinos profis-
sionais e amadores 
com ritmos variados. 
A entrada é gratuita.

Advogado Caius Mar-
cellus Lacerda, promo-
tor de Justiça New-
ton Carneiro Vilhena, 
empresária de moda 
Vera Facundo, jorna-
lista Sebastião Barbo-
sa, professor Iremar 
Bronzeado.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O empresário Lourival Fonseca e o médico Juarez Dornellas movimentam hoje o 
Haras Por do Sol em animada feijoada beneficente para ajudar um amigo músico portador 
de câncer de próstata.

Goretti  Lacerda 
e o aniversariante 
de hoje, Caius 
Marcellus 
Lacerda com 
o desembargador 
Antônio de Pádua 
Montenegro e 
Socorro e o 
jornalista Agnaldo 
Almeida. O ano 
era 2006 em 
festa na Bella 
Casa Recepções

FOTO: Goretti Zenaide

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Studio Rocha

Julinha atenta à declamação do poema de Vinícius de Morais pelo jovem Gabriel Marques (9 anos), com 
acompanhamento musical do grupo Serenata Suburbana

  Famosa pelos seus par-
ques aquáticos, a cidade de 
Orlando, EUA, vai ganhar mais 
uma mega atração desse tipo.
 O grupo Universal Or-
lando Resort anunciou esta 
semana que vai construir o 
parque aquático Volcano Bay, 
inspirado em ilhas tropicais e 
que vai estar inaugurado no 
ano de 2017.

FOTO: Goretti Zenaide

Turma da pesada da Família Guerra: Julinha (103 anos), Cinira (90 
anos) e Dalva (98 anos)

FOTO: Goretti Zenaide

Varilux
ENTRE os dias 11 

e 17 de junho, o público 
pessoense vai poder 
conferir 16 produções 
francesas de diversos 
gêneros, no Cinespaço 
Mag Shopping.

É o Festival Va-
rilux de Cinema Fran-
cês que chega na sua 
sexta edição e que 
este ano pretende 
chegar a todas as 
capitais do país.

Julinha Guerra com as noras Fátima e Darcy Brasil

FOTO: Goretti Zenaide

   O cinegrafista Sandro Alves Fernandes está cada vez mais se especializando 
em filmagens de casamentos, comemorações de aniversários e eventos. Informações 
na Proimagem Digital  pelo telefone 8850-5356.

Para cinéfilos

ESSA notícia Mar-
tinho Moreira Franco e 
João Batista de Brito vão 
gostar. O Projeto “Clás-
sica” desenvolvido pela 
Zeta Filmes e FJ Cines 
estão mostrando filmes 
que marcaram a história 
do cinema em cópias 
restauradas que vão para 
o circuito comercial no 
país e a cidade de João 
Pessoa está inclusa. Na 
lista, estão filmes de 
Ingmar Bergman, Federido 
Fellini, Pier Paolo Pasolini 
e Werner Herzog.

A festejada Julinha Guerra com os filhos Marta, Tarcísio, Diana, Taciana e Virgínia

EMOÇÃO e alegria  não faltaram à comemoração dos 
103 anos da pianista Julinha Guerra que começou com uma 
bonita celebração eucarística ministrada pelo arcebispo da 
Paraíba, Dom Aldo Pagotto e os monsenhores João Eudes e 
Rui Braga na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, 
com acompanhamento musical do Coral da Basílica, que 
teve participação do maestro Maurício Gurgel, Marinalva 
e Ana Gouveia.

Em seguida, a aniversariante recebeu amigos e fa-
miliares para um coquetel em sua residência, cujo ponto 
alto foi uma seresta com o grupo campinense “Serenata 
Suburbana” que ao cantar “Eu Sei Que Vou te Amar”, foi 
interropindo (sem combinar) pelo jovem Gabriel Marques, 
declamando os versos de Vinícius de Morais que foram 
eternizados nesta canção. Foram momentos encantadores 
para os que tiveram o privilégio de estar ali.

Momentos encantadores

Enfermagem

SERÁ realizado entre 
os dias 15 a 18 de setem-
bro no Centro de Conven-
ções de João Pessoa, o 
18o Congresso Brasileiro 
dos Conselhos de Enfer-
magem.

O evento, que vai 
reunir cerca de seis mil 
congressistas de todo o 
país, é coordenado pelo 
Conselho Estadual de 
Enfermagem, com apoio 
do Governo do Estado e 
sua abertura será reali-
zada no “Teatro Ariano 
Suassuna”.

“Enquanto as 
alternativas de mobilidade 
urbana estiverem 
beneficiando carros, o 
trânsito não irá melhorar”

“O dia só deveria 
funcionar a partir das 10h. 
Porque o trânsito, antes 
disso, é absolutamente 
parado”

MAXWELL SALGADO DANI LEÃO

   A empresária Fátima Lisboa Lopes avisando que  chegaram novidades nas Lojas  
Calzature do Manaíra Shopping e Shopping Tambiá , que são ótimas opções para o presente 
do Dia dos Namorados.

Juventude

JOVENS que atuam 
em vários segmentos da 
sociedade participaram, 
na última quinta-feira, 
no auditório do Centro 
de Educação da UFPB, 
do lançamento da 3a 
Conferência Estadual de 
Juventude.

A promoção, que vai 
acontecer em outubro, 
é do Conselho Estadual 
de Juventude em parceria 
com o Governo do Esta-
do através da Secretaria 
de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer.

   A diretoria do Clube Cabo Branco vai promover seu São João no dia 19 de 
junho no seu ginásio. Hoje, no tradicional jantar dançante do restaurante Panorâmico 
a animção musical será da banda Beleza Pura.

   A OAB/PB avisando que até hoje os advogados poderão pagar a anuidade com 
desconto de 5%, que é de R$ 646,00. 
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Licitação para a 
execução da obra está 
marcada para 12 de junho

Começa processo de recuperação
HOTEL GLOBO

A Comissão de Licitação 
da Secretaria de Planejamen-
to da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa publicou no 
Diário Oficial do Estado “Avi-
so de Licitação”, na modali-
dade de tomada de preços, 
para contratação de empresa 
especializada para a execução 
das obras de restauração do 
antigo Hotel Globo, no bairro 
do Varadouro, marcada para 
as 10h do dia 12 de junho.

Segundo Newton Eucli-
des da Silva, presidente da 
Comissão Especial de Lici-
tação, com a publicação do 
aviso, a cópia do edital e seus 
anexos estão à disposição dos 
interessados na sede da Se-
cretaria Municipal de Plane-
jamento (Seplan), podendo 
ser adquirida mediante a en-
trega de um CD ou pen drive.

Justiça 
No dia 11 deste mês, a 

juíza Andréa Gonçalves Lo-
pes Lins, atendendo argu-
mento do Ministério Público, 
determinou que a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa e  o 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep) iniciem 
imediatamente as obras de 
recuperação e preservação 
do Hotel Globo. O prazo para 
a execução dos serviços é de 
no máximo um ano.

Considerado um dos 
principais pontos turísticos 
da capital paraibana, o Hotel 
Globo está localizado no Cen-
tro Histórico de João Pessoa e 
se encontra interditado des-
de setembro de 2013, quando 
ocorreu a queda do muro de 
arrimo e parte do terraço da 
área externa do prédio provo-
cada, na época, pelas chuvas.

Para a Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa, a obra 
de restauração do Hotel 
Globo é uma prioridade da 
gestão do prefeito Luciano 
Cartaxo, que tem envidado 
esforços para atender às de-
mandas de preservação do 
Centro Histórico.

O Hotel Globo é um bem 
do Estado e que está sob a 
guarda do Município, em vir-
tude de um contrato de ces-
são. Com a intenção de resga-
tar a história da capital, bem 
como preservá-la, o prefeito 
Luciano Cartaxo enfrentou 
esse desafio, para evitar que 
este relevante bem histórico 
continuasse em ruínas.

Hoje, o município, por 
meio da Secretaria de Pla-
nejamento, está licitando a 
obra, que envolverá tanto a 
questão da restauração esté-
tica do local, quanto o repa-
ro das estruturas físicas, em 
virtude do grave nível de de-
terioração do prédio.

Para a obra, o município 
dispõe de recursos em caixa, 
em virtude de um Termo de 
Compromisso firmado com o 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artísitco Nacional 
(Iphan). Também é relevante 
destacar a atuação do Minis-
tério Público, por meio do 
promotor João Geraldo, que 
exerceu papel decisivo na 
abordagem da matéria, em 
relação a destacar a priori-
dade na preservação do pa-
trimônio histórico.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Foto: Marcos Russo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

PBGás entrega primeiro bônus da campanha
O operador de máquinas 

industriais Jailson Lucas Albu-
querque recebeu o primeiro 
cheque no valor de R$ 600,00 
da Companhia Paraibana de 
Gás (PBGás), dentro do pro-
grama que bonifica o moto-
rista que instalar o kit de Gás 
Natural Veicular (GNV) de 5ª 
geração. O cheque foi entregue 
na quinta-feira (28), na sede 
da companhia, pelo presidente 
George Morais e pelos direto-
res David Mouta e Carlos Vas-
concelos.

Nesta semana, a PBGás 
iniciou a entrega dos cheques 
de R$ 600,00 e R$ 450,00 para 
os motoristas que instalaram 
kits de GNV nas oficinas cre-
denciadas a partir de 23 de 
abril. Jailson Lucas trabalha 
em uma fábrica de cimento 
em Caaporã (PB) e por morar 
em João Pessoa optou pelo gás 
natural.  “Rodo muito e utilizo 

o carro a trabalho, por isso se-
ria inviável a gasolina. Quando 
comprei meu carro, há cerca 
de um mês, coloquei na ponta 
do lápis o custo e escolhi o gás 
natural por ser mais econômi-
co e eficiente”.

Jailson disse que investiu 
R$ 4.800,00 para aquisição e 
instalação do kit de 5ª geração 
com cilindro de maior capaci-
dade, valor que foi reduzido 
para R$ 4.200,00 com o bônus 
da PBGás. Ele explicou que, so-
mente este mês, rodou 6 mil 
km e se utilizasse gasolina gas-
taria quase R$ 2.000,00. “Com 
o gás natural desembolsei 
aproximadamente R$ 900,00, 
ou seja, uma diferença de mais 
de 50%. Somente com esta 
economia, em poucos meses 
cubro o investimento da ins-
talação e ainda posso trocar o 
meu carro daqui há dois anos”, 
comemorou. 

Na avaliação de Jailson, 
existem muitos mitos em re-
lação ao uso do gás natural, 
relacionados à perda de ren-
dimento e custos de manuten-
ção. “Não é verdade! Uso o gás 
natural desde 2006 e, princi-
palmente, após a moderniza-
ção dos kits, se o combustível 
for utilizado corretamente e a 
instalação for realizada dentro 
das normas, é até melhor para 
o motor do que a gasolina. Por 
isso, vale muito a pena utilizar 
o GNV”, completou.

O presidente da PBGás, 
George Morais, destacou que 
as conversões de carros a gás 
crescem num ritmo acelerado 
este ano, devido ao aumento 
no preço da gasolina e da cam-
panha GNV- Seu Bolso Agrade-
ce, que destaca a economia de 
mais de 50% para o motorista. 
“A maior procura pelo GNV é 
uma prova da credibilidade da 

PBGás, pois o cliente sabe que 
receberá o bônus sem maiores 
formalidades, incentivando de 
cada vez mais a utilização do 
gás natural”, completou. 

Bônus
O gerente de Mercado 

Industrial e Automotivo da 
PBGás, Evaldo Mello, explicou 
que, para receber o benefício, 
basta o motorista instalar o kit 
no período de vigência do Pro-
grama de Incentivo ao GNV em 
convertedoras credenciadas 
na capital (Star Gás) e Campi-
na Grande (Maecio Serviços, 
Equipe Gás e Campina GNV). 

Mais detalhes sobre as 
convertedoras credenciadas 
e o Programa de Incentivo ao 
GNV podem ser consultados 
no endereço eletrônico www.
pbgas.com.br ou no Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 
(SAC), pelo 0800 281 0197.  

INCENTIVO AO USO DO GNV

Exército comemora Dia dos Guardiões da Paz

O Comando do 1º Gru-
pamento de Engenharia de 
João Pessoa realizou na ma-
nhã de ontem a comemora-
ção militar em homenagem 
ao Dia Internacional dos 
Guardiões da Paz, os “boinas 
azuis”. 

A celebração é comemo-
rada em todo o mundo na data 
que remonta a primeira ope-
ração de conservação da paz 
autorizada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), em 
29 de maio de 1948, e é mar-
cada pelo Dia Internacional 
dos Peacekeeprs.

A programação da ceri-
mônia contou com desfile de 
ex-integrantes de missões de 
paz na ativa e da reserva, a 
execução do Hino Nacional e 
a leitura da Ordem do Dia do 
ministro da Defesa. Na oca-
sião, também foi condecora-
do com a Medalha da Vitória 
o 2º tenente ex-combatente, 
Genésio Patrício dos Santos, 
e Walter Cavalcanti de Aze-
vedo com a Medalha do ex-

‘BOINAS AZUIS’ Lagoa: Seinfra 
inicia obras de 
alargamento do 
anel externo

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seinfra), iniciou esta semana 
as obras de alargamento do 
anel externo do Parque Solon 
de Lucena (Lagoa). Os traba-
lhos foram iniciados a partir 
da Rua Rodrigues de Carvalho. 
Todo o trânsito do local pas-
sará por novo ordenamento 
para garantir melhor fluidez. 
A previsão para conclusão dos 
serviços é de 90 dias e o inves-
timento da obra é em torno de 
R$ 500 mil. 

A intervenção é prepara-
tória para o início da segunda 
fase das obras de requalifica-
ção do Parque Solon de Luce-
na, que prevê a reurbanização 
de toda a área. A medida vai 
viabilizar o fechamento do anel 
interno. A obra está sendo exe-
cutada de acordo com o proje-
to definitivo aprovado pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico da Paraíba (Iphaep).

Etapas
O projeto de revitalização 

do Parque Solon de Lucena foi 
dividido em etapas. A primei-
ra etapa incluiu os serviços de 
infraestrutura (trabalho de de-
sassoriamento, construção do 
túnel, construção do muro de 
contenção e anel sanitário).

A prefeitura já concluiu o 
serviço de dragagem na Lagoa 
do Parque Solon de Lucena. O 
trabalho de desassoreamento 
fez com que a profundidade 
do reservatório fosse elevada 
para 3,8 metros. Também foi 
finalizada a construção do anel 
sanitário.

Já as obras de escavação 
do túnel continuam a todo 
vapor e 90% já foi concluí-
da. O túnel, que vai garantir 
o escoamento do excesso de 
água da Lagoa, será peça chave 
para acabar com o risco de ala-
gamento na Lagoa no período 
de chuva mais intensa. 

Histórico
O Parque Solon de Luce-

na (Lagoa) está passando pela 
primeira grande revitalização 
em quase 100 anos. O último 
projeto desse porte elaborado 
para o local foi em 1924, feito 
pelo engenheiro Saturnino de 
Brito, mas só foi executado na 
década de 30. 

Considerado um dos principais pontos turisticos de João Pessoa, o hotel fica localizado no Centro Histórico da capital e está interditado desde setembro de 2013

-combatente da Paraíba.
Para o comandante do 

15º Batalhão de Infantaria 
Motorizado de João Pessoa, 
Marcos Augusto Bastos, par-
ticipou da missão no Haiti em 
dezembro de 2004 e revelou 
que foi uma experiência de 
paz única e gratificante. 

“Fiquei no Haiti por sete 
meses e tivemos a oportuni-
dade de colocar em prática os 
ensinamentos que o Exército 
nos passou quanto à missão 

de paz e ajudar um país mui-
to sofrido, muito pobre e que 
precisa do apoio da ONU para 
melhorar o seu desenvolvi-
mento. Lá houve a queda do 
presidente por problemas 
políticos e depois confrontos 
que poderiam levar a uma 
guerra civil, então a missão foi 
até lá estabelecer a segurança 
de modo que o país pudesse, 
recebendo ajuda de algumas 
agências da ONU, proporcio-
nar condições para desenvol-

ver e melhorar a qualidade de 
vida da população”, relatou o 
Comandante.   

Missões de paz
Atualmente, a ONU 

mantém 17 missões de paz 
em todo o mundo. Desses, 
dez possuem a presença do 
Exército Brasileiro. A partici-
pação do país em missões de 
paz começou em 1956, quan-
do foram enviados homens 
para evitar possíveis con-
frontos entre Egito e Israel.

Desde essa data, o Brasil 
atuou em mais de 33 mis-
sões das Nações Unidas e já 
enviou aproximadamente 
27 mil militares ao exterior. 
O país tem distribuído pelo 
mundo, atualmente, mais de 
1,7 mil militares, contingen-
te composto por integrantes 
das três Forças Armadas, 
além de policiais e bombei-
ros que atuam em missões 
sob a liderança da ONU.

Hoje o Brasil atua no 
Chipre, Costa do Marfim, 
Guiné-Bissau, Haiti, Líbano, 
Libéria, Saara Ocidental, Su-
dão e Sudão do Sul.

Cerimônia no 1o Grupamento contou com desfile e condecorações
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Trabalhadores vão às ruas em JP 
no Dia Nacional de Paralisação
Protesto foi contra a 
terceirização de mão de 
obra e o ajuste fiscal 

Movimentos sindicais e 
organizações sociais foram 
às ruas do centro de João 
Pessoa ontem para protestar  
contra o projeto da terceiri-
zação, o ajuste fiscal e a per-
da de direitos dos trabalha-
dores com a aprovação das 
MPs 664 e 665. A manifesta-
ção fez parte das atividades 
do Dia Nacional de Paralisa-
ção e Manifestação Rumo à 
Greve Geral. 

Segundo o presidente do 
Conselho Regional de Serviço 
Social da Paraíba (Cress/PB) 
e um dos organizadores da 
mobilização, Tárcio Teixeira, 
o protesto teve a adesão de 
trabalhadores ligados a di-
ferentes sindicatos, associa-

ções e movimentos sociais.
De acordo com o diretor 

executivo da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) de 
João Pessoa, Marcos Henri-
ques,  o projeto da terceiriza-
ção é considerado nocivo aos 
trabalhadores por aumentar 
a carga horária e beneficiar 
os empresários. “Os 12 mi-
lhões de trabalhadores ter-
ceirizados que nós temos no 
país trabalham três horas a 
mais, ganham 30% a menos, 
e oito em cada dez acidentes 
de trabalhos sofridos são por 
trabalhadores terceirizados. 
Então, somos contra esse 
projeto e iremos aqui expor 
os nomes dos deputados e 
senadores que se posiciona-
ram favorável a esse projeto 
e contra os trabalhadores”, 
afirmou Marcos. 

O movimento contou 
com a adesão dos professo-
res e servidores da Univer-
sidade Federal da Paraíba 

No Sertão paraiba-
no, o Dia Nacional de Pa-
ralisação e Manifestação 
Rumo à Greve Geral foi 
marcado por uma mobi-
lização promovida pelo  
Sindicato dos Funcioná-
rios Públicos de Patos e 
região (Sinfemp). A ma-
nifestação reuniu vários 
trabalhadores, que saí-
ram em caminhada pelas 
ruas do Centro da cidade 
de  Patos para protestar 
principalmente contra a 
precarização do trabalho 
no Brasil e a corrupção. 

Durante a caminha-
da, os servidores muni-
cipais de Patos se depa-
raram com um protesto 
de funcionários dos Cor-
reios e Telégrafos, em 
frente à sede da empre-
sa, que cobravam me-
lhores condições de tra-
balho e a convocação de 
novos carteiros aprova-
dos em concurso, como 
forma de solucionar os 
constantes atrasos nas 
entregas de correspon-

dências na cidade, que 
tem sido motivo de vá-
rias reclamações por 
parte da população. 

Representantes de 
várias categorias de tra-
balhadores, a exemplo 
da Cagepa, Energisa, 
Correios, Sinfemp, Con-
federação dos Trabalha-
dores do Brasil e líderes 
sindicais se juntaram ao 
movimento. 

Terceirização
A presidente do Sin-

femp, Carminha Soares, 
denunciou a violência 
praticada contra os direi-
tos trabalhistas no país, 
que, segundo ela, preci-
sa de uma reação da so-
ciedade contra os abusos 
que vêm sendo pratica-
dos, a exemplo da ter-
ceirização, que precariza 
cada vez mais as relações 
de trabalho, trazendo 
prejuízos aos trabalha-
dores brasileiros.

José Gonçalves, 
vice-presidente do Sin-

femp, disse que o pro-
testo realizado neste 
dia 29 de maio é uma 
prévia para uma gre-
ve geral em todo o 
Brasil.”A nossa luta 
é contra a terceiriza-
ção, contra as medidas 
provisórias 664 e 665 
e contra a retirada de 
direitos dos trabalha-
dores, por isso que nós 
realizamos essa mani-
festação hoje em Patos 
com a participação de 
outras categorias”, en-
fatizou o sindicalista.

Caminhada e protestos em Patos

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Foto: Evandro Pereira

Cardoso Filho
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(UFPB), que iniciaram greve 
na quinta-feira (28). A par-
ticipação da Associação dos 
Docentes da UFPB (ADUFPB) 

foi aprovada na última roda-
da de assembleias, realizada 
nos dias 26 e 27 – quando 
também foi votada greve por 

tempo indeterminado.
 
UFCG
Os professores da UFCG, 

dos campi de Campina Gran-
de, Cuité, Sumé, Pombal e 
Sousa também aderiram à 
paralisação de ontem em 
protesto contra o projeto de 
lei da terceirização. Além dos 
professores, também para-
lisaram as atividades os téc-
nicos-administrativos e os 
trabalhadores terceirizados 
da Universidade Federal de 
Campina Grande, que tam-
bém decidiram entrar em 
greve por tempo indetermi-
nado. 

Os protestos tiveram 
início às 7h com um ato 
público no portão princi-
pal da universidade, com a 
realização de panfletagens 
em frente às sedes das em-
presas Energisa e Chesf, que 
segundo os manifestantes 
apresentam problemas com 
o avanço das terceirizações, 
e na entrada do prédio dos 
Correios de Telégrafos, no 
Centro da cidade.

Movimento teve a adesão de professores e funcionários da UFPB que estão em greve 

O concurso público con-
tinua sendo a melhor opor-
tunidade para se garantir um 
emprego com estabilidade. A 
cada semana surgem vagas em 
diversos órgãos nas esferas 
federal, estadual e municipal, 
contemplando os três níveis 
de escolaridade, bem como 
para estagiários. Os interessa-
dos devem ficar atentos para 
não perderem os prazos de 
inscrição. 

No momento estão sendo 
ofertadas 16 vagas para esta-
giários, 304 vagas em concur-
sos abertos nas esferas fede-
ral, estadual e municipal, com 
salários que podem chegar a 
até R$ 4.000,00. Em nível na-
cional a Petrobras vai iniciar a 
inscrição para preenchimento 
de 158 vagas, sendo 13 para 
contratação imediata e 145 
para formação de cadastro de 
reserva na função de advoga-
do júnior, com salário de R$ 
8.866,74. 

Estágio
A Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (ECT), 
por intermédio da Diretoria 
Regional da Paraíba, está com 
processo seletivo para estagiá-
rio de nível médio. A seleção 
dispõe de 16 vagas, sendo 14 
para o turno matutino e duas 
para o vespertino, além de 
formar cadastro de reserva 
e destinar 10% do total para 
pessoas com deficiência. O 
estagiário terá direito a bol-
sa mensal de até R$ 639,90, 
com jornada de quatro horas 
diárias. Os estudantes interes-
sados em participar devem 
preencher a ficha de inscrição 
que está disponível no site 
www.correios.com.br, até a 
próxima segunda-feira.

IFPB
O Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba inscreve até o dia 
30 de junho para realização 
de concurso público e preen-
chimento de 123 vagas nos ní-
veis fundamental, médio e su-
perior. A remuneração vai de 
R$ 1.739,04 até R$ 3.666,54, 
dependendo do cargo a ser 
ocupado.  As vagas são para os 

cargos de Assistente de Tecno-
logia da Informação, Auxiliar 
de Biblioteca, Auxiliar de En-
fermagem, Auxiliar em Admi-
nistração, Auxiliar em Assun-
tos Educacionais, Assistente 
em Administração, Desenhista 
Projetista, Mestre de Edifica-
ções e Infraestrutura e demais 
cargos. As inscrições serão 
realizadas no portal do IFPB 
(www.ifpb.edu.br/ingresso/
concursos-publicos).

Ministério Público
A Procuradoria-Geral de 

Justiça lançou edital de con-
curso público para provimen-
to de 105 vagas, mais cadastro 
de reserva, em cargos de nível 
médio, técnico e superior do 
Ministério Público da Paraíba. 
A iniciativa visa recompor o 
Quadro de Serviços Auxiliares 
do órgão. As 13 vagas de ní-
vel superior são para o cargo 
de Analista Ministerial, nas 
especialidades de Desenvol-
vedor, Administrador de Re-
des, Administrador de Banco 
de Dados, Auditor de Contas 
Públicas, Medicina e Odonto-
logia.  O salário inicial é de R$ 
4.940,25. Candidatos de nível 
médio/técnico podem concor-
rer a uma das 92 vagas para o 
cargo de Técnico Ministerial, 
nas especialidades de Supor-
te, Web Designer, Diligências, 
Apoio Administrativo, ou mes-
mo sem especialidade. A re-
muneração inicial para esses 
postos é de até R$ 4.062,28. Os 
interessados podem se inscre-
ver até a próxima quarta-feira, 
exclusivamente por meio da 
página eletrônica www.con-
cursosfcc.com.br.

Prefeituras
A Prefeitura de Camalaú 

realiza inscrições até amanhã 
para concurso público e pre-
enchimento de 58 vagas nos 
níveis fundamental, médio e 
superior. As oportunidades 
são para os cargos de Agente 
Administrativo, Auxiliar de 
Serviços Gerais, Enfermeiro, 
Fisioterapeuta, Nutricionista, 
Odontólogo - Endodontista - 
Cirurgião - Periodontista, Pro-
fessor Fundamental I - Língua 
Portuguesa - Matemática - Lín-
gua Inglesa - História - Geogra-
fia - Ciências - Artes - Educação 
Física, Psicólogo, Técnico de 

Saúde Bucal e Porteiro. As ins-
crições estão sedo feitas atra-
vés do site www.apiceconsul-
toria.com.br.

Já a Prefeitura de São 
Francisco vai realizar concur-
so público destinado a selecio-
nar candidatos para o preen-
chimento de 18 vagas voltadas 
para níveis médio, técnico e 
superior. Os salários variam 
de R$ 866,73 a R$ 1.809,76 
e as ofertas são para as fun-
ções de Assistente Social, Psi-
cólogo, Odontólogo, Médico, 
Nutricionista, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Professor P3 
(português), Professor P3 (In-
glês), Engenheiro, Professor 
P1, Orientador Social do Peti 
e Técnico em Enfermagem. As 
inscrições podem ser realiza-
das até o próximo dia 12, ex-
clusivamente no endereço ele-
trônico www.educapb.com.br. 

Nacional
A Petrobras já divulgou o 

edital para realização de con-
curso público e preenchimen-
to de 158 vagas para o cargo 
de advogado júnior, sendo 13 
delas para contratação ime-
diata e 145 para formação de 
cadastro de reserva. Os locais 
de trabalho serão em Brasí-
lia, Amazonas, Rio de Janeiro 
e Salvador, com salário básico 
de R$ 5.249,89, mas há garan-
tia de remuneração mínima de 
R$ 8.866,74, enquanto que os 
candidatos precisam ter certi-
ficado de conclusão ou diplo-
ma do bacharelado em Direito, 
além do registro definitivo na 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB).

As inscrições poderão ser 
realizadas pelo site da Funda-
ção Cesgranrio, no período de 
2 a 18 de junho. De acordo com 
o edital, as atribuições do car-
go incluem acompanhar, parti-
cipar e elaborar documentos e 
peças processuais de natureza 
jurídica, realizando estudos 
especializados sobre temas e 
problemas jurídicos, necessá-
rios à defesa dos interesses da 
companhia, em conformidade 
com a legislação e as normas 
vigentes; representar a com-
panhia perante autoridades 
administrativas e Poder Judici-
ário, em questões de natureza 
jurídica, patrocinando as cau-
sas que lhe forem atribuídas.

Concursos estão com inscrições 
abertas para 304 vagas na Paraíba

OPORTUNIDADES

Os trabalhadores da 
construção civil de João Pes-
soa e região vão entrar em 
greve a partir de segunda-
-feira, 1º de junho. A decisão 
foi tomada após cinco meses 
de negociação, sem conse-
guir nenhuma melhoria, nem 
nas cláusulas econômicas 
nem sociais. Na Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
existem, segundo o Sindicato 
Intermunicipal dos Traba-
lhadores nas Indústrias da 
Construção Civil (Sintricon), 
cerca de 10 mil operários da 
construção civil.

A convocação dos traba-
lhadores começará às 6h, na 
Empresa MRV, localizada no 
Jardim América, em João Pes-

soa. Em seguida, a conversa 
será com os operários que tra-
balham no Bairro do Altiplano 
Cabo Branco, onde se concen-
tra, atualmente, o maior nú-
mero de construções.

A assembleia que deci-
diu pela greve geral da ca-
tegoria aconteceu no dia 14 
deste mês. Na ocasião, ficou 
decidido que as empresas 
que necessitarem fazer ho-
mologação durante este pe-
ríodo devem se dirigir à Su-
perintendência Regional do 
Trabalho e Emprego.

A categoria, em cam-
panha salarial desde janei-
ro, pede reajuste salarial de 
14%, além de melhorias no 
café-da-manhã e na cesta 
básica. As empresas continu-
am a oferecer ao trabalhador 
pela manhã um pão, um ovo 

e um copo de café, além de 
uma cesta básica no custo 
mensal de R$ 50,00.

O salário baixo, as difí-
ceis condições de trabalho e a 
falta de projeto de segurança 
tem gerado uma insatisfação 
na categoria que percebeu, 
em 2014, um crescimento de 
4,5%. Os trabalhadores afir-
mam que estão negociando 
o salário referente aos lucros 
de 2014, razão pela qual in-
sistem em um ganho real e 
melhoria nas cláusulas aci-
ma citadas.

A reportagem tentou 
entrar em contato com o sin-
dicato patronal, mas um dos 
diretores, Irenaldo Quintans, 
não quis falar sobre a parali-
sação e indicou o presidente, 
Fábio Sinval, que não foi lo-
calizado.

Operários da construção civil 
entram em greve segunda-feira

REAJUSTE SALARIAL

Funcionários 
dos Correios 
cobraram a 
convocação 
de carteiros 
aprovados 
em concurso
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PM identifica suspeito de matar e 
roubar comerciante em Cabedelo 
Crime aconteceu na 
quarta-feira, em uma 
padaria no Jardim Brasília

LBV Criança 
abre inscrições 

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) está ampliando o seu atendi-
mento às famílias de baixa renda de 
João Pessoa e Campina Grande. Para 
o programa LBV — Criança: Futuro 
no Presente!, voltado para meninos 
e meninas de 6 a 15 anos, ainda 
restam 30 vagas. As matriculas são 
gratuitas e podem ser feitas nas 
unidades da Instituição de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para inscrever os filhos no 
programa, os pais devem procurar a 
sede da LBV, portando cópia da cer-
tidão de nascimento e da carteira de 
identidade do responsável. Em João 
Pessoa, o Centro Comunitário da LBV 
fica na Rua das Trincheiras, 703, no 
bairro de Jaguaribe. Em Campina 
Grande, na Avenida Getúlio Vargas, 
837, na Prata. Mais informações 
pelo telefone (83) 3198-1500.

Assembleia do 
OP da 8a Região

Mais de 150 pessoas com-
pareceram na noite de quinta-feira 
(28) à Escola Municipal Zumira de 
Novaes, em Cruz das Armas, na ca-
pital,  para participar da assembleia 
Regional do Ciclo 2015 do Orçamen-
to Participativo da 8ª Região de 
Participação Popular (RPP) de João 
Pessoa. 

O prefeito Luciano Cartaxo 
participou da assembleia, bem 
como todo o secretariado da ges-
tão municipal, para prestar contas 
à população do encaminhamento 
das demandas eleitas em ciclos 
anteriores. O gestor municipal res-
saltou a importância do Orçamento 
Participativo por estabelecer o 
diálogo direto com a população e 
de poder prestar contas. Durante a 
assembleia também foram eleitos 
os conselheiros municipais.

Balneabilidade das 
praias paraibanas

Previsão do tempo 
para o Estado

De acordo com a Agência 
Executiva de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa), o fim de semana no 
Estado será de nebulosidade variá-
vel em todas as regiões, com chuvas 
ocasionais, no Litoral, e esparsas, 
no Agreste e Brejo. As demais re-
giões não têm indicativo de chuvas. 

Com relação às temperaturas, 
o Sertão terá máxima de 35ºC e míni-
ma de 22ºC. A previsão para o Litoral 
é que a máxima seja de 30ºC e a mínima, 
de 22ºC. Na região do Brejo, a Aesa 
prevê máxima de 29ºC e mínima de 
21ºC. Já o Agreste deve registrar 
máxima de 30ºC e mínima de 21ºC. A 
região do Cariri e Curimataú paraiba-
no deverá ter máxima em torno dos 
33ºC e mínima, perto dos 21ºC. No 
Alto Sertão, a temperatura máxima 
poderá atingir os 34ºC e a mínima, 
os 21ºC.  

A Sudema classificou 53 
praias do Litoral paraibano como 
apropriadas para o banho. A quali-
dade da água varia entre excelente, 
muito boa e satisfatória. Segundo o 
relatório semanal de balneabilidade, 
apenas trechos das praias do Jaca-
ré, em Cabedelo;  Bessa I, em João 
Pessoa; e de Maceió, em Pitimbu, de-
vem ser evitadas pelos banhistas.

No município de Cabedelo, 
deve ser evitada a área localizada 
na margem direita do estuário do 
Rio Paraíba. Já no município de João 
Pessoa, deve ser evitada a área a 
100 metros à direita e  à esquerda  
do  maceió do Bessa. Na área locali-
zada no município de Pitimbu, deve 
ser evitado o trecho que fica 100 
metros à direita e à esquerda da 
desembocadura do Riacho Engenho 
Velho.

A Polícia Militar identi-
ficou o autor do disparo que 
matou o comerciante Job-
son Michel da Costa Lima, 
de 22 anos, durante assalto 
praticado na padaria do pai 
da vítima, em Cabedelo. O 
crime aconteceu na quarta-
-feira (27), no bairro Jardim 
Brasília. 

O suspeito, de 19 anos, 

já tem passagem pela po-
lícia. Policiais da 6ª Com-
panhia Independente en-
contraram o local que ele 
tentou se esconder, logo 
após o crime, onde foram 
encontrados a bermuda 
e o capacete usados pelo 
suspeito no dia do latrocí-
nio. As peças foram compa-
radas com as imagens do 
circuito interno do estabe-
lecimento comercial que 
registrou a ação. 

Durante as diligências 
da Polícia Militar, que ocor-

rem de forma ininterrupta 
desde o momento do crime, 
dois suspeitos de participa-
ção foram detidos, na noite 
de quinta-feira (28).

O primeiro deles foi o 
presidiário do regime se-
miaberto Jaedson da Silva 
Brasil, de 20 anos, no bairro 
do Jacaré. Ele cumpria pena 
pelo roubo a um mercadi-
nho na cidade, ocorrido em 
setembro do ano passado 
e, na última quarta-feira, 
dia do crime, não teria ido 
dormir na Penitenciária de 

Segurança Média, quebran-
do assim o regime de cum-
primento. O suspeito pode 
ter ajudado, de forma indi-
reta, na fuga do acusado de 
atirar. 

A participação mais 
direta, de acordo com in-
formações recebidas pela 
Polícia Militar, seria de um 
adolescente de 17 anos, 
apreendido na comunidade 
Jardim Manguinhos. 

7ª Delegacia
Os dois suspeitos foram 

apresentados na 7ª Delega-
cia Distrital, onde foram ou-
vidos na manhã de ontem. A 
roupa e o capacete do sus-
peito de efetuar os disparos 
foram entregues na mesma 
delegacia.

O coordenador do po-
liciamento que realizou as 
buscas, tenente Raphael 
Felinto, destacou que a po-
pulação pode ajudar por 
meio de denúncias pelos 
telefones 197 e 190. O te-
nente lembra que o sigilo é 
garantido. 

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A Justiça Federal decidiu 
interditar a Parazul Minera-
ção, que fica no município de 
Salgadinho, no Cariri parai-
bano, alvo de um mandado 
de busca e apreensão duran-
te a Operação Sete Chaves. 
Com a determinação judicial, 
ninguém terá acesso a mine-
radora, evitando que alguém 
tente alterar provas e tam-
bém que haja exploração da 
Turmalina Paraíba durante 
as investigações. Estão sen-
do investigadas oito pessoas 
por suspeita de envolvimen-
to com a extração ilegal da 
pedra turmalina. 

A interdição determina-
da pela Justiça Federal foi em 
atendimento a uma solicita-
ção do Ministério Público Fe-
deral da Paraíba, por meio da 
Procuradoria da República 
em Patos. A empresa interdi-
tada foi alvo de mandado de 
busca e apreensão durante a 
fase ostensiva da Operação 
Sete Chaves.

A fiscalização à minera-
dora interditada, de acordo 
com a determinação judicial, 
ficará a cargo da Polícia Fe-
deral e do Departamento Na-
cional de Produção Mineral e 
apenas a Justiça Federal e ór-
gãos ambientais terão acesso 
ao local, desde que estejam 
munidos de ordem judicial.

A decisão é de autoria 
do juiz da 14ª Vara da Justiça 
Federal, Cláudio Girão Barre-
to. No seu argumento, ele cita 
que "a demora em se prote-
ger a área onde houve a busca 
e apreensão poderá produzir 
efeitos extremamente dano-
sos e eventos imprevisíveis 
em toda a sua extensão".

Segundo o Ministério 
Público Federal, o objetivo 
da medida é impedir que os 
responsáveis pela explora-
ção da turmalina retornem 
ao local e possam fazer qual-
quer alteração ou exploração 
no local. A interdição tam-
bém impede que pessoas não 
autorizadas alterem provas 
ou continuem na prática de 
crimes.

Mineradora no Cariri é 
interditada pela Justiça

OPERAçãO SEtE ChAVES

A Polícia Civil, por 
meio do trabalho dos 
agentes de investiga-
ção do Núcleo de Ho-
micídios da 6ª Dele-
gacia Seccional, com 
sede na cidade de 
Alhandra, cumpriu, 
na tarde de quinta-
feira (28), o mandado 
de prisão preventiva 
contra Adelson Pau-
lino da Silva, de 31 
anos. Ele é suspeito 
de ser o mandante de 
um homicídio ocorri-
do no dia 12 de abril, 
no município de Pe-
dras de Fogo. 

De acordo com a 
delegada Flávia As-
sad, as investigações 
apontaram que Adel-
son Paulino teria sido 
o autor intelectual do 
crime. “Com os nossos 
levantamentos, en-
tendemos que o sus-
peito planejou a mor-
te de um adolescente 
de 14 anos, que teria 
uma dívida relaciona-
da ao consumo de en-

torpecentes. O jovem 
foi morto a tiros e os 
executores seriam ou-
tras duas pessoas que 
já foram identificadas 
e presas, no dia 28 de 
abril”, disse a delega-
da. 

Ainda segundo 
a autoridade poli-
cial, com esta última 
prisão, o caso é con-
siderado encerrado 
e o suspeito será au-
tuado por homicídio 
qualificado. “Estamos 
investigando o envol-
vimento dele com a 
prática de tráfico de 
drogas no município 
onde ocorreu o as-
sassinato e possivel-
mente na região do 
Litoral Sul”, afirmou 
Flávia Assad. O preso 
prestou depoimen-
to na delegacia de 
Alhandra e depois foi 
encaminhado para a 
cadeia pública de Pe-
dras de Fogo, onde 
ficará à disposição da 
Justiça. 

Preso suspeito de ser 
mandante de homicídio 

NO LItORAL SUL

A Polícia Militar 
prendeu em flagrante, 
ontem, um dos suspei-
tos de ter roubado um 
carro-forte no momento 
em que o veículo che-
gava para abastecer a 
agência do Banco Bra-
desco da Avenida Ca-
nal, no Centro da cidade 
de Campina Grande. O 
acusado se identificou 
como José Silvânio Tei-
xeira Castro, de 23 anos, 
mas a identidade dele 
ainda será investigada, 
já que o suspeito esta-
va sem nenhuma docu-
mentação.

Com ele, os policiais 
do 2º Batalhão recupera-
ram um malote com R$ 
500 mil e ainda apreen-
deram uma pistola cali-
bre 380. O suspeito foi 
interceptado em um car-
ro, na Avenida Manoel 
Tavares. O veículo tinha 
sido tomado por assal-
to e ele estava levando 
como refém o proprietá-
rio, de 52 anos.

De acordo com o sar-
gento José Bruno, o sus-
peito foi preso durante 
a perseguição realizada 
pela Força Tática e via-
tura do Comando do 2º 

Batalhão. “Cercamos o 
carro que ele vinha com 
a vítima e o suspeito re-
solveu se entregar. Ele 
teria fugido a pé com o 
malote e tomado este 
carro por assalto, em ou-
tra esquina”, disse.

Ainda segundo o 
sargento, o restante 
do bando fugiu em um 
veículo Toyota Corolla 
branco, que foi roubado 
há alguns dias, na cida-
de de Timbaúba, no Es-
tado de Pernambuco. O 
veículo foi encontrado 
abandonado próximo à 
Avenida Manoel Tava-
res. “O bando teria se-
guido em um carro pre-
to, provavelmente pela 
mesma via que dá aces-
so à saída da cidade”, 
completou.

O assalto ocorreu 
por volta das 9h. Confor-
me contaram os vigilan-
tes da agência, parte do 
bando estava próximo 
aos caixas eletrônicos 
e renderam os funcio-
nários com o malote de 
dinheiro no momento 
em que eles chegaram à 
porta de entrada, onde 
foram cercados, toman-
do deles duas espingar-

das. Houve troca de tiros 
entre um terceiro fun-
cionário do carro-forte 
e os bandidos. Próximo 
à agência, a Polícia Civil 
localizou também uma 
ambulância que tinha 
sido roubada e estaria 
com o bando.

Todo dinheiro re-
cuperado, o preso e a 
arma apreendida na 
ação foram entregues 
na Delegacia de Roubos 
e Furtos da Polícia Civil, 
em Campina Grande.

Polícia prende suspeito de assalto 
a carro-forte e recupera dinheiro 

EM CAMPINA GRANDE

FOTO: Secom-PB

Com o acusado, a PM encontrou o malote contendo R$ 500 mil e uma pistola calibre 380

Acusado foi 
preso durante 
perseguição 
realizada pela 
Força Tática e 
viatura do 2o 
Batalhão da 
PM; ambulância 
roubada foi 
localizada
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CPI da CBF é instalada 
no Senado e terá 
Romário como relator
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PRESERVAÇÃO EM PAUTA

ALPB cria Frente Ambientalista
FOTO: Divulgacao/ALPB

Avançar no Plano Estadual 
de Resíduos Sólidos é um 
dos desafios dos deputados

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) instalou 
na manhã dessa sexta-feira 
(29) a Frente Parlamentar 
Ambientalista. De propositu-
ra da deputada Estela Bezer-
ra (PSB), que também pre-
sidirá a Frente, a instalação 
contou com a presença de 
dezenas de ambientalistas, 
que participaram da audiên-
cia pública logo após o feito. 

Além de Estela Bezerra, 
a Frente Parlamentar Am-
bientalista foi subscrita pe-
los deputados Buba Germa-
no (PSB), Anísio Maia (PT), 
Galego Souza (PP), Trócolli 
Júnior (PMDB), Hervázio Be-
zerra (PSB), Bosco Carneiro 
(PSL), João Gonçalves (PSD) 
e Frei Anastácio (PT), bem 
como diversos representan-
tes de segmentos da área 
ambiental, incluindo ONGs e 
gestores públicos nas três es-
feras de governo. 

Estela Bezerra afirmou 
que meio ambiente é um 
tema de interesse do nosso 
desenvolvimento econômi-
co. “A sustentabilidade é um 
conceito de economia. Nós 
somos seres ambientais, não 
estamos fora do meio am-
biente, esse é o grande pacto 
que temos aqui”, declarou. 

Ainda de acordo com Es-
tela Bezerra um dos grandes 
desafios da Frente será fazer 
com que a Paraíba conclua o 
registro do Cadastramento 
Ambientalista Rural (CAR) e 
avance na questão do Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos. 

A coordenadora da ONG 
SOS Mata Atlântica e do pro-
jeto da Frente Parlamentar 

Ambientalista no Congres-
so Nacional, Rejane Pieratti, 
destacou a importância dos 
grupos de trabalho e anun-
ciou que hoje a Frente já foi 
instalada em 17 Estados. Re-
jane ressaltou que o municí-
pio de João Pessoa foi o pri-
meiro a implantar o Plano de 
Resíduos Sólidos.  

Já o secretário executi-
vo do Meio Ambiente e ex-
-deputado estadual, Fabia-
no Lucena, destacou que o 
Governo do Estado avança 
com o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e trabalha ainda 
na construção do Programa 
de Regularização Ambiental 
(PRA). 

A vice-presidente da 
Associação Paraibana dos 
Amigos da Natureza (Apan), 
Paula Frassinete, revelou que 
a cada dia, mais segmentos 
conseguem perceber a neces-
sidade de se cuidar do meio 
ambiente. “É preciso contro-
lar o consumo”, alertou.  

A Frente fará visitas a 
diversas áreas ambientais no 
Estado e  o trabalho será em 
sintonia com a Frente Parla-
mentar criada na Câmara dos 
Deputados.

Também participaram 
dos debates o coordenador 
do Projeto de Desenvolvi-
mento Sustentável do Cariri, 
Seridó e Curimataú (Procase), 
Hélio Barbosa; o Comandante 
do Batalhão de Policiamento 
Ambiental, Major Tibério; o 
Promotor de Justiça do Meio 
Ambiente, João Geraldo Bar-
bosa; a Especialista em Re-
cursos Hídricos da Agência 
Executiva de Gestão de Águas 
(Aesa), Lovânia Werlang; e a 
Professora do Departamento 
de Geociências da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
Lígia Tavares. 

Estela Bezerra defende sustentabilidade como conceito de economia; frentes semelhantes foram instaladas em 17 Estados

As Auditorias Operacio-
nais Coordenadas que serão 
promovidas pelo Tribunal 
de Contas do Estado da Para-
íba (TCE-PB) conjuntamente 
com o Tribunal de Contas da 
União (TCU) irão ampliar a 
fiscalização e controle sobre 
regime de previdência dos 
municípios da Paraíba. Foi 
o que afirmou, na quinta-
-feira, 28, o conselheiro Ar-
thur Cunha Lima, presidente 
do TCE-PB. No próximo mês, 
Arthur recebe em João Pes-
soa o ministro do TCU, Vital 
do Rêgo Filho, que fará a pa-
lestra de lançamento sobre 
o programa de Auditorias 
Operacionais Coordenadas 
nas áreas de Previdência 
Social e meio ambiente com 
abrangência nacional.

As Auditorias Operacio-
nais Coordenadas entre TCE-
-PB e TCU servirão de modelo 
para o resto do país, revelou 
o presidente. Arthur classi-
ficou como “preocupante” o 
atual estado financeiro das 
previdências geridas pelos 
municípios paraibanos.

Um levantamento di-
vulgado na quarta-feira, 27, 
pelo corregedor do TCE-
-PB, conselheiro Fernando 

Catão, apontou um déficit 
de quase R$ 10 bilhões nos 
cofres da previdência dos 
municípios paraibanos, sen-
do mais de R$ 6 bilhões re-
ferentes apenas à Prefeitura 
de João Pessoa.

O presidente observou 
que os municípios que es-
tão abrigados no Regime 
Geral da Previdência Social 
(RGPS), também apresentam 
problemas de inadimplência.

As Auditorias Operacio-
nais Coordenadas, segundo 
Arthur Cunha Lima, podem 
identificar outras irregu-
laridades na gestão desses 
regimes próprios de previ-
dência social, além de falhas 
que estejam sendo cometi-
das em cálculos atuariais, 
por exemplo, que podem 
comprometer toda a susten-
tabilidade financeira desses 
órgãos municipais.

“Nunca é demais res-
saltar que esses prejuízos 
nos cofres públicos podem 
comprometer e inviabilizar 
a aprovação das contas dos 
gestores municipais, que 
ainda terão que responder 
as ações previstas legal-
mente na esfera do Judiciá-
rio”, disse.

TCE alerta prefeitos 
contra ações judiciais

AUDITORIAS OPERACIONAIS

Os secretários de Agricul-
tura Familiar do Nordeste, com 
apoio do Governo do Estado da 
Paraíba, via Secretaria de Esta-
do da Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento do Semiári-
do (SEAFDS) irão realizar nos 
dias 1º e 2 de junho, em João 
Pessoa, no Palácio da Reden-
ção, sede oficial do Governo 
da Paraíba, a segunda reunião 
ordinária do Fórum Regional, 
com a presença do ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Pa-
trus Ananias.

O Fórum Regional é um 
espaço permanente de articu-
lação técnica e política, priori-
zando o tratamento para 2015 
de temas como: adequação da 
oferta de crédito ao número 
de pequenos produtores da 
região e melhoria da infraes-
trutura hídrica para a recom-
posição dos ativos produtivos 
dizimados pela estiagem.

Neste sentido Patrus Ana-
nias atendeu ao convite da 
SEAFDS para participar junta-
mente com o governador Ri-
cardo Coutinho do fórum.  

Gestores de Agricultura Familiar 
realizam fórum em João Pessoa

ENCONTRO REGIONAL

O deputado federal Vene-
ziano Vital do Rêgo (PMDB) 
voltou a bombardear a gestão 
do prefeito licenciado Rome-
ro Rodrigues (PSDB), apon-
tando a suposta existência 
de um “rombo” nas contas do 
Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal (Ipsem). 
O chefe do Poder Executivo 
pediu licença do cargo, que 
deve reassumir na próxima 
sexta-feira, estando à frente 
da administração municipal 
o vice, Ronaldo Cunha Lima 
Filho, também do PSDB. De 
acordo com Veneziano, que 

administrou Campina entre 
2005 e 2012, dados apre-
sentados pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) con-
firmariam a existência de um 
“rombo” de mais de R$ 700 
milhões nas contas do Ipsem. 

O peemedebista se refere 
a uma conclusão apresentada 
pelo corregedor do Tribunal 
de Contas do Estado, Fernan-
do Catão, que apontou um ce-
nário de déficit em institutos 
de previdência de 71 muni-
cípios paraibanos, incluindo 
Campina Grande. 

Em nota, o presidente 
do Ipsem, Antônio Hermano 
Oliveira, garantiu que as apo-
sentadorias dos servidores 

municipais estão assegura-
das e afirmou que não existe 
“rombo” no instituto. Sobre 
o déficit apontado pelo TCE, 
Hermano disse tratar-se de 
um cenário normal. “Esse 
problema é comum a quase 
todos os institutos de previ-
dência do país, logo, isso não 
quer dizer que o Ipsem está 
devendo R$ 796 milhões. 
Quer dizer que há um défi-
cit a longo prazo que preci-
sa ser sanado. Desta forma, 
tranquilizo os servidores 
de Campina dizendo que as 
aposentadorias e benefícios 
estão assegurados, sem qual-
quer prejuízo ou motivo para 
aflição”, pontuou Hermano. 

Prefeitura de Campina Grande 
nega “rombo” na previdência

R$ 700 MILHÕES

PT paraibano realiza 
congresso estadual

Filiados, dirigentes, prefei-
tos, vice-prefeitos, parlamentares, 
lideranças de movimentos sociais 
e sindicalistas, participam hoje da 
Etapa Estadual do 5º Congresso do 
Partido dos Trabalhadores da Paraí-
ba. O evento acontece no auditório 
da Fecomércio - Sesc/Senac, no Cen-
tro de João Pessoa, a partir das 9h. 
Durante o encontro serão feitas as 
defesas e debates das teses sobre 
a atualização do projeto partidário, 
além de análises sobre os desafios 
e rumos do PT, as perspectivas de 
avanço do projeto político, a reno-
vação do modelo de organização do 
partido, e o contexto político atual. 
Para o presidente do PT, Charliton 
Machado, esse é um importante mo-
mento para que os posicionamen-
tos internos sejam colocados: “Esta 
etapa cumpre um duplo papel: com-
preendermos a nossa atual conjun-
tura política, e refletir as mudanças 
necessárias para o funcionamento e 
organização do partido neste próxi-
mo período”.

Vereador lamenta uso 
político da violência

O vereador Murilo Galdino 
(PSB) usou ontem a tribuna da Câ-
mara Municipal de Campina Grande, 
para falar sobre a série de ações 
violentas ocorridas nos últimos dias 
na Rainha da Borborema.  Ele disse 
que não há como fugir ao debate 
de um tema tão sério, mas criticou 
a conotação política que vem sen-
do atribuído ao problema. Em nível 
local, estranhou a ausência de uma 
convocação para reunião do Con-
selho Municipal de Segurança, que 
é presidido pelo vice-prefeito de 
Campina, Ronaldo Cunha Lima Filho. 
Para sanar os problemas, o vereador 
acredita que as autoridades esta-
duais e municipais devem encará-lo 
de frente, sem partidarismo. “Não 
adianta troca de comando, talvez 
seja isso que os bandidos querem. 
O Governo da Paraíba como de todo 
o Brasil não tem condições para 
arcar com a segurança, sozinho. O 
momento é de lutar por mais inves-
timentos e ações efetivas em prol 
de melhorias que contribuam para o 
pleno funcionamento da segurança 
pública, que hoje é deficitária em 
todo o país, não podemos continuar 
batendo na tecla do discurso fácil, 
movido por rancores políticos, o mo-
mento é de união”, arrematou.

Para o ministro Patrus 
Ananias a inciativa é de ex-
trema importância, tendo em 
vista que a presidente Dilma 
Rousseff anunciará em 15 de 
junho o Plano Safra da Agricul-
tura Familiar 2015-2016, e que 
a mesma já o confidenciou que 
vai analisar os números e va-
lores considerando a realida-
de da agricultura familiar. “Ela 
deixou claro que vai trabalhar 
sob a perspectiva do desenvol-
vimento e da expansão da agri-

cultura familiar”, disse.
Para superar este qua-

dro é necessário articular a 
especialização, característi-
ca da economia de mercado, 
com a pluriatividade típica da 
economia camponesa, cons-
truindo uma estratégia de 
sobrevivência que concilie o 
investimento em uma ativi-
dade mais “comercial”, com 
a manutenção de outras liga-
das a sua soberania alimentar 
e segurança nutricional.

Produtor deve conciliar atividade comercial e soberania alimentar

Lenildo Ferreira
lenildoferreira@gmail.com

FOTO: Divulgacao
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CPI da CBF é criada no Senado 
e deve atingir Ricardo Teixeira
Todas as 53 assinaturas 
reunidas na quinta-feira 
foram mantidas

Copa de Ouro da Concacaf, 10 de fevereiro de 1998. A 
maioria da população, no Brasil e nos Estados Unidos, sequer via 
TV quando a Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0 para a equipe 
norte-americana em um campo improvisado de Los Angeles, na 
Califórnia. Foi a única derrota do Brasil em 18 jogos. Isso até a 
goleada de quarta-feira, 27 de maio de 2015, dia em que a Justiça 
dos Estados Unidos desmascarou uma das maiores quadrilhas 
do mundo, a Gang da Fifa, chefiada dentre outros por um dos 
vice-presidentes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o 
notório José Maria Marin, também vice-presidente da Fifa.

Tomamos uma goleada, porque convivemos há décadas 
– inertes, omissos – com essa quadrilha verde-amarela. Eles 
mandam e desmandam em nossas federações estaduais 
e na confederação nacional. Organizam todos os grandes 
campeonatos nacionais e internacionais de que participamos 
e acompanhamos pela TV. Foram os gestores sem controle dos 
bastidores ainda mal contados e mal contabilizados da Copa do 
Mundo que aconteceu no Brasil em 2014. E, para decepção da 
torcida brasileira, acabaram sendo flagrados e presos não pela 
Polícia Federal brasileira, mas pelos agentes do FBI e da Justiça 
dos Estados Unidos.

Uma das acusações que pesa sobre o quadrilheiro José 
Maria Marin é a de receber propina na venda dos direitos de 
transmissão da Copa do Brasil. Não a Copa do Mundo, mas a 
nossa doméstica Copa do Brasil, uma competição nacional, 
realizada em solo brasileiro, disputada por 86 equipes 
brasileiras, televisionada para todo o país e retransmitida para o 
território norte-americano.

A prisão de sete altos executivos da Fifa, incluindo José 
Maria Marin, nos remete à vergonha dos 7 a 1 que sofremos na 
Copa do Mundo. Nosso consolo é que, agora, a prisão dos que 
roubam a alegria e a inocência do futebol faz a alegria dessa 
paciente e maltratada torcida brasileira. Marin é um fiapo da 
ditadura militar brasileira. É produto da pior fase de nossa 
história, foi um gestor público afinado com torturadores e com a 
ala dura do regime que torturou e assassinou toda uma geração.

José Maria Marin resume, como ninguém, os caminhos 
cruzados que fazem do futebol e da política um campo 
aberto onde se confundem os oportunistas, os canalhas e 
os corruptos. No campo do futebol, como na política, Marin 
sempre jogou na direita. Foi ponta-direita medíocre de times 
do interior paulista, no início da década de 1950, atuando por 
times como o São Bento e o Jabaquara. Chegou a enganar num 
time grande, o São Paulo, onde disputou apenas dois jogos 
oficiais e fez um único gol.

Esperto, Marin decidiu trocar de campo para enganar na 
política. Elegeu-se vereador na capital paulista por uma sigla 
ideologicamente adequada ao ex-ponta-direita: o PRP, fundado 
pelo líder integralista Plínio Salgado, guru da extrema-direita 
brasileira que se inspirava no III Reich de Adolf Hitler.  Quando 
veio o golpe de 1964, Marin trocou de camiseta, sem mudar de 
time: filiou-se à Arena, o partido da ditadura militar. Em 9 de 
outubro de 1975, no auge da violência do governo do general 
Emílio Garrastazu Médici, o deputado estadual da Arena José 
Maria Marin subiu à tribuna para denunciar a existência de 
comunistas na TV Cultura de São Paulo.

Duas semanas depois, o jornalista Vladimir Herzog, chefe 
de jornalismo da TV, foi encaminhado à sede do DOI-CODI, 
na sinistra Rua Tutóia, o endereço mais sangrento da rede de 
tortura e barbárie da ditadura. Herzog chegou lá na manhã do 
dia 25 de outubro, 15 dias após o discurso furioso de Marin. No 
início da tarde daquele dia, Herzog estava morto.

Esta criminosa conexão foi revelada em 2012 pelo 
jornalista Juca Kfouri, ao afirmar que Marin é “fartamente” 
responsável pela prisão que resultou no assassinato de 
Herzog. Marin é um fóssil da ditadura, uma carcaça do entulho 
autoritário legado ao país por 21 anos de regime arbitrário. É 
uma pena que Marin tinha passado impune por tudo isso, imune 
às investigações da Comissão Nacional da Verdade, ignorado pela 
polícia e fora de alcance da Justiça brasileira. 

Mas, não nos enganemos: Marin nunca andou só. Como 
cabe a todo quadrilheiro, ele tinha comparsas no crime. Foi 
ungido presidente na CBF por Ricardo Teixeira, seu antecessor, e 
sagrou o seu sucessor, o atual mandatário, Marco Polo del Nero. 
Ambos agora sob investigação pelo FBI e pela Justiça dos Estados 
Unidos. Ainda veremos outros gols de placa.

Conseguiremos nós, brasileiros, dar conta da quadrilha 
instalada em nossos clubes e estádios? Temos duas 
oportunidades de faxina, nesse momento. A  primeira missão 
é investigar esse esquema nacional e internacional em todas 
as frentes, inclusive a parlamentar. O senador Romário acaba 
de aprovar em tempo recorde no Senado Federal, com 54 
assinaturas, uma CPI para investigar Marin e seus comparsas.

A Medida Provisória 671, que tramita no Congresso, 
é um gol de placa de um governo que anda meio ruim das 
pernas. É preciso garantir, como prevê o texto original da MP, 
que órgãos como a CBF funcionem de maneira democrática, 
com participação efetiva dos jogadores, com direito a voz e a 
voto nas assembleias, e estabelecendo limite à reeleição dos 
dirigentes. Isso evitaria a apropriação da CBF e federações por 
clãs e gangues que se perpetuam e se acumpliciam. Tanto quanto 
de clubes e entidades, é necessário transparência na gestão de 
recursos, com a divulgação de balanços financeiros e o fim dos 
sigilos contratuais por onde se infiltra a corrupção.

Rodrigues
Randolfe

Marin, o algoz de Herzog

Karine Melo 
Repórter da Agência Brasil 

Foi oficialmente criada 
no Senado a Comissão Par-
lamentar de Inquérito que 
vai investigar a Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF) e o comitê organiza-
dor local da Copa do Mundo 
Fifa 2014.

Segundo a Secretaria-
-Geral da Mesa do Senado, 
as 53 assinaturas reuni-
das pelo senador Romário 
(PSB-RJ) foram mantidas. 
Os parlamentares tiveram 
até meia-noite da quinta-
-feira, 28, para retirar ou 
acrescentar assinaturas ao 
pedido. 

O início dos trabalhos, 
no entanto, ainda leva al-
guns dias. Respeitando 
a proporcionalidade das 
bancadas e dos partidos no 
Senado, os líderes partidá-
rios terão cinco dias para 
indicar os parlamentares 
que integrarão o colegiado 
e só depois disso é marca-
da uma reunião de insta-
lação da comissão. Nela, 
serão eleitos presidente, 
vice-presidente e relator da 
CPI.

A CPI da CBF será a 
sexta em funcionamento no 
Senado, terá sete membros 
titulares e 180 dias para in-
vestigar possíveis irregula-
ridades em contratos feitos 

FoTo: Waldemir Barreto/Agencia Senado

Romário acredita que este seja o momento de moralizar o futebol e pede uma “devassa” na CBF

para a realização de parti-
das da Seleção Brasileira 
de futebol, de campeonatos 
organizados pela CBF, assim 
como para a realização da 
Copa das Confederações em 
2013 e da Copa do Mundo 
de 2014.

Apesar de estar cum-
prindo compromissos em 
Brasília, o senador Romário 
não foi encontrado ontem 
para comentar o assunto 
até a publicação da reporta-
gem. Na quinta, o senador, 
que é ex-jogador de futebol, 
falou na tribuna sobre as 
expectativas em relação ao 
trabalho da comissão. “Acre-
dito que, com a possibilida-
de dessa CPI nesta Casa, a 

gente possa realmente fazer 
um trabalho sério, corajoso 
e honesto, e que o resultado 
seja um só: que definitiva-
mente o futebol brasileiro 
seja moralizado. Na verda-
de, dois resultados: que to-
dos aqueles que praticaram 
crime durante esses anos 
todos e se enriqueceram 
ilicitamente paguem pelos 
seus crimes, principalmen-
te sendo presos”.

Romário disse ain-
da que esse é o momento 
oportuno para uma devas-
sa na CBF. Ele acrescentou 
que as investigações do FBI 
apontam indícios de que 
parte das propinas pagas 
pelo ex-presidente da CBF, 

José Maria Marin, foram 
compartilhadas por outro 
ex-presidente da entida-
de, Ricardo Teixeira, e pelo 
atual presidente, Marco 
Polo Del Nero.

O pedido de criação 
da CPI foi apresentado por 
Romário depois que Marin 
e outros seis dirigentes da 
Fifa foram detidos na últi-
ma quarta-feira, 27, pelo 
serviço de inteligência nor-
te-americano (FBI) e pela 
polícia suíça em Zurique 
por suspeita de corrupção. 
Entre outras irregularida-
des, Marin teria recebido 
propina em um esquema de 
corrupção envolvendo a or-
ganização da Copa América.

Isabela Vieira 
Repórter da Agência Brasil 

O presidente da Câmara dos De-
putados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
negou ontem que tenha quebrado 
qualquer acordo ao colocar em vo-
tação o financiamento privado de 
campanha eleitoral, depois que a 
proposta sobre o mesmo tema foi re-
jeitada em votação anterior.

Na quarta-feira, 27, por 330 vo-
tos favoráveis e 141 contrários, os 
deputados aprovaram a inclusão na 
Constituição da proposta que permi-
te doações em dinheiro de empresa 
para campanha política dos partidos.

“Na realidade, o que foi votado 

antes, mas que não atingiu um quó-
rum de 308, era diferente, era finan-
ciamento privado para candidato e 
para partido. O que foi aprovado foi 
financiamento para partido”, expli-
cou sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 182/07, da refor-
ma política. “Não houve quebra de 
acordo. Às vezes, as pessoas não en-
tendem o processo legislativo”, disse 
Cunha, que pretende voltar ainda ao 
tema para discutir um teto para o fi-
nanciamento.

Deputados do PT, PSol e PCdoB, 
no entanto, afirmam que um acor-
do com as legendas estabelecia que, 
caso as regras de financiamento pri-
vado tivessem sido apreciadas, outro 

projeto com o mesmo tema não seria 
votado. “Fizemos um acordo para a 
votação da emenda sobre financia-
mento, e no nosso entendimento 
ele foi quebrado”, disse o líder do PT 
na Câmara, deputado Sibá Machado 
(AC).

Eduardo Cunha confirmou que 
não vai mais colocar o voto distrital, 
o chamado distritão, em nova vota-
ção sobre o sistema eleitoral, mas 
sugeriu que, no caso do tempo de 
mandato, pode ser que muitas vota-
ções sejam necessárias para um con-
senso: “Uns, vão votar mandato de 
cinco anos apenas para o Executivo; 
outros, para o Legislativo; outros, só 
para senador. São três versões”.

Cunha nega quebra de acordo para 
financiamento privado de campanhas

REFORMA POLÍTICA

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), reconheceu 
ontem que os parlamentares 
da Casa têm medo de mudar o 
sistema político. Ao reconhecer 
que a proposta de reforma po-
lítica, em análise no Congresso, 
desagradou setores da socie-
dade, ele afirmou que os par-
lamentares preferem que fique 
como está.

“Se algumas decisões do 
Congresso não são as decisões 
que a sociedade esperava ob-
ter, se as decisões podem frus-

trar alguém, até a mim, pesso-
almente, é porque o Congresso 
decidiu ficar como está”, afir-
mou, em entrevista, no Rio de 
Janeiro.

Segundo ele, por terem 
medo de aprovar regras que 
inviabilizem futuras reeleições, 
os deputados preferem não 
fazer mudanças nas leis. “Na 
prática, fazer reforma política 
esbarra na dificuldade de mu-
dar o sistema de eleição da-
quele que se elegeu por esse 
sistema”, explicou o presidente 
da Câmara. “Ele [o parlamen-

tar] sempre fica com receio que 
uma alteração dificultará sua 
futura eleição. Essa é a realida-
de”, admitiu.

Ele também criticou a “hipo-
crisia” de deputados que defen-
deram em campanha o financia-
mento público ou o voto distrital 
misto e mudaram de lado, difi-
cultando mudanças na lei. “Ou 
seja, proclamam um coisa e vo-
tam outra”, disse. Para Cunha, 
ao ser colocada em discussão, 
pela primeira vez em 20 anos, as 
decisões da Câmara dos Deputa-
dos devem ser respeitadas.

Parlamentares receiam mudança
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PF prende cinco pessoas envolvidas 
em esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) 
prendeu ontem, em flagran-
te, cinco pessoas, entre elas, 
o ex-assessor do Ministério 
das Cidades Marcier Trom-
biere; Benedito de Oliveira 
Neto, conhecido como Bené 
e dono da Gráfica Brasil; Pe-
dro Augusto de Medeiros, 
apontado como laranja de 
Benedito; e Victor Nicolato, 
sócio de Benedito. As prisões 
ocorreram em Brasília como 
parte da Operação Acrônimo, 
deflagrada nessa sexta-fei-
ra pela PF no Distrito Fede-
ral, em Goiás, Minas Gerais 
e no Rio Grande do Sul com 
objetivo de desarticular um 
esquema de lavagem de di-
nheiro. Quatro foram detidos 
por associação criminosa e 
um por posse ilegal de arma.

Ambos haviam sido de-
tidos pela PF em outubro do 
ano passado quando agentes 
apreenderam R$ 113 mil em 
uma aeronave que chegava 
ao Aeroporto Internacional 
de Brasília Juscelino Kubits-
check. A ação deu início a 
Operação Acrônimo. No ano 
passado, Bené atuou na cam-
panha do então candidato e 
atual governador de Minas 
Gerais, Fernando Pimentel.

Procurado para comen-
tar o caso, o governo de Mi-
nas Gerais respondeu apenas 
que “não é objeto de inves-
tigação nesse processo”. Já 
a assessoria do PT de Minas 
explicou que deve divulgar 
uma nota ao longo do dia so-
bre o assunto.

Segundo o delegado 
Dennis Kali, responsável pela 
operação, o governador petis-
ta não é alvo da investigação.

De acordo com a PF, 

também foram apreendidos 
hoje R$ 100 mil, US$ 5 mil, 
12 carros de luxo e um avião 
bimotor aaliado em mais de 
R$ 2 milhões. Somente duas 
das 30 empresas usadas no 
esquema tiveram evolução 
no faturamento de R$ 400 
mil, em 2005, para mais de 
R$ 500 milhões, no final de 
2014, em contratos com ór-
gãos públicos federais, infor-
mou a Polícia Federal.

Conforme as investiga-
ções, o grupo emitia notas fis-
cais com sobrepreço ou para 
serviços não executados. “Sa-
bemos que houve sobrepre-
ço, inexecução dos contratos 
e desvio do recurso público. 
O objetivo agora é identificar 
para onde foram esses recur-
sos e para quem”, disse Kali.

O delegado acrescentou 
que, com o cumprimento 
dos 90 mandados de busca 
e apreensão, seis em Minas 
Gerais, sete no Rio Grande 
do Sul e 75 no Distrito Fede-
ral, será possível confirmar a 
participação dos principais 
suspeitos na operação.

Para tentar ocultar a 
origem dos recursos, os 
suspeitos usavam laranjas e 
empregavam uma técnica co-
nhecida como smurffing, que 
consiste no fracionamento 
de valores para disfarçar 
e dificultar a identificação 
de grandes movimentações 
bancárias.

A operação ocorreu em 
Brasília, Goiás, Minas Gerais 
e  Rio Grande do Sul

Ivan Richard 
Da Agência Brasil

Para tentar 

ocultar a origem 

dos recursos, 

os suspeitos 

usavam laranjas

e empregavam 

uma técnica

A presidente Dil-
ma Rousseff subme-
teu ao Senado Federal 
o nome do diplomata 
José Luiz Machado e 
Costa para a vaga de 
representante do Bra-
sil na Organização dos 
Estados Americanos 
(OEA). A indicação foi 
publicada na edição 
de ontem do Diário 
Oficial da União.

Na semana pas-
sada, o Plenário do 
Senado rejeitou a 
indicação do embai-
xador Guilherme Pa-
triota para a vaga. 
Irmão do ex-ministro 
de Relações Exterio-
res, Antonio Patriota, 
o diplomata teve 38 
votos contrários e 37 
favoráveis à sua indi-
cação. Para ser apro-
vado pelo Senado, são 

necessários 41 votos a 
favor.

Antes de Guilher-
me Patriota, o Plená-
rio votou a indicação 
do diplomata Paulo 
César de Oliveira para 
assumir a Embaixada 
do Brasil na França e 
em Mônaco.

O nome de Olivei-
ra foi aprovado com 
66 votos a favor e 4 
contrários, além de 
1 abstenção Na mes-
ma edição do Diário 
Oficial da União, a 
presidente indicou os 
nomes para os cargos 
de embaixadores do 
Brasil em Moçambi-
que (cumulativamen-
te com Suazilândia e 
Madagascar), no Ira-
que, na Dinamarca, 
Lituânia, Espanha e 
no Principado de An-
dorra, na China, Mon-
gólia, em Honduras, e 
Botsuana.

Dilma faz uma nova 
indicação para a OEA

VAGA DE EMBAIXADOR

Yara Aquino
Da Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) informou 
ontem que tratará com prio-
ridade eventual pedido de 
extradição do italiano Pas-
quale Scotti, apontado como 
líder da organização crimi-
nosa Camorra. Ele foi pre-
so na última terça-feira, no 

Recife, em uma operação da 
Polícia Federal e da Interpol 
(Polícia Internacional). O go-
verno da Itália tem prazo de 
90 dias para pedir ao Supre-
mo Tribunal Federal a extra-
dição do acusado.

Em nota, a PGR infor-
mou que o procurador-geral 
da República, Rodrigo Ja-
not, entrou em contato com 
autoridades italianas para 

garantir empenho máximo 
no processo de extradição. 
Scotti deve aguardar a deci-
são do Supremo no Comple-
xo Penitenciário da Papuda, 
no Distrito Federal.

O italiano é apontado 
como fundador da Nova Ca-
morra Organizada – subgru-
po criado após a prisão do 
principal chefe da Camorra, 
Raffaele Cutolo, em 1982. 

Em 2005, a Justiça conde-
nou o mafioso Scotti à prisão 
perpétua por crimes cometi-
dos entre 1980 e 1983, entre 
eles mais de 20 homicídios, 
porte ilegal de armas de 
fogo, extorsão, intimidação 
e ameaças. O italiano estava 
foragido desde 1984 e vivia 
no Recife há anos, com docu-
mentos falsos, em nome de 
Francisco de Castro Visconti.

PGR prioriza a extradição de mafioso
ESQUEMA DE FRAUDES

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) tem 
2,5 milhões de inscritos, se-
gundo balanço divulgado na 
manhã de ontem pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep). O prazo 
de inscrição começou no dia 
25 e vai até 5 de junho, pelo 
site do Enem.

Este ano, para fazer a 
inscrição, o participante de-
verá ter um e-mail próprio. O 
sistema não aceitará a inscri-
ção de mais de um candidato 
com o mesmo endereço ele-
trônico. O exame custará R$ 
63, que deverá ser pago até o 
dia 10 de junho.

Estudantes que vão con-
cluir o Ensino Médio este ano 
em escolas públicas e par-
ticipantes que declararem 
carência são isentos da taxa. 
Podem solicitar a isenção por 

carência aqueles com renda 
familiar por pessoa igual ou 
inferior a um salário mínimo 
e meio e que cursaram todo 
o Ensino Médio em escola da 
rede pública ou como bolsis-
ta integral em escola da rede 
privada.

O candidato que dese-
jar fazer alguma alteração 
na inscrição, poderá fazê-lo 
apenas até o fim do prazo 
previsto. Para evitar lenti-
dão no acesso, o Inep reco-
menda que os candidatos 

acessem o site entre às 6h e 
7h ou após às 20h. Nos de-
mais horários, pode ocorrer 
congestionamento por cau-
sa do alto número de aces-
sos.O Enem foi criado para 
avaliar os alunos que estão 
terminando o Ensino Médio 
ou que concluíram essa eta-
pa em anos anteriores. Não 
importa a idade nem o ano 
do término do curso, basta 
que o interessado faça sua 
inscrição na página eletrôni-
ca do exame.

Enem inscreve 2,5 milhões de alunos
NOVO BALANÇO

O presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Dias Toffoli, dis-
se que o fim da reeleição pode di-
minuir o número de processos que 
tramitam na Justiça Eleitoral, mas 
a unificação dos pleitos causa uma 
preocupação, pois criará demanda 
de cerca de 3 milhões de candida-
turas em um mesmo período.

Na quarta-feira (28), a Câma-
ra dos Deputados aprovou, em 
primeiro turno, o fim da reeleição 
para cargos executivos. Como a re-
forma política está sendo analisada 
por meio de proposta de emenda à 
Constituição, o fim da releição pre-
cisa ainda ser aprovado em segun-
do turno na Câmara para depois 
ser apreciado, também em duas 
votações, pelo Senado. Já a análise 
da proposta que trata da coinci-
dência das eleições foi adiada para 
a semana do dia 10 de junho. 

“Há uma coisa com que a Justi-
ça Eleitoral se preocupa: é a ques-
tão da unificação das eleições. Isso 
pode gerar um número, confor-
me o sistema eleitoral mantido, 
da base proporcional, de cerca 
de eventualmente até 3 milhões 
de candidatos em uma eleição. 
A questão é que gera muito pro-
cesso, imagina, pode gerar 3 mi-
lhões de processos de registro de 
candidatura em um único pleito, 
3 milhões de prestações de contas, 
e é um número muito alto”, disse 
Toffoli. Segundo ele, essa preocu-
pação é do ponto de vista opera-
cional, mas “não há nenhum tipo 
de dificuldade” na questão da se-
gurança das eleições. “A Justiça 
Eleitoral estará sempre apta a fa-
zer aquilo que o Congresso vier a 
determinar.”

Fim da reeleição preocupa o TSE
DEMANDA DE CANDIDATOS

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

“No que diz respeito ao fim 
da reeleição, sem fazer juízo de 
valor, se é melhor ou pior, há um 
dado concreto. Isso diminui o nú-
mero de processos na Justiça Elei-
toral, porque há muitos processos 
que envolvem a ideia de uso da 
máquina administrativa, medidas 
e programas que são criados para 
fins eleitorais no ano de eleição, e 
isso gera muito processo na Justiça 
Eleitoral. Então, evidentemente, 
que o fim da reeleição, se vier a ser 
definitivamente aprovado como 
emenda constitucional, gera para 
a Justiça Eleitoral uma diminuição 
de demanda”, acrescentou.

Quanto à aprovação, também 

em primeiro turno, da PEC que au-
toriza doações de empresas priva-
das a partidos políticos, Toffoli dis-
se que o estabelecimento de limites 
de gastos é “bastante importante”. 
“Hoje são os próprios candidatos 
que se autolimitam. Ou seja: o céu 
é o limite. Eu já tive a oportunida-
de de dizer em audiências públicas, 
no Congresso, da necessidade de 
se colocar limite de gastos, e tam-
bém o limite de doação das pes-
soas jurídicas é muito alto: 2% do 
faturamento. É necessário que se 
coloque um valor nominal fixo, por 
empresa, para doação, além desse 
proporcional sobre o faturamen-
to”, afirmou.

Dias Toffoli disse que o fim da reeleição criará demanda de 3 milhões de candidatos

FOTO: Elza Fiúza/Agência Brasil

Mariana Tokarnia
Da Agência Brasil

André Richter
Da Agência Brasil
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O Departamento de Es-
tado norte-americano anun-
ciou ontem que Cuba foi for-
malmente retirada da lista 
dos países que contribuem 
com o terrorismo. “O prazo 
de 45 dias que o Congresso 
tinha para notificação, caso 
tivesse parecer contrário, 
terminou e o secretário de 
Estado decidiu rescindir a 
designação de Cuba como 
Estado Patrocinador do 
Terrorismo, efetivamente a 
partir dessa sexta-fera”, afir-
mou, em uma nota oficial, 
o porta-voz da chancelaria 
americana, Jeff Rathke. 

A retirada de Cuba da 
lista era uma reivindicação 
do governo cubano para o 
pleno restabelecimento das 
relações diplomáticas entre 
os dois países. O processo de 
reaproximação foi iniciado 
no ano passado de maneira 
secreta, mas em dezembro, 
os presidentes Barack Oba-
ma e Raúl Castro anuncia-
ram o início do diálogo para 
o pleno restabelecimento, 
após quase 50 anos de rom-
pimento.

As duas chancelarias 
trabalham em conjunto em 
reuniões em Washington e 
em Havana para acertar os 
pontos necessários para a 
plena retomada e especial-
mente para a reabertura das 
respectivas embaixadas em 
Cuba e nos Estados Unidos.

A intenção do presiden-
te norte-americano de reti-
rar Cuba da lista foi anuncia-
da em abril, pouco antes do 
início da Cúpula das Améri-
cas realizada no Panamá. Na 
época, o Departamento de 
Estado encaminhou um re-
latório ao Congresso, em que 
defendia a retirada, “por não 
haver nenhum indício de que 
Cuba houvesse colaborado 
com nenhum tipo de organi-

zação terrorista nos seis me-
ses anteriores à elaboração 
do documento”.

Divisão
Pela lei do país, o Con-

gresso deveria analisar o 
relatório e apresentar um 
parecer sobre a decisão em 
45 dias. A reaproximação 
dos Estados Unidos e de 
Cuba divide os Democratas 
e os Republicanos. A maio-
ria republicana no Senado e 
na Câmara tende a rejeitar a 
proposta do governo Obama 
de reaproximação, enquanto 
que os Democratas apoiam a 
decisão.

Desde 1982, Cuba fazia 
parte da lista de países pa-
trocinadores do terrorismo, 
elaborada anualmente pelo 
Departamento de Estado 
americano, que também in-
clui o Irã, o Sudão e a Síria.

O governo americano ar-
gumentava que a ilha supos-
tamente oferecera refúgio a 
membros do grupo separa-
tista basco ETA e das Forças 
Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (Farc), além de 
abrigar fugitivos americanos.

A decisão de Washington 
também responde às deman-
das de Cuba, apresentadas vá-
rias vezes, de que o país fosse 
retirado da lista, que conside-
ra “injusta” e “infundada”.

Ao anunciar sua decisão, 
o presidente Barack Obama 
confirmou que, em sua visão, 
o governo de Raúl Castro não 
apoiou o terrorismo interna-
cional no passado imediato e 
oferece garantias de que não 
o fará novamente. 

A retirada de Cuba é 
positiva e importante para 
o restabelecimento das re-
lações políticas e diplomá-
ticas e também representa 
uma mudança de percep-
ção clara do governo norte-
-americano com a ilha. A 
maioria das restrições co-
merciais continua porque 
estão vinculadas ao embar-
go econômico que ainda 
não foi retirado e que de-
pende da votação de uma 
lei pelo Congresso.

Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC

A retirada do país da lista 
era um pedido da ilha para 
restabelecer as relações

Da Agência Lusa 

Dez dirigentes da 
oposição na Venezue-
la estão em greve de 
fome em um protes-
to contra o governo 
do presidente Nicolás 
Maduro, confirmou 
ontem o dirigente do 
partido Vontade Po-
pular, Freddy Guevara.

Segundo ele, a 
decisão pela greve de 
fome, como forma de 
protesto, foi tomada 
pelo líder do Vontade 
Popular, Leopoldo Ló-
pez, e pelo presidente 
da Câmara Municipal 
de San Cristóbal, Da-
niel Ceballos, que es-
tão presos.

Freddy Guevara 
adiantou que, no gru-
po de opositores, há 
ainda cinco membros 
do Movimento Juven-
tude Ativa Venezuela 
Unida e dois ativistas 
de oposição, Deivis 
Oliveros e Alexander 
Tirado, além do ex-mi-
nistro venezuelano da 
Defesa Raul Baduel.

O protesto da 
oposição venezuela-
na ganhou amplitude 
depois que Leopoldo 
López divulgou, da 
prisão, um vídeo em 
que apela para que a 
população participe 
de uma marcha pelos 
presos políticos, con-
vocada para hoje.

Presos protestam e 
fazem greve de fome

VEnEZuELA

Da Agência Lusa 

Em discurso de posse, 
o novo presidente nigeria-
no, Muhammadu Buhari, 
prometeu ontem intensi-
ficar a campanha militar 
contra o grupo radical islâ-
mico Boko Haram.

“O Boko Haram é um 
grupo de gente louca e sem 
Deus, que está o mais lon-
ge do Islã quanto possamos 
imaginar”, declarou Buhari, 
um muçulmano do Norte 
da Nigéria, região do país 
onde mais se pode sentir a 
revolta dos fundamentalis-
tas iniciada em 2009, com 
um balanço de mais de 15 
mil mortos.

O novo chefe de Es-
tado nigeriano disse que 
pretende instalar um novo 
centro de comando militar 

em Maiduguri (Nordeste 
do país), reduto do grupo 
jihadista, avaliando que “a 
vitória não pode ser conse-
guida a partir de um cen-
tro de comando em Abuja 
(centro)”.

A Nigéria enfrenta 
grandes desafios, incluin-
do a agitação generalizada 
e as dificuldades econô-
micas, afirmou Buhari du-
rante a cerimônia. “Vamos 
enfrentá-los com determ-
nação. Os nigerianos não 
vão lamentar terem nos 
confiado essa responsabili-
dade”, adiantou.

Buhari prometeu ain-
da fazer o que for possível 
para resgatar os milhares 
de pessoas que se acredi-
ta serem reféns do grupo 
Boko Haram – incluindo 
219 estudantes que os ra-

dicais levaram da cidade de 
Chibok em abril de 2014.

Eleito no dia 28 de mar-
ço deste ano, Muhammadu 
Buhari, 72 anos, substitui 
Goodluck Jonathan. Esta é 
a primeira vez que um opo-
sitor vence um chefe de Es-
tado cessante na primeira 
potência econômica e país 
mais populoso da África.

Novo presidente da Nigéria 
vai combater o Boko Haram

CAMPAnHA MILITAR

Vulcão entra em 
erupção no Japão
e autoridades
evacuam ilha
Da Agência Lusa 

Uma violenta erupção 
ontem do vulcão Monte Shin-
dake, no Sudeste do Japão, 
forçou à evacuação da Ilha de 
Kuchinoerabu, com cerca de 
140 habitantes, enquanto uma 
coluna de cinzas se espalhava 
pelo céu da região.

Câmaras da Agência Me-
teorológica do Japão captu-
raram o momento em que o 
vulcão entrou em erupção e 
a subida de uma nuvem de 
fumaça negra, que chegou a 
atingir 9 mil metros, acompa-
nhada de um tremor vulcânico 
de cinco minutos.

A Agência Meteorológica 
do Japão aumentou o nível de 
alerta para cinco – o mais alto 
na escala STI - e ordenou que 
os 140 moradores da ilha fos-
sem retirados.

A agência revelou que 
“não houve feridos ou danos” 
que tenham sido comunicados 
na sequência da erupção, que 
ocorreu oito meses depois que 
57 pessoas morreram após o 
Monte Ontake, no Japão Cen-
tral, ter entrado em erupção.

O organismo explicou que 
os fluxos piroclásticos – uma 
mistura de gases quentes do 
vulcão, cinzas e correntes den-
sas de fragmentos de rocha 
– tinham alcançado a costa No-
roeste da ilha em direção a um 
dos portos marítimos.

Da Agência Lusa 

As autoridades de 
Nova Delhi pediram 
aos hospitais da capi-
tal para tratarem com 
urgência as vítimas da 
onda de calor que já 
causou 1,8 mil mortes 
na Índia, sendo con-
siderada a mais forte 
dos últimos 20 anos.

Centenas de pes-
soas morrem todos 
os anos na Índia no 
verão, mas o balanço 
deste ano já é duas ve-
zes maior do que o de 
um ano médio, com a 
agravante de que, se-
gundo os especialistas, 
os números ficarem 
aquém da realidade.

A maior parte das 
vítimas foi registrada 
nos Estados do Sul, o 
de Telangana e o de 
Andhra Pradesh, onde 
os médicos dizem en-
frentar nos hospitais 
grande fluxo de víti-
mas de insolação e de 
desidratação. Em Nova 
Delhi, as temperaturas 
atingiram os 45ºC.

Forte onda 
de calor
atormenta
a Índia

Eleito no dia 
28 de março, 
Muhammadu 
Buhari substitui 
Goodluck 

Raúl Castro e Obama estão estreitando as relações, que estavam suspensas entre os dois países

FoTo: Ministerio de la Presidencia
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Atletas da Paraíba são 
destaques nos Saltos
Ornamentais no DF

“Queiram ou não queiram
Nós temos o melhor,
E a nossa canção, sabemos de cor
Cantar, cantar, cantar e sem parar
A  -   S   -   T  -  R  –  É  –  A”.
  
Ele já existia antes da Proclamação 

da República do Brasil, pois a sua funda-
ção data do ano de 1886, tendo a sua sede 
social inicial funcionado na Rua Duque 
de Caxias, no Centro da capital e poste-
riormente transferida para o “Palacete de 
Tambiá”, como era conhecida até ser com-
pletamente reformada e ampliada por um 
arrojado projeto com a assinatura do Dr. 
Mário Di Lascio.

A nova estrutura construiu os moder-
nos salões de festas, o polivalente Ginásio de 
Esportes Eugênio Toscano, o moderno Par-
que Aquático, vestiários, restaurante, boate, 
quadras externas, parques infantis, estacio-
namento, tudo moderno e bem localizado na 
tradicional Rua Mons.  Walfredo Leal.

Ali se brincava os quatro dias de Car-
naval, e mais a tradicional prévia momes-
ca denominada de “Azul e Branco”. Todo 

ano havia a salutar disputa com o eterno 
rival Cabo Branco. Orquestra, fantasias, 
lança-perfumes e o Montila com coca 
e gelo, o dia amanhecia. A festa de São 
Pedro também era uma tradição daquele 
clube.

Agora, deixando à parte os festejos o 
destaque maior daquela agremiação social 
e desportiva, era o esporte amador. O clube 
mantinha todas as categorias e modalidades 
de esporte amador funcionando, tendo como 
destaque a natação, o futebol de salão, o 
basquete e o voleibol.

Suas equipes representavam o Estado 
em torneios por todo o país. As suas cores já 
eram respeitadas e rivalizadas pelos grandes 
clubes do Recife, em particular o tradicional 
Clube Náutico Capibaribe. Pertencer aos 
quadros de atleta do Astréa era status para 
qualquer jovem.

E para abrilhantar e fomentar a prática 
de esportes na cidade, aquela agremiação pa-
trocinava todos os anos os famosos Jogos da 
Primavera, os Jogos Escolares e ainda cedia 
suas dependências para os Jogos Universitá-
rios da Paraíba. Todas as competições citadas 

eram casa cheia, com torci-
das das escolas particulares 
e públicas. Esses eventos 
eram precedidos por um 
bonito e disputado desfile 
dos atletas.

Pois bem o Clube 
Astréa se revezou com 
o Clube Cabo Branco na 
hegemonia dos esportes amadores nas 
décadas de 60, 70 e 80. Mas aquela agre-
miação azul e branca, também deu enorme 
contribuição ao nosso futebol. Sim, amigo 
leitor, na década de 40 do século passado, 
o time do bairro de Tambiá formou vários 
quadros imbatíveis e temidos. Inclusive 
conquistando o bicampeonato estadual 
de futebol profissional nos anos de 1942 
e 1943, decidindo essas duas competições 
contra as equipes do Treze, de Campina 
Grande, e do Cabo Branco, de João Pessoa, 
respectivamente.

 Os detalhes importantes desse bi-
campeonato foram: Primeiro, foi o fato do 
Botafogo Futebol Clube, ter se desligado da 
FDP (antecessora da FPF) e não ter disputa-

O Alviceleste de Tambiá
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da aPi, UBe e aPP - falserpa@oi.com.br

do os mesmos, tendo os seus jogadores sido 
aproveitados pelo time alviceleste. Segundo, 
o presidente do Astréa, Sr. Renato Ribeiro, 
ter reforçado o time com o famoso técnico 
estrangeiro Carlo Viola e alguns jogadores 
do Estado da Bahia.   O time base que con-
quistou o bicampeonato em 1943 foi esse: 
Pagé, Martelo e Aluizio, Paisinho e Nilo, Zé 
Pequeno, Geraldo e Henrique, Giovani, Zé de 
Holanda e Lima.

O Clube Astréa e o Esporte Clube Cabo 
Branco, caso tivessem permanecido com 
suas atividades de futebol profissional,  o 
nosso campeonato hoje seria bem mais 
estruturado e com uma rivalidade a nível da 
existente entre Sport, Santa Cruz e Náutico, 
na vizinha cidade do Recife.

Belo tenta
hoje sua
1a vitória

Foto: Ascom/Botafogo

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Com duas derrotas nas primei-
ras rodadas da Série C do Campeo-
nato Brasileiro, o Icasa pode ter até 
duas mudanças para tentar desen-
cantar na competição diante do Sal-
gueiro hoje, às 16h, em Juazeiro do 
Norte, pela 3ª rodada. Ciro, suspen-
so, é ausência garantida. A dúvida 
fica por conta do atacante Kariri.

O zagueiro Ciro foi expulso 
contra o América-RN e terá que 
cumprir suspensão automática na 
próxima rodada. A alternativa do 
técnico Vladimir de Jesus para com-
por o setor defensivo foi escalar Ro-
drigo Almeida entre os titulares.

A dúvida, porém, fica no setor 
ofensivo. Kariri deixou a última par-
tida com dores e, depois, foi cons-

tatado um estiramento colateral 
medial no joelho direito. Por conta 
disso, o atacante perdeu os últimos 
treinamentos e é dúvida para o jogo 
de hoje. Caso Kariri não tenha con-
dições de entrar em campo, Jaílson 
será titular.

Assim, o provável Icasa escala-
do por Vladimir de Jesus será for-
mado por Welder; Alan, Marcelo, 
Rodrigo Almeida e Marcel; Marco-
ne, Rafael Mineiro, Lima e Thiago 
Furlan; Rai e Jaílson (Kariri). O Ver-
dão do Cariri é o lanterna do Grupo 
A sem nenhum ponto conquistado.

Fortaleza
O Fortaleza terá um retorno 

para buscar a terceira vitória na 

Série C do Campeonato Brasileiro 
diante do Cuiabá, na próxima se-
gunda-feira, fora de casa. Recupe-
rado de uma virose contraída na 
última semana, o meia Daniel So-
bralense treinou normalmente e 
será relacionado pelo técnico Mar-
celo Chamusca.

Por outro lado, o atacante 
Cassiano não deve participar do 
jogo. O jogador deixou a última 
partida – vitória do Leão por 3 a 2 
sobre o Vila Nova – sentindo dores 
no músculo da coxa direita. O ata-
cante será submetido a um exame 
de imagem na próxima quinta-fei-
ra para saber se terá condições de 
jogo. Caso contrário, Lúcio Mara-
nhão será titular.

Icasa deve ter duas mudanças para o 
jogo contra o Salgueiro em Juazeiro

TERCEIRA DIVISÃO

João Paulo (11), que marcou contra o Campinense na última quarta-feira, tem presença confirmada contra o Confiança

Botafogo-PB e Confiança-SE 
buscam a primeira vitória hoje, às 
19h, no Campeonato Brasileiro da 
Série C, no Estádio Almeidão, pela 
terceira rodada do Grupo A. Ambos 
têm um ponto, com o Belo na 8ª po-
sição, enquanto o adversário na 9ª. 
Nos dois jogos disputados, o repre-
sentante paraibano perdeu para o 
Salgueiro-PE (2 a 1/Amigão ) e em-
patou contra o Asa de Arapiraca (1 a 
1/Coaracy da Mata). O time sergipa-
no empatou com o Asa de Arapiraca 
(1 a 1) e foi derrotado pelo Cuiabá 
(1 a 0). 

O Alvinegro da capital faz sua 
estreia ao lado da torcida, já que na 
derrota para o Salgueiro-PE (2 a 1) 
teve que atuar no Amigão, em Cam-
pina Grande, por conta de uma puni-
ção imposta pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD). Após 
empatar contra o Campinense (1 a 
1), na última quarta-feira, no Ami-
gão, pelo quadrangular final do Es-
tadual, o Belo tentará a sua primeira 
vitória na competição. Para o desa-
fio em seus domínios o treinador Al-
vinegro, Roberto Fonseca, ainda não 
sabe se pode contar com Genivaldo 
(goleiro), Airton (lateral esquerdo), 
Hércules (volante) e Samuel (meia), 
todos entregues ao Departamento 
Médico.

Em compensação, terá o re-
torno do meia Rone Dias que não 
atuou contra o Campinense por 
não estar inscrito no Estadual. 
Pelo bom desempenho da equipe 
na Serra da Borborema, o coman-
dante botafoguense deve manter 
a base, com a possível entrada de 
Rone Dias ao lado de Doda no meio 
de campo. Segundo ele, o grupo 

vem melhorando a cada jogo e as-
similando bem a nova filosofia de 
trabalho. Ele sabe que fazer o de-
ver de casa numa disputa longa e 
complicada é fundamental para 
quem almeja uma vaga na Série B 
do Brasileirão/2016. 

“Temos a obrigação e vamos 
correr atrás da primeira vitória para 
que possamos iniciar uma nova fase 
na Terceirona. Iremos esquecer um 
pouco o paraibano e focar na dis-
puta nacional”, afirmou o treinador. 
Um dos destaques do clássico con-
tra a Raposa, o goleiro Édson, vem 
mantendo uma fase positiva, sendo 
um dos melhores nos últimos jogos 
do Belo. O substituto de Genivaldo 
sabe que o Botafogo pode evoluir na 
tabela de classificação. “Em alguns 
jogos merecíamos até vencer, mas 
futebol é surpreendente. Resta bus-
car a vitória para que possamos ter 
uma nova motivação nos próximos 
compromissos”, comentou.

Na mesma situação do adversá-
rio, o representante de Sergipe pode 
fazer a estreia do lateral direito Ra-
fael Mineiro. O treinador Betinho es-
pera uma melhor apresentação do 
time para deixar as últimas posições 
do Grupo A. “Queremos afastar a 
má fase logo cedo para recuperar os 
pontos, de preferência contra o Bo-
tafogo. O objetivo é surpreender os 
donos da casa e levar um resultado 
positivo”, disse.

O atacante Leandro Kível não 
esconde a ansiedade em voltar a ba-
lançar a rede e acabar a má fase. A 
última vez que fez a alegria da torci-
da foi contra o Estanciano, na segun-
da fase do Campeonato Sergipano. 
Há dois anos, o camisa nove acertou 
a rede inimiga no Almeidão, em João 
Pessoa, mas defendendo a camisa 
do Sergipe. “Espero que a sorte es-
teja comigo, e volte a balançar nova-
mente as redes do Botafogo. Quero 
colaborar para a nossa arrancada na 
Série C”, observou.



João Pessoa Espectros faz
amistoso hoje no Teixeirão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de maio de 2015

Equipe de futebol 
americano vai jogar
contra o Ufersa-RN

O João Pessoa Espectros 
inicia hoje a série de amisto-
sos, contra o Ufersa Petrolei-
ros de Mossoró-RN, às 16h, 
no Estádio Teixeirão, em 
Santa Rita, visando a Superli-
ga Nordeste de Futebol Ame-
ricano, que começará dia 20 
de junho. Uma programação 
de treinos e jogos em busca 
do sexto título na disputa 
nordestina. O representante 
paraibano estreia contra o 
Recife Mariners-PE em casa 
(falta definir o local) na eta-
pa regional do Campeonato 
Brasileiro. 

A equipe da terra faz 
parte do Grupo Sul, ao lado 
do Sergipe Bravos, Vitória All 
Saints e Recife Mariners, en-
quanto no Norte estão Ceará 
Caçadores, América Bulls, 
Ufersa Petroleiros e Recife 
Pirates. A  Liga Nordestina 
de Futebol Americano (Line-
fa) aguarda apenas os parti-
cipantes definirem os locais 
dos jogos para que possa 
confirmar o restante das da-
tas dos outros jogos. 

O primeiro critério para 
confronto dentro do próprio 
grupo é o de índice técnico. 
Os dois times de nível seme-
lhante (baseado no ranking 
da temporada 2014) se en-
frentam duas vezes. De acor-
do com o regulamento, quem 
ficou em primeiro ou em 
terceiro lugar na temporada 
passada, vai enfrentar times 
que ficaram nas mesmas po-
sições de 2014. 

Para o treinador da equi-
pe paraibana, Brian Gusman, o 
momento é de aproveitar o pe-
ríodo e preparar o grupo para 
o desafio do próximo mês. 
“Iremos em busca de mais um 
título e temos que aproveitar 
os amistosos para conseguir o 
entrosamento”, observou. 

Gustavo Kuerten será responsável por entregar o troféu de campeão 
da chave de simples do torneio de Roland Garros, que está sendo 
disputado na França, informou ontem a organização da competição. 

Dono da taça nas edições de 1997, 2000 e 2001, Guga estará na 
quadra para cumprimentar e premiar o vencedor da decisão marcada 
para o dia 7 de junho, junto com o presidente da Federação Francesa 

de Tênis, Jean Gachassin. A responsável por entregar o troféu a 
campeã da chave feminina é a americana Martina Navratilova, que 
ficou com o título nas quadras parisientes em 1982 e 1984. Guga 
disse que será uma grande honra participar da festa de premiação 
do torneio. “Ali tive vitórias memoráveis e nada melhor que voltar 
aquele palco maravilhoso”, disse.

Guga em Roland Garros

Atual campeã mundial, a 
Seleção Brasileira feminina de 
handebol mostrou que segue 
forte e conquistou de manei-
ra invicta o Pan-Americano 
da modalidade, disputado em 
Havana. Na decisão da última 
quinta-feira, o time do técnico 
Morten Soubak derrotou as 
donas da casa por 26 a 22 (13 
a 11 no primeiro tempo) para 
ficar com o título, coroando a 
campanha perfeita de sete jo-
gos e sete vitórias. A medalha 
de bronze ficou com a Argen-
tina, que derrotou Porto Rico 
por 33 a 16 na disputa pelo ter-
ceiro lugar.

Após começar atrás das 
cubanas, o Brasil conseguiu 
virar o placar ainda antes da 
metade do primeiro tempo e 
começou a abrir vantagem, 
chegando a ter quatro gols de 
frente: 10 a 6. Porém, o time 
de Cuba mostrou poder de 
reação, diminuiu a diferen-
ça ainda antes do intervalo e 
equilibrou o jogo de vez no 

Seleção feminina conquista o
Pan-Americano em Havana

HANDEBOL

início do segundo tempo: 17 
a 17. Mas na reta final, a Se-
leção Brasileira mostrou su-
perioridade técnica e deslan-
chou para fechar o placar em 
26 a 22. Para a capitã Dara, as 
brasileiras souberam mostrar 
a cara do país em quadra. 

“Fomos do menos para o 
mais. Talvez não mostramos o 
melhor handebol no começo 
da competição, mas mostra-

mos a cara do Brasil na fase 
decisiva. Jogamos com raça e 
determinação. Essa foi uma vi-
tória do grupo. Estão todas de 
parabéns” disse uma das vete-
ranas da equipe.

O técnico do Brasil, o di-
namarquês Morten Soubak, 
elogiou a postura da equipe. 
“Estamos muito felizes. Foi a 
melhor partida do campeona-
to.”, disse. 

Jogadoras do Brasil comemoram a vitória e o título em Havana

FotoS: Reprodução/Internet
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Paraibano de boxe reúne 60 atletas

João Pessoa vai sediar, 
hoje, o Campeonato Paraibano 
de Boxe Olímpico. As disputas 
começam às 19h,  na Academia 
Mesquita's Brothers, locali-
zada na Rua Osório Queiro-
ga, 115, no bairro do Bessa. A 
competição vai reunir 60 atle-
tas, de várias categorias, e ha-
verá também algumas lutas e 
demonstrações de Muai Thay.  
Os ingressos para a competi-
ção estão sendo vendidos no 
próprio local do evento, a pre-
ços de R$ 15 reais.

Segundo o presidente da 
Federação Paraibana de Boxe, 
Francisco Mesquita, o espor-
te está em plena ascensão no 
Estado. "Não é apenas em João 
Pessoa que o boxe tem ganho 
muitos adeptos nos últimos 
anos. Em Campina Grande, o 
esporte também está sendo 
praticado em grande escala, 
e neste campeonato, veremos 
alguns combates de muita ri-
validade entre atletas das duas 
maiores cidades do Estado", 
disse o dirigente.

Para o ex-campeão mun-
dial, Francisco Mesquita, em 
pouco tempo a Paraíba terá 

atletas lutando por títulos 
brasileiros, e participando 
de eliminatórias para olim-
píadas. "Para esta olimpíada 
ainda não, mas já temos al-
guns boxeadores que estamos 
pensando em cedê-los para 
lutarem nos grandes centros 
do país, para pegar mais ex-
periência, e poder concorrer 
em pé de igualdade com os 
melhores do Brasil. Dentro 
do nosso planejamento, que-
remos fazer, pelo menos, um 
campeão brasileiro, nos pró-
ximos dois anos, para repre-
sentar o país em competições 
internacionais", disse. 

ACADEMIA MESQUITA’S

Francisco Mesquita vê o esporte em ascensão na Paraíba

Depois de vários treinamentos, a equipe do João Pessoa Espectros inicia a série de amistosos como preparativos para a Superliga Nordeste que começa em junho



Guerrero confirmado no Fla
POR R$ 30 MILHÕES
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Jogador só vai estrear 
no Rubro-Negro após a 
Copa América, no Chile

Paolo Guerrero é jogador 
do Flamengo. O reforço foi 
confirmado ontem, através do 
site oficial do Rubro-Negro. 

O acordo definido nos 
últimos dias contempla um 
contrato de três anos entre 
atacante e clube carioca.

Guerrero vai receber 
R$ 30 milhões pelo com-
promisso. São R$ 18 mi-
lhões em salários e R$ 12 
milhões de luvas - R$ 4 mi-
lhões à vista. As garantias 
oferecidas pelo Flamen-
go fizeram a diferença na 
negociação em relação ao 
Corinthians, ex-clube do 
peruano.

A diretoria rubro-ne-
gra reforçou ao atleta a im-
portância que terá na Gá-
vea. Guerrero é apaixonado 
pelo Rio de Janeiro e já tem 
residência na cidade. Ele 
será fundamental nos pro-
jetos do clube e chega com 
a responsabilidade de mu-
dar o patamar do time.

O peruano terá o maior 
salário da gestão Eduardo 
Bandeira de Mello e fica 
atrás apenas de Ronaldi-
nho Gaúcho nos últimos 
anos. Os dirigentes chega-
ram ao consenso de que o 
investimento no atacan-
te de 31 anos é válido por 
tudo o que pode represen-
tar dentro e fora das quatro 
linhas.

"A chegada de Guerre-
ro é uma grande conquista 
para o Flamengo. Por onde 
passou, ele mostrou que é 
um goleador nato e tenho 
certeza de que no Flamen-
go, vestindo o Manto Sa-
grado, e com o apoio da 
nação rubro-negra, não vai 
ser diferente. 

Desejo muito sucesso 
ao nosso novo atacante", 
disse o presidente Eduardo 
Bandeira de Mello ao site 
oficial do clube.

Já o jogador do Fla-
mengo, Guerrero disputa a 
Copa América pela seleção 
do Peru de 11 de junho a 
4 de julho. Em caso de eli-
minação antecipada dos 
peruanos, o artilheiro terá 
a estreia antecipada com a 
camisa rubro-negra.

Parceiros
O presidente do Fla-

mengo, Eduardo Bandeira 
de Mello, garantiu que a 
contratação está de acordo 
com os princípios de res-
ponsabilidade financeira 
do clube e contou com o 
apoio de parceiros.

“A contratação foi via-
bilizada com o apoio dos 
nossos patrocinadores, em 
especial a Caixa Econômica 
Federal e a Adidas” disse o 
mandatário do Rubro-Ne-
gro.

Bandeira voltou a pe-
dir apoio da torcida no pro-
grama de sócios e desejou 
sucesso ao peruano no Fla-
mengo.

“A chegada de Guerre-
ro é uma grande conquista 
para o Flamengo. Por onde 
passou, ele mostrou que é 
um goleador nato e tenho 
certeza de que no Flamen-
go, vestindo o manto sa-
grado, e com o apoio da 
nação rubro-negra, não vai 
ser diferente. Desejo mui-
to sucesso ao nosso novo 
atacante” afirmou Eduardo 
Bandeira de Mello.

O presidente da CBF, 
Marco Polo Del Nero, 
disse que seguirá no co-
mando da principal enti-
dade de futebol do Bra-
sil. O cartola concedeu 
uma entrevista coletiva, 
ontem, para falar a res-
peito das investigações 
do FBI que culminaram 
na prisão de sete mem-
bros da Fifa na Suíça, en-
tre eles o ex-presidente 
da instituição, José Ma-
ria Marin.

"Renúncia não exis-
te comigo. Até porque 
não há nenhuma razão 
para que eu venha a re-
nunciar. É impossível eu 

renunciar. Não tenho 
nada a ver com isso", 
assegurou. Vice-presi-
dente da CBF durante 
a gestão de José Maria 
Marin, Del Nero negou 
ter alguma participação 
nas negociações suspei-
tas que teriam sido fei-
tas durante a gestão de 
seu antecessor.

"Não sabia, não 
tinha conhecimento. 
Em hipótese alguma. A 
função do vice é cola-
borar com o presidente 
naquilo que ele solici-
ta. Vice-presidente não 
manda, ele cumpre. 
Exatamente como um 

diretor. E eu procurava 
ser um bom diretor", 
desconversou.

Quando questio-
nado se ele seria o co-
conspirador identifica-
do pelo FBI como "12", 
que seria um alto diri-
gente da CBF, Conme-
bol e membro do Co-
mitê Executivo da Fifa 
- mesmas credenciais 
de Del Nero - o diri-
gente foi taxativo: "Eu 
não sou, porque eu não 
recebi nada, nem rece-
beria. Não sei (quem 
é), tem que perguntar 
para o investigador", 
negou.

Marco Polo descarta renunciar o mandato na CBF
ENTREVISTA NO BRASIL

“Não fiz nada 
de errado e 
não tenho 
nada a ver 
com essas 
denúncias”

O ex-jogador do Corinthians vai se apresentar a seleção peruana para disputar a Copa América e quando terminar a participação se apresentará ao Flamengo

Na Seleção, Jefferson não tira o clube da cabeça
Jefferson fez na manhã 

de ontem seu último treino 
pelo Botafogo antes da Copa 
América. Hoje, o goleiro en-
frenta o Vitória, às 16h30, 
no Estádio Nilton Santos, e, 
na próxima segunda-feira, 
segue para a Granja Comary. 
Será a primeira competição 
de Jefferson como titular da 
Seleção principal. Mesmo as-
sim, ele admite que será difí-
cil tirar o Botafogo da cabeça.

Como um bom capitão, 
Jefferson tenta diminuir um 
pouco a responsabilidade 
do Botafogo, que já é muito 
grande na temporada. Para o 
goleiro, o grupo não tem que 
ter o título como obsessão, 
mas sim o retorno à elite.  

“Nenhum time tem obri-
gação de ser campeão. A obri-
gação é subir e vamos brigar 
sempre para vencer. Sabe-
mos das nossas qualidades e 
limitações. Mas jogando em 
casa temos a obrigação de 
conquistar três pontos e não 

fugimos dessa responsabili-
dade. Mas também respeita-
mos os adversários. Pensa-
mos passo a passo e sabemos 
que nossa obrigação é subir, 
mas vamos brigar pelo títu-
lo” frisou Jefferson. 

Jefferson ainda reconhe-
ceu que, mesmo na Seleção, 
sentirá saudade do dia a dia 
do Botafogo. O goleiro afirma 
estar tranquilo em relação a 
sua ausência, uma vez que, 
em sua opinião, o clube está 
bem servido de goleiros.

- Fico bem tranquilo 
porque sei diferenciar o am-
biente onde estou, Série B ou 
Copa América. Minha cabe-
ça está aqui no Botafogo, e 
assim que acabar o jogo de 
sábado eu começo a pensar 
na Seleção. Vou ficar com 
saudade, o coração fica divi-
dido, mas tenho que manter 
o profissionalismo. Peço a to-
dos que acreditem no traba-
lho que vem sendo feito aqui. 
Sei da responsabilidade que 

BOTAFOGO

tenho e do que represento no 
clube, mas sempre digo que 
aqui a estrela maior é o Bota-
fogo, não o Jefferson. Mesmo 
na Seleção vou estar torcen-
do e vibrando. Quem jogar, 
seja Renan ou Hélton (Leite), 
vai dar conta do recado.

Jefferson se apresenta 
na próxima segunda-feira à 
Seleção Brasileira, na Gran-
ja Comary, em Teresópolis. 
Caso o Brasil chegue à de-
cisão, o goleiro ficará até 
o dia 4 de julho no Chile e 

desfalcará o Botafogo em 
seis rodadas da Série B do 
Campeonato Brasileiro. 

Goleiro ainda 
joga hoje pelo 
clube diante do 
Vitória-BA, no 
Estádio Nílton 
Santos, pela 
Série B

FOTOS: Reprodução/Internet
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PB é prata no Troféu Brasil
SALTOS ORNAMENTAIS

Um final de semana 
repleto de emoções em 
mais uma edição do Open 
Paraíba de Jiu-Jitsu, que 
acontece hoje e amanhã, 
a partir das 9h, no Ginásio 
de Esporte do Centro Uni-
versitário de João Pessoa 
(Unipê), em Água Fria. O 
desafio é a continuação 

de uma série de quatro 
campeonatos realizados 
na capital, e terá uma 
premiação de quase R$ 
10 mil, com participação 
de aproximadamente mil 
atletas da Paraíba e de ou-
tros Estados nordestinos. 

A estrutura do cam-
peonato conta com o 
apoio da Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros que 
se farão presentes. 

Open de Jiu-Jitsu 
no Ginásio do Unipê

PREMIAÇÃO DE R$ 10 MIL

O surfista paraibano José 
Francisco, mais conhecido como 
Fininho, participa de amanhã a 
domingo (7), do Campeonato 
Mundial Isa Games de Surf, na 
Praia de Popoio, na Nicarágua. 
Ele foi convocado pela Confede-
ração Brasileira da modalidade 
para representar o país, junta-
mente com o carioca Mateus 
Farias e os baianos Yagê Araújo 
e Bruno Galini, bicampeões bra-
sileiros (categoria profissional). 

Depois de colaborações e 
apoios financeiros para as des-
pesas com a viagem, o paraibano 
viajou confiante para represen-
tar o esporte brasileiro e tentar 
subir ao pódio. Ele agradeceu a 
todos que de uma forma ou de 
outra contribuíram para que 
conseguisse participar de mais 
um Mundial. “Estou agradeci-
do por todos que ajudaram nas 
despesas. Farei o possível para 
trazer o título”, avaliou Fininho. 

A Paraíba vem se cons-
tituindo ao longo dos anos, 
cada vez mais, uma referência 
no cenário aquático brasileiro 
e internacional. Prova disso é 
que na última quinta-feira, as 
saltadoras Luana Lira e Bruna 
Brunnet, que treinam na Vila 
Olímpica Parahyba, no Bairro 
dos Estados, em João Pessoa, 
conquistaram o segundo lugar 
no Troféu Brasil de Saltos Or-
namentais, que se encerra este 
final de semana na cidade de 
Brasília, no Distrito Federal.

As duas atletas, treinadas 
pelo professor Edmundo Ver-
gara, ganharam a medalha de 
prata na prova do trampolim 
3 metros, categoria sincroni-
zada. “Elas sempre aparecem 
no pódio nas competições que 
sempre participam. Fruto de 
um trabalho sério e, agora, me-
lhorado, com a entrega pelo Go-
verno do Estado da Vila Olímpi-
ca Parahyba”, disse o treinador. 
A medalha de ouro ficou com a 
dupla Tammy Silva e Juliana Ve-
loso, do Fluminense-RJ. 

O secretário de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer da 
Paraíba, Tibério Limeira, come-
morou o resultado, pois além 
de serem paraibanas, as meni-

Fininho estreia amanhã 
no Mundial de Surf

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Bruna Brunnet e Luana Lira ficaram em segundo lugar no troféu

A equipe do Kashima treinou forte durante a semana para enfrentar a Escolinha Virando o Jogo

Luana Lira e Bruna Brunnet 
orgulham o Estado em 
prova no Distrito Federal

nas são atletas da Vila Olímpi-
ca. “Tanto Luana quanto Bruna 
treinam no parque aquático da 
Vila Olímpica Parahyba e a con-
quista já mostra os resultados 
do investimento feito pelo Go-
verno do Estado no complexo 
esportivo. O desempenho das 
paraibanas é motivo de muita 
comemoração para nós”, frisou. 

Para o presidente da Fe-
deração Paraibana de Despor-
tos Aquáticos (FPDA), Antônio 
Meira, as paraibanas mostram 
potencial em outros Estados 
e podem obter bons resulta-
dos nas Olimpíadas do Rio de 
Janeiro. “Para 2016, elas têm 
boas chances de serem desta-
ques nos Jogos Olímpicos. Ago-
ra, treinando no novo parque 
aquático da Vila, a tendência é 
melhorar cada vez mais no que 
diz respeito ao rendimento”, 
ressaltou Meira. 

Luana Lira é um dos prin-
cipais nomes da Paraíba nos 
saltos ornamentais. Por diver-
sas vezes, a atleta já integrou a 
seleção brasileira de base. Teve 
várias vezes em treinamento 
na China com a seleção princi-
pal. É provável que a mesma es-
teja nas Olimpíadas de 2016. Já 
Bruna Brunnet voltou à Paraí-
ba depois de longa temporada 
de treinos nos Estados Unidos. 
Forte candidata também a uma 
vaga no Rio 2016. O Troféu 
Brasil de Saltos Ornamentais é 
organizado pela Confederação 
Brasileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA).

A Copa Paraíba Sub-15 
de Futebol define hoje os 10 
últimos classificados, para 
a segunda fase da competi-
ção, evento este promovido 
pelo Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel-PB). No total serão 
oito jogos em diversos cam-
pos da Grande João Pessoa, 
com destaque para o con-
fronto entre Escolinha Viran-
do o Jogo x Kashima, Flamen-
go do Varadouro x Picolé de 
Manga e Força Comunitária x 
Escolinha JM.

Até o momento já foram 
assinalados 126 gols  nos 47 
jogos realizados. O atacan-
te Cleywerton da Mota, do 
Bayeux Esporte Clube, lidera 
na artilharia com 5 gols. O 
início das disputas ocorreram 
em 18 de abril. Uma semana 
antes, as equipes participan-

Copa Paraíba Sub-15 define 
classificados para segunda fase

FUTEBOL INFANTIL

JOGOS DE HOJE

9h - Força Comunitária x Escolinha JM
9h – Flamengo x Picolé de Manga
9h – Virando o Jogo x CR Kashima
9h – Cruzeiro x Bola no Pé
9h – futebol Rural x PFA
9h – Seleção de Conde x América de Caaporã
9h – Seleção de Pitimbu x Alhandra
15h – Escolinha do Mescias x Confiança de Sapé

tes fizeram desfile de aber-
tura no Estádio Almeidão. 
Oito equipes conseguiram de 
forma antecipada a classifica-
ção para a segunda fase. Auto 
Esporte e Femar (Chave A), 
Bayeux e Força Jovem (Chave 
B), Desportiva Tibiri e Nati-
vus (Chave C), Vitória e Lito-
ral (Chave D) já estão garanti-
dos na fase seguinte.

“Estamos encerrando a 
primeira fase de classifica-
ção da Copa Paraíba, etapa 

do Litoral. O nivel está bas-
tante elevado. Dentro das 
quatro linhas, atletas, di-
rigentes e comisão técnica 
captaram bem a mensagem 
do governo com esta compe-
tição. Fora das quatro linhas, 
o público tem prestigiado as 
partidas em grande número, 
numa demonstração de que 
o evento vem surtindo o efei-
to necessário”, disse ontem 
Raimundo Braga, coordena-
dor-geral da Copa.

FOTO: Secom/PB

FOTO: Marcos Lima

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com



CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO PRESENCIAL N117/2015

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica,  
considerando que a primeira chamada foi DESERTO,  para conhecimento dos interessados que, nos 
termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação 
no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade pregão presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos 
Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 16/06/2015 às 14h para:

Aquisição de combustível (gasolina comum), destinado a SEDH/FUNAD. Desenv. Criança e Adoles-
cente “Alice de Almeida”, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00445-9
João Pessoa, 29 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N175/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de teste do pezinho (teste confirmatório da presença de he-
moglobina, destinado a Secretaria de Estado da Saúde - SES/LACEN, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00579-6
João Pessoa, 29 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N150/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/06/2015 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de kit para sorologia, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/HEMOCENTRO, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00577-0
João Pessoa, 29 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N165/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/06/2015 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de água mineral, destinado ao Hospital Regional Deputado 
Janduhy Carneiro - HRDJC/PATOS, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00580-2
João Pessoa, 29 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

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

REGISTRO CGE Nº. 15-00572-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente 

de Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Concorrência, Nº. 003/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de 
obra referente à Conclusão da ampliação do Sistema Sanitário de Patos - BACIA II, bairro de Santo 
Antonio, Centro e Brasília, no estado da Paraíba.  Abertura: 02/07/2015 – às 10:00 horas. Adquirir 
o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: 
cpl@cagepa.pb.gov.br. 

                   João Pessoa, 28 de maio de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

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

Registro na CGE Nº 15-00413-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que em razão de alteração nas especificações, FICA 
ADIADO para o dia 12 de junho de 2015, às 15:30 horas, na Sala da Coordenação de Licitação 
da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 049/2015. Objeto: Aquisição de Tubos e Conexões 
em PVC, para aplicação no Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Cabedelo, Estado da 
Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizado a rua Feliciano 
Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 
3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site 
www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 29 de maio de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

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

Registro na CGE Nº 15-00583-6
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 008/2015, torna público que no dia 12 de junho de 2015, às 14:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 060/2015. Objeto: 
Aquisição de 03 (três) Conjuntos Motor Bombas, sendo 02 (dois) para o Sistema de Abastecimento 
de Água da cidade de Picuí e 01 (um) para a cidade de Manaíra, no Estado da Paraíba. Adquirir 
o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, localizado a rua Feliciano Cirne, 220, bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: 
pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 29 de maio de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

CHAMADA PÚBLICA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 0013/2015

OBJETO: Compra de monitores de Gases mais equipamento calibrador e detectores de gases, 
visando garantir a segurança ocupacional nos trabalhos em espaços confinados, conforme determina 
a NR 33, aprovada pela Portaria N.º 202, 22 de dezembro de 2006 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, bem como permitir a rápida detecção de pontos de vazamento em tubulações, válvulas 
e flanges da Rede de Distribuição de Gás Natural, conforme Termo de Referência anexo.

RETIRADA DO TERMO DE CHAMADA PÚBLICA E ANEXOS: Através do site http://www.pbgas.
pb.gov.br e / ou obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente 
externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), na Sede da PBGÁS, sito na 
Rua Avenida Presidente Epitácio Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

ENTREGA DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entregues até às 18:00h do dia 
09/06/2015 na sede da PBGÁS, no endereço acima, direcionadas ao Setor de Compras ou através 
do correio eletrônico compras@pbgas.com.br . 

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 30 de maio de 201525
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Celulares da Paraíba terão 9 dígitos a partir de amanhã

Telefonia móvel
Seis estados do Nordes-

te receberão amanhã o nono 
dígito nos números de ce-
lulares. Todas as linhas dos 
DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88 e 89 passarão a ter um 
nove à esquerda. A medida é 
necessária devido ao cresci-
mento da quantidade de li-
nhas telefônicas no país. 

A mudança acontece-
rá em Alagoas, Ceará, Pa-
raíba, Pernambuco, Piauí e 
Rio Grande do Norte. Bahia 
e Sergipe receberão o nono 
dígito em outubro junto com 
Minas Gerais. O Maranhão já 
passou pela mudança em ou-
tubro de 2014.

Nos primeiros dias após 
a alteração, quem ligar com 
o padrão de oito dígitos terá 
sua chamada efetuada, mas 
ouvirá uma mensagem aler-
tando sobre como deve ser 
feita a discagem no futuro.

Para não ter que modi-
ficar toda a sua agenda tele-
fônica manualmente, é pos-
sível baixar aplicativos para 

smartphone que realizam a 
mudança de forma automá-
tica. Para isso, basta buscar 
na loja do seu telefone por 
“nono dígito” e escolher um 
dos diversos que fazem a 
função. Assim como foi feito 
anteriormente, o WhatsApp 
irá incluir automaticamente 
o nono dígito para todos os 
usuários dos DDDs que pas-
sarem pela mudança.

Novas linhas
Dados da Agência Na-

cional de Telecomunicações 
(Anatel) registram que o Bra-
sil terminou abril com 283,52 
milhões de linhas ativas de 
telefonia móvel. Desde março, 
as operadoras adicionaram 
pouco mais de 100 mil aces-
sos à base de clientes.

A densidade é de 138,9 
linhas para cada 100 habi-
tantes no país, o que dá mais 
de um acesso por pessoa. A 
maior concentração está no 
Distrito Federal, que já conta 
com 2,1 linhas por pessoa, 

seguido por São Paulo, com 
1,5/por habitante. 

As linhas móveis pré

-pagas representam 213,46 
milhões de usuários, ou 
75,2% do total, enquanto as 

pós-pagas contam com 70,06 
milhões (24,7%) de clientes. 
Entre as empresas, a Vivo 

tem 29,2% do mercado, em 
seguida estão TIM (26,6%), 
Claro (25,2%) e Oi (17,6%).

Mudança acontece também em Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte devido ao crescimento do mercado

 “Hoje eu não trabalho 
para ninguém, só para mim 
mesmo”, orgulha-se Maria Jú-
lia Vieira de Carvalho, 34 anos. 
A vida da maranhense de Bu-
riti Bravo começou a mudar 
depois que ela fez o curso 
de pedicure e manicure pelo 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). “É bom ganhar um 
dinheirinho e melhorar a vida. 
Eu quero agora fazer o curso 
de cabeleireira”, completa.

As ações de inclusão pro-
dutiva do Governo Federal 
apresentam resultados posi-
tivos na área de qualificação 
profissional entre a população 
negra. 53% dos cursos ofere-
cidos pelo programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec) den-
tro do Brasil sem Miséria são 
feitos por negros. Do total de 
matrículas registradas pelo 
Ministério do Desenvolvimen-
to Social (MDS), cerca de 1,75 
milhão desde 2011, 919,7 
mil foram feitas por negros. 
O programa é custeado por 
recursos federais e tem cur-
sos ministrados pelo chama-
do Sistema S: Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial), Senac (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Co-
mercial), Sesc (Serviço Social 
do Comércio), além de institu-
tos federais e redes estaduais.
Segundo dados do relatório 
do Plano Brasil sem Miséria, 

divulgado pelo MDS, 68% das 
inscrições da população negra 
são de mulheres. Outro dado 
apontado pela pesquisa regis-
tra um aumento do número 
de jovens que participam do 
programa: 49% das inscrições 
são de negros e negras com 
idade entre 18 e 29 anos.

Entre 2011 e 2014, 3.623 
municípios registraram ma-
trículas em 637 cursos. Os 
mais procurados são auxiliar 
administrativo, operador de 
computador, eletricista, cos-
tureiro, manicure e pedicure, 
recepcionista, pedreiro de 
alvenaria, vendedor, auxiliar 
de recursos humanos, almo-
xarife, cuidador de idosos, 
entre outros.

A Superintendência Re-
gional do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) na Paraíba fir-
mou, na última segunda-feira, 
contratos para executar ser-
viços de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Ater) em 
112 assentamentos no Esta-
do. Quatro entidades selecio-
nadas prestarão serviços que 
beneficiarão 5.863 famílias. O 
investimento é de aproxima-
damente R$ 40 milhões.

“Muitos dos técnicos são 
filhos de assentados e conhe-
cem na prática o trabalho do 
agricultor. Estamos de braços 
dados com a assistência téc-
nica para o que der e vier”, diz 
o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ita-
baiana, José Antônio da Silva, 

mais conhecido como Zuza.  
Com estes novos contratos na 
Paraíba, o Incra garante a con-
tinuidade da universalização 
da assistência técnica qualifi-
cada aos assentamentos pa-
raibanos.  A medida garante 
assistência técnica continuada 
para assentamentos de sete 
Núcleos Territoriais: Zona da 
Mata Sul, Zona da Mata Nor-
te, Entorno do município de 
Mari, Entorno do município de 
Bananeiras, Entorno do muni-
cípio de Alagoa Grande, Médio 
Piranhas e Alto Sertão.

A prestação do serviço 
envolve cerca de 140 profis-
sionais de diversas áreas de 
conhecimento, como Ciências 
Agrárias, Ambientais, Sociais 
e Econômicas, além de agen-
tes de apoio. Segundo o su-

perintendente do Incra/PB, 
Cleofas Caju, os investimen-
tos em assistência técnica al-
cançarão a cifra de R$ 60 mi-
lhões no biênio 2015/2016 
na Paraíba, o que demostra o 
compromisso do Governo Fe-
deral com a qualificação das 
áreas de assentamentos.

“Garantimos desde 2008 
a continuidade da assistência 
técnica nos assentamentos da 
reforma agrária da Paraíba, 
mas acreditamos que pode-
mos fazer mais. Após termos 
universalizado a oferta de Ater 
aos paraibanos, vamos aper-
feiçoar as ações das entida-
des e construir um trabalho 
importante para o desenvol-
vimento dos assentamentos 
através do diálogo e da par-
ceria”, afirmou Caju.

Negros são maioria em cursos 
do Pronatec, afirma o MDS

Assistência técnica beneficia
5,8 mil famílias no Estado

INCLUSÃO PRODUTIVA

FOTO: Reprodução/Internet



Estado da Paraíba
Município de Igaracy 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00029/2015

Objeto: aquisição de veículos automotivos, zero km, para o Municipio de Igaracy/PB, conforme 
as especificações e condições estabelecidas no edital.

Tipo: Menor Preço por item
Data da Abertura: 11/06/2015 – Horário: 11:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93. O edital encontra-se á disposição 

na sala da comissão Permanente de Licitação, no endereço supramencionado, o licitante que se 
interessar poderá comparecer ao endereço na Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/nº - Centro - Igaracy/
PB, portando um PENDRIVE ou CD para adquirir o edital. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na Prefeitura Municipal de Igaracy/PB, através de sua Comissão de Licitação das 
08h00min às 11h30min horas.

Igaracy/PB, 29 de maio de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

MUNICÍPIO DE IGARACY
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

Rua Pedro Lopes Brasileiro, S/N Centro – Igaracy/PB
C.N.P.J. 08.885.139/0001-71

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00020/2015
Objeto:Aquisição de Produtos de Informática, Periféricos de Escritório, e recarga de cartuchos, 

entre outros, para as diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde e Assistencia Social do 
Município de Igaracy/PB.

MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EDITAL.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 11/06/2015 – Horário: 09:00 Horas.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Igaracy-PB, 27 de maio de 2015.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 13:00 horas do dia 
12 de Junho de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços reprográficos(cópias e plastificação, 
etc) destinados ao. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Cachoeira dos Indios - PB, 28 de Maio de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

CNPJ 08.867.780/0001-83
CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pilar/PB, vem por meio desta convocar os seguintes beneficiários: 
ALCIMONE XAVIER DA SILVA, CPF 072.905.664-32 e JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SILVA, CPF 
nº 053.356.644-44, para comparecerem num prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data 
da publicação, para assinarem DOCUMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – 
PMCMV. O não comparecimento implicará na abertura de processo de substituição dos mesmos 
pela lista de reservas.

VIRGINIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES
Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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: 
Execução dos serviços de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ de vias públicas urbanas na 
cidade de Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI - ME - R$ 695.355,07.

Esperança - PB, 29 de Maio de 2015
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 AVISO DE EDITAL
LEILÃO Nº 00001/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA Torna público conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 00001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o 
senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP Nº 10/2015.  O leilão será realizado no 
dia 16/06/2015 as 14:30 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 9182-9222 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 
8740-8175 / 9699-1850 ou no site: www.rjleiloesleiloes.com.br

Curral de Cima - PB, 29 de maio de 2015
NADIR FERNANDES DE FARIAS – Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015

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 11 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa especializada 
para execução dos serviços de locação dos seguintes equipamentos: Som, Palco, Gerador, Tendas, 
Banheiros Químicos, Disciplinador de fluxo e Placas de Fechamentos, destinados a realizações 
de eventos a serem realizados no Município de Itatuba - PB. 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, 29 de Maio de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo de construção civil para executar a obra de construção de muro de contorno divisório da Creche 
Municipal Maria Eugênia Nesta Cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Dona Ines - PB, 28 de Maio de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 001/2015, 
que tem por objeto a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS, como segue: 
EMPRESAS INABILITADAS: RR F LACEERDA COSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 
18.833.963/0001-31 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3.1.6; ADCRUZ CONSTRUÇÕES, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ:08.711.170/0001-96 por não atender ao disposto dos 
itens: 4.6.3.2; MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA EIRELI – ME,CNPJ: 20.757.322/0001-
97 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3.2; ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ: 
05.881.170/0001-46 por não atender aos disposto dos itens: 4.6.3.2; SERRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 14.031.903/0001-44 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.3, 
Alínea B, 4.6.3.2, 4.6.4.1, 4.6.8, 4.6.13; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 17.150.310/0001-95 por não atender ao disposto dos itens: 4.6.2Alínea E, 4.6.3 Alínea 
B, 4.6.3.2, 4.6.4.1, CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA – ME, CNPJ: 09.578.438/0001-26 
por não atender ao disposto dos itens: 4.6.1, Alínea C, 4.6.2 Alínea B,E e F; 4.6.3 Alínea A e B; 
4.6.3.2, 4.6.4.1; CONSTRUTORA APODI LTDA – ME CNPJ: 17.620.703/0001-15 por não atender 
ao disposto dos itens: 4.6.3 Alínea B, 4.6.3.2, 4.5.6, EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP CNPJ:11.094.171/0001-43 por não atender ao disposto dos 
itens: 4.6.3.1.8.1; LEGO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 15.397.127/0001-63 por não atender ao 
disposto dos itens: 4.6.2, Alínea B, 4.6.3 Alínea A e B, 4.6.3.2, 4.6.3.2, 4.6.4.1, 4.6.6, 4.6.8, 4.6.9, 
4.6.13EMPRESAS HABILITADAS:RAVY CONSTRÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA – ME 
CNPJ: 15.168.739/0001-84, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME CNPJ: 
19.420.845/0001-64. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a sessão de abertura das 
propostas de preços para o dia 09 de junho de 2015, as 10h30 min (horário local) ou na mesma hora 
do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Gurjão- PB, 
28 de maio de 2015. Higor Pereira Morais – Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS 

NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICIPIO DE RIACHÃO: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA-
NEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 33903600/33903900 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURÍDICA; 0207 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/FMS: 10.301.2005.2027 - ELEMEN-
TO DE DESPESA: 33903600/33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA/
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00059/2015 - 29.05.15 - DENILDO 
RIBEIRO DUARTE - R$ 4.800,00; CT Nº 00060/2015 - 29.05.15 - FABIO JUNIOR DOS SANTOS 
- R$ 6.000,00; CT Nº 00061/2015 - 29.05.15 - GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA - R$ 
9.600,00; CT Nº 00062/2015 - 29.05.15 - ROBÉRIO ALBUQUERQUE CUNHA - R$ 4.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

de reforma no Estádio Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos - 000266.4490.51.99.OO1 - Obras e Instalações - 27.812.0224.1024 - 

Reforma Geral do Campo de Futebol; Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Valor 
de Financiamento/Repasse/Concedente: R$ 400.000,00 Agente Promotor/Executor: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS-PB - Valor Proponente/Contrapartida: R$ 14.505,60; CONTRATO 
DE REPASSE: 1011.410-81/2013 ME

VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00046/2015 - 29.05.15 - CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA-ME - R$ 410.955,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, 
TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: DENILDO RIBEIRO DUARTE - R$ 4.800,00; FABIO JUNIOR DOS SANTOS - R$ 
6.000,00; GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA - R$ 9.600,00; ROBÉRIO ALBUQUERQUE 
CUNHA - R$ 4.800,00.

Riachão - PB, 29 de Maio de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA – PB – CNPJ 08.940.694/0001-59, torna publico 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de ins-
talação nº 874/2015 em João Pessoa – PB, 18 de maio de 2015 – Prazo: 640 dias. Para atividade 
de : Pavimentação e drenagem de cinco ruas do conjunto Bela Vista, zona urbana do município de 
Itaporanga – PB. Nas ruas ANTONIO BRASILINO, JOSÉ MARINHO FIRMINO, MANOEL CAIANA 
E PROJETADA 1 E 2 Municipio: Itaporanga UF: PB. Processo: 2015-000276/TEC/LI-3791 

A CORPORE EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ 01.126.376/0001-00, torna público que 
requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO para SERVIÇOS DE ENGENHARIA, situado na R. Creuza Josefa Morato, nº 
355, Sala 204 - Edf. San Patrick, Intermares - Cabedelo/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

EXTRATO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
 1.0 - DO OBJETIVO

Aquisição de patrulha mecanizada para o município de Cacimba de Areia/PB, conforme o 
convênio.

 2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos do Município de Cacimba de Areia: Contrato de repasse nº. 799179/2013, celebrado 

entre o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA. As despesas decorrentes do 
contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 02.060 – Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento – Programa de Trabalho – 20.606.3010.1031 – Aquisição de Patrulha Mecânica e 
Implementos Agrícolas - Elemento de Despesas – 4490.52 – Equipamento e material permanente.

 3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Início: Imediato
Conclusão: 7 (sete) meses
 4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação:
BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - Valor: R$ 143.500,00.

 Cacimba de Areia - PB, 29 de maio de 2015.
 Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA  Nº 001/2015
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para Construção 

do Prédio Sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Patos, Município de Patos/PB. 
A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público, para conhecimento 

dos interessados, na forma da lei, o resultado do julgamento, à unanimidade, da fase de habilitação: 
Empresas Habilitadas: EM CONSTRULIMP EIRELI-EPP; 3R CONSTRUÇÕES LTDA-EPP; JBS 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP; CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS 
LTDA-EPP;  CONSTRUTORA COSTA DO SOL EIRELI-EPP; GV CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA-ME; CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA-EPP; CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPE-
ZA CRC LTDA-ME; BETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP; R&N CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-ME; GASA ENGENHARIA LTDA-EPP; ZOIH ENGENHARIA LTDA-EPP; ADCRUZ 
CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-EPP, condicionada a apresentação de certidão 
de regularidade com FGTS, considerando apresentação de certidão vencida, concedendo o benefício 
do § 1º do art. 43, da LC 123/06 e sua alteração; QUARTIER CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA-EPP, condicionada a apresentação de certidão de regularidade com os tributos federias, 
considerando apresentação de certidão vencida, concedendo o benefício do § 1º do art. 43 da LC 
123/06 e sua alteração; RRF LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP,  condicio-
nada a apresentação de certidão de regularidade com a fazenda estadual, com situação cadastral 
ativo, considerando apresentação de certidão com situação cadastral cancelado, concedendo o 
benefício do § 1º do art. 43 da LC 123/06 e sua alteração.A comissão, à unanimidade, deferiu a 
qualificação prévia para os benefícios da LC 123/06 e sua alteração a todas as licitantes, exceto a 
licitante CONSTRUTORA COSTA DO SOL EIRELI-EPP, que deixou de apresentar a documentação 
exigida para sua qualificação prévia para usufruir do tratamento estabelecido pela mencionada Lei 
Complementar. Ficam os licitantes intimados da decisão do julgamento, abrindo-se prazo recursal, 
na forma do Art. 109, inciso I, da Lei Geral de Licitações, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficando 
os autos franqueados aos licitantes interessados, na Sala de Licitações,  Anexo Administrativo do 
Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça,  situado à Av. Rodrigues de Aquino, 
S/N, Centro, João Pessoa – PB.

João Pessoa, 28 de maio de 2015.                                                              
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RUA GAMA ROSA, S/N, CENTRO/ARARA-PB

A Prefeitura Municipal de Arara, Estado da Paraíba, CNPJ: 08.778.755/0001-23, com sede à 
Rua Gama Rosa, s/n, centro de Arara, torna público que a SUDEMA emitiu LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO-CONSTRUÇÃO DO CRAS DE ARARA – AC:165,30M2-IT: 350.000,00-NE: 08-L/ATV: RUA 
PROJETADA I – LOT. COSMA ANSELMA DOS SANTOS-Z. URBANA-ARARA-PB. PROCESSO: 
2014-002294/TEC/LI-3003.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de moveis, eletros e 
material de informática diversos destinado a secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 28 de Maio de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Junho de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamento médicos 
hospitalar diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0013/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 28 de Maio de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Junho de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA OU PESSOA FÍSICA, PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), 
DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB, QUANDO EM 
ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3639-1002. Email: licitacao@riachao.pb.gov.br.

Riachão - PB, 29 de Maio de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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: 
Contratação de uma Empresa do Ramo de Construção Civil, para executar serviços de reforma 
no Estádio Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CONSTRUTORA FERNANDES & CIA LTDA-ME - R$ 410.955,00.

Duas Estradas - PB, 29 de Maio de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

LICENÇA DA SUDEMA
Nº DO PROCESSO 2015-002481/TEC/LI-4026
DATA DE ABERTURA 23/04/2015
REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
FATO GERADOR: LICENÇA DE INSTALAÇÃO = PRAÇA DE FREI MARTINHO = IT: 135.065.71
= ÁREA: 1.002.82M2 NE: 03=L/A TV: PRAÇA FREI MARTINHO – PB

Itaporanga, 23 de Abril de 2015
AUDIBERG ALVES DE CARVALHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Junho 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa especializada em construção civil, para construção de uma quadra coberta - Padrão do 
FNDE neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
E-mail: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 28 de Maio de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública Nº. 001/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Comissão Permanente de Licitaçãoo, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que considerando a necessidade de adequação 
as funções administrativas, à sessão de abertura da Chamada Pública Nº. 001/2015, cujo objeto 
é a Aquisição de gêneros alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de 
Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Infor-
mais de Agricultores Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE, marcada para o dia 04/06/2015 às 10h00min, FICA ADIADA para o dia 11/06/2015 
às 10h30min. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3366 – 1994 / 3366 – 1999.

Lagoa Seca, 29 de maio de 2015.
Amanda Soares Freire – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 015/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Material Elétrico. 
Data de abertura: 11/06/2015 às 12h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero 
Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 29 de maio de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
 A Prefeitura Municipal de Ibiara torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 

a abertura dos envelopes de proposta de preços da Tomada de Preços n° 00002/2015, no dia 01 de 
junho de 2015 às 09h00min na sala da Comissão de Licitação. Ficam mantidas as demais condições 
do Edital da Tomada de Preços 000002/2015. Informações pelo Telefone: (083) 3454-1035. Email: 
cplibiara@hotmail.com, no horário das 07:00 as 13:00 horas. 

Ibiara-PB, 29 de maio de 2015.
ANDRÉ ALEXNDRE DO NASCIMENTO

Presidente  da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus e câmara de ar 
diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 29 de Maio de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 16:00 horas do dia 12 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de bolsas diversas, destinado 
a secretaria de educação deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 29 de Maio de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015 
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 009/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços 
mecânicos em geral. Data de abertura: 12/06/2015 às 08h30min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 27 de Maio de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 017/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS. Data de abertura: 
12/06/2015 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 27 de Maio de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 018/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS. Data de abertura: 
12/06/2015 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 27 de Maio de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00042/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de empreitada para manutenção e conservação 

de bens públicos, mediante ajuste de mão de obra por tarefa para execução de pequenos trabalhos, 
sem fornecimento de materiais, nos termos da alínea “d” do inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93. 
Data e Local: 11 de Junho de 2015 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio 
Francisco Pires, 169 - Centro - Aparecida - PB.

Aparecida - PB, 28 de Maio de 2015.
ERICLES DOUGLAS RODRIGUES COURA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00002/2015
A Comissão de Licitação comunica a todos os interessados que a sessão de abertura do envelope 

contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em epígrafe será realizada no dia 02 
de junho de 2015 às 16h00 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua José Ferreira, nº. 
05, centro, São José do Bonfim/PB.

Santa Terezinha/PB, 29 de maio de 2015.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 10.028,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 77.206,55.

Remigio - PB, 27 de Maio de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110 - FUN-

DO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110.10.303.2008.2074 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A 
PESSOAS CARENTES 3390.32.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FONTES DE 
RECURSOS: 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOS. SAUDE 014 - TRANSF. 
DE REC. DO SISTEMA ÚNIC. DE SAUDE - SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00110/2015 - 27.05.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 10.028,80
CT Nº 00111/2015 - 27.05.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 77.206,55

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2015, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS 
PARA COMPOR KIT’S NATALIDADES; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 15.552,60.

Remígio - PB, 11 de Maio de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS DIVER-

SOS PARA COMPOR KIT’S NATALIDADES.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.170-FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2049 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL - DOACOES 02170.08.244.2010.2042 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 
3390.32.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA FONTE DE RECURSOS: 000 - RE-
CURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Remígio e:
CT Nº 00003/2015 - 11.05.15 - JOÃO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES 

LTDA - R$ 15.552,60

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALPHA CONSTRUÇÕES 
LTDA - R$ 297.053,42.

Remigio - PB, 29 de Maio de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2015, que objetiva: 
EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - UBS PORTE 1; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SOCONSTROI 
CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - R$ 403.119,43.

Remigio - PB, 29 de Maio de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.170-FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.244.2010.1098 - CONTRUÇÃO DA SEDE 
DO CRAS 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 052 - TRANSF. DE CONVÊNIOS - OUTROS - FEDERAL

VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00115/2015 - 29.05.15 - ALPHA CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 297.053,42

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - 

UBS PORTE 1.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110-FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.1008.1063 - CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE 
SAUDE 4490.51.0000 - OBRAS E INSTALACOES FONTE DE RECURSOS: 002 - RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 051 - TRANSF. CONV. SAÚDE - FEDERAL

VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00116/2015 - 29.05.15 - SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP 

- R$ 403.119,43

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 30 de maio de 2015Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 028/2015

Pregão Presencial SRP Nº PP016/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contrata-
da: Heinrich H. B. de Farias. Objeto: Prestar serviço na confecção de prótese dentária. Valor: R$ 
89.000,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Heinrich H. B. de Farias (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 029/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP017/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Distribuidora M. Ltda. Objeto: Prestar serviço na confecção de fardamento para os alunos da rede 
municipal. Valor: R$ 34.400,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da 
ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Railson Q. Diniz (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 030/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP018/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Distribuidora Macbraz Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelada de material de informática. 
Valor: R$ 99.278,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 
22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Railson Q. Diniz (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 031/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP019/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Bom Sucesso C. e S Ltda-ME. Objeto: Prestar serviço parcelado no transporte de alunos da zona 
rural para zona urbana, e realização de diversas viagens Valor: R$ 551.400,00. Dotação: QDD/2015. 
Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita) e Kenro K. R. da Silva (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 032/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP020/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Bom Sucesso C. e S. Ltda-ME. Objeto: Prestar serviço parcelado na locação de veículos para 
realização de diversas viagens. Valor: R$ 493.200,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. 
Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V Sousa (Prefeita) e Kenro 
K R. da Silva (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 033/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP021/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

GQS Eletros Equip Ltda. Objeto: Aquisição de equipamentos/material permanentes para os Posto 
de Saúde. Valor: R$ 16.532,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Ministério da Saúde. Vigência: Um 
ano. Data da ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V Sousa (Prefeita) e Jorgiran R. Duarte 
(Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 034/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP021/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

CB Cirúrgica Brasil Ltda. Objeto: Aquisição de equipamentos/material permanentes para os Postos 
de Saúde. Valor: R$ 123.768,69. Dotação: QDD/2015. Recursos: Ministério da Saúde. Vigência: 
Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V Sousa (Prefeita) e José A. S. M. 
Filho (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 036/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP023/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

GQS Eletros Equip Ltda. Objeto: Aquisição parcelada de moveis e eletro eletrônicos. Valor: R$ 
45.120,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Jorgiran R. Duarte (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 037/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP023/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Xand’s C. Alimentos,. Objeto: Aquisição parcelada de moveis e eletro eletrônicos. Valor: R$ 33.220,00. 
Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. Partes ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Arthur G. de Arruda (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 038/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP024/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contrata-

da: Pneumax Ltda. Objeto: Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores. Valor: R$ 
98.032,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Max Azevedo Agra (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 039/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP024/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Cayo C. C. Alves-ME. Objeto: Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores. Valor: R$ 
70.963,88. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Cayo C. C. Alves (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 040/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP025/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Silvania R. A. N. Teixeira-ME. Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expedientes. Valor: R$ 
16.002,40. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Silvania R. A. N.o Teixeira (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 041/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP025/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contrata-

da: Xand’s C. Alimentos-ME. Objeto: Aquisição parcelada de materiais de expedientes. Valor: R$ 
96.969,40. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Arthur G. de Arruda (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 042/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP026/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Anderson de A. Rodrigues. Objeto: Prestar de serviço parcelado de internet via radio. Valor: R$ 
55.296,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Anderson de A. Rodrigues (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 043/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP026/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

H. Q. V. Informatica Ltda. Objeto: Prestar de serviço parcelado de internet via radio. Valor: R$ 
52.020,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Helcio Q. e Vilar (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 044/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP028/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contrata-

da: Maria C. Silva-EPP. Objeto: Aquisição parcelada de gênero alimentício destinado a merenda 
escolar e Secretarias. Valor: R$ 584.091,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: 
Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Severino R. M. 
de Miranda (Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 045/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP029/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contrata-

da: Maria C. Silva-EPP. Objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e utensílios. Valor 
Contratado: R$ 172.982,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data 
da ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Severino R. M. de Miranda 
(Pela Empresa).

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N.º 046/2015
Pregão Presencial SRP Nº PP030/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 

Maria C. Silva-EPP. Objeto: Aquisição parcelada de carnes e derivados, destinado a merenda 
escolar e Secretarias. Valor: R$ 111.780,00. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: 
Um ano. Data da ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Severino R. M. 
de Miranda (Pela Empresa).

Livramento/PB, 22 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP016/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: Heinrich H. B. de Farias. Pregão Presencial SRP nº PP016/2015. Valor: R$ 89.000,00. 
Registro de preços para eventual objeto: Prestar serviço na confecção de prótese dentária. Dotação: 
QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita), e Heinrich H B. de Farias (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP017/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: Distribuidora M. Ltda. Pregão Presencial SRP nº PP017/2015. Valor: R$ 34.400,00. Registro 
de preços para eventual objeto: Prestar serviço na confecção de fardamento para os alunos da rede 
municipal. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. 
Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Railson Q. Diniz (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP018/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: Distribuidora M. Ltda. Pregão Presencial SRP nº PP018/2015. Valor: R$ 99.278,00. Re-
gistro de preços para eventual objeto: Prestar o fornecimento parcelada de material de informática. 
Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Railson Q. Diniz (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP019/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB 
e a empresa: Bom Sucesso C. e S Ltda-ME. Pregão Presencial SRP nº PP019/2015. Valor: R$ 
551.400,00. Registro de preços para eventual objeto: Prestar serviço parcelado no transporte de 
alunos da zona rural para zona urbana, e realização de diversas viagens. Dotação: QDD/2015. 
Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa 
(Prefeita), e Kenro K. R. da Silva (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP020/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB 
e a empresa: Bom Sucesso C. e S Ltda-ME. Pregão Presencial SRP nº PP020/2015. Valor: R$ 
493.200,00. Registro de preços para eventual objeto: Prestar serviço parcelado na locação de 
veículos  para realização de diversas viagens. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: 
Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita), e Kenro K. R da 
Silva (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP021/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: GQS Eletros Equip. Ltda. Pregão Presencial SRP nº PP021/2015. Valor: Foi o valor total 
de R$ 16.532,00. Registro de preços para eventual objeto: Aquisição de equipamentos/material 
permanentes para os Posto de Saúde. Dotação: QDD/2015. Recursos: Ministério da Saúde. Vi-
gência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Jorgiran 
R. Duarte (Pela Contratada).

2ª) Ata de Registro de Preços nº PP021/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: CB Cirúrgica Brasil Ltda. Pregão Presencial SRP nº PP021/2015. Valor: R$ 123.768,69. 
Registro de preços para eventual objeto: Aquisição de equipamentos/material permanentes para os 
Postos de Saúde. Dotação: QDD/2015. Recursos: Ministério da Saúde. Vigência: Um ano. Data da 
Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e José A. S. M. Filho (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP023/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: GQS Eletros Equip. Ltda. Pregão Presencial SRP nº PP023/2015. Valor: R$ 45.120,00. 
Registro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de moveis e eletro eletrônicos. Do-
tação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Jorgiran R. Duarte (Pela Contratada).

2ª) Ata de Registro de Preços nº PP023/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: Xand’s C. Alimentos. Pregão Presencial SRP nº PP023/2015. Valor: R$ 33.220,00. Re-
gistro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de moveis e eletro eletrônicos. Dotação: 
QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e Arthur G. de Arruda (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP024/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: Pneumax Ltda. Pregão Presencial SRP nº PP024/2015. Valor: R$ 98.032,00. Registro de 
preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores. Dotação: 
QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e Max A. Agra (Pela Contratada).

2ª) Ata de Registro de Preços nº PP024/2015, firmada entre a Prefeitura Municipal de Livramento/
PB e a empresa: Cayo C. C. Alves-ME. Pregão Presencial SRP nº PP024/2015. Valor: R$ 70.963,88. 
Registro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e protetores. 
Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Cayo C. C. Alves (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP025/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: Silvania R. A. N. Teixeira-ME. Pregão Presencial SRP nº PP025/2015. Valor: R$ 16.002,40. 
Registro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de materiais de expedientes. Dotação: 
QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e Silvania R. A. N. Teixeira (Pela Contratada).

2ª) Ata de Registro de Preços nº PP025/2015, firmada entre a Prefeitura M de Livramento/PB e 
a empresa: Xand’s C. Alimentos-ME. Pregão Presencial SRP nº PP025/2015. Valor: R$ 96.969,40. 
Registro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de materiais de expedientes. Dotação: 
QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e Arthur G. de Arruda (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP026/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: Anderson de A. Rodrigues. Pregão Presencial SRP nº PP026/2015. Valor: R$ 55.296,00. 
Registro de preços para eventual objeto: Prestar de serviço parcelado de internet via radio. Dotação: 
QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e Anderson de A. Rodrigues (Pela Contratada).

2ª) Ata de Registro de Preços nº PP026/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e a 
empresa: H. Q. V. Informatica Ltda. Pregão Presencial SRP nº PP026/2015. Valor: R$ 52.020,00. 
Registro de preços para eventual objeto: Prestar de serviço parcelado de internet via radio. Dotação: 
QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) e Helcio Q. e Vilar (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP028/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e 
a empresa: Maria C. Silva-EPP. Pregão Presencial SRP nº PP028/2015. Valor: R$ 584.091,00. 
Registro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de gênero alimentício destinado a 
merenda escolar e demais Secretarias. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um 
ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Severino R. M. de 
Miranda (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP029/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e 
a empresa: Maria C. Silva-EPP. Pregão Presencial SRP nº PP029/2015. Valor: R$ 172.982,00. 
Registro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e utensílios. 
Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Severino R. M. de Miranda (Pela Contratada).

1ª) Ata de Registro de Preços nº PP030/2015, firmada entre a Prefeitura de Livramento/PB e 
a empresa: Maria C. Silva-EPP. Pregão Presencial SRP nº PP030/2015. Valor: R$ 111.780,00. 
Registro de preços para eventual objeto: Aquisição parcelada de carnes e derivados, destinado a 
merenda escolar, e demais Secretarias. Dotação: QDD/2015. Recursos: Próprios. Vigência: Um 
ano. Data da Ass.: 22/05/2015. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Severino R. M. de 
Miranda (Pela Contratada).

Livramento/PB, 22 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE INSCRIÇÃO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social 

– SEMHAB torna público aos interessados a prorrogação das inscrições, até a data de 12/06/2015 
(sexta-feira), com vistas à aquisição de 17 unidades habitacionais, situadas no Centro Histórico 
da Capital, através de contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida, Faixa II.  Os interessados deverão comparecer à sede da SEMHAB, 
situada na Avenida Engenheiro Leonardo Arcoverde, nº 121, Jaguaribe, João Pessoa/PB, para 
aquisição do edital do certame. 

Atenciosamente,
JOSÉ MARIZ

Secretário Adjunto de Habitação Social

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1095/2015/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 380, torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Tomada 
de Preços Nº 07.001/2015, em regime de execução de empreitada por preço unitário, com tipo de 
licitação menor preço global com Recursos Ordinário/PMJP, a ser realizada no dia 18/06/2015, 
impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a seleção de empresas para seleção de 
empresas para a Execução de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: Rua Da Prosperidade, 
Rua Maurício Carneiro de Oliveira, Rua Projetada e Rua Maria das Dores B. Lopes no Bairro das 
Indústrias, em João Pessoa - Pb. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição 
dos interessados a partir da próxima terça feira dia 02/06/2015, na Sala da Comissão Setorial de 
Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, 
João Pessoa, Paraíba. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. A 
Cópia do Edital pode ser adquirida exclusivamente mediante a entrega exclusivamente de um DVD 
no horário das 14H às 17H30. Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 29 de maio de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária para Eleição da Diretoria da APAVAM
O Presidente da APAVAM (Associação dos Pescadores e Aquicultores do Vale do Mamangua-

pe – PB), CNPJ 18.759.304/0001-00, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária de eleição e posse da 
nova Diretoria, a realizar-se no dia 15 de Junho de 2015, no Auditório da Pousada das Ocas, às 19 
horas, com maioria absoluta dos associados, em primeira convocação; às 20 horas, com qualquer 
número de associados, em segunda convocação. Fica estipulado o prazo de 24 horas antes da 
eleição para registro de chapa.

Newton Eudes Tavares
Presidente da APAVAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº N.° 055/2015.

Chamada Pública N.º 001/2015. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB, CNPJ Nº 
08.738.916/0001-55. Contratados (Grupo Informal De Agricultores Familiares): Josefa Maria de 
Queiroz, CPF Nº 069.428.204-90; Maria Salomé dos Santos Vilar, CPF Nº 612.751.077-53; José 
Bento De Araújo, CPF Nº 767.198.044-72; Maria do Socorro Ferreira Lima Maranhão, CPF Nº 
048.986.234-92; Manoel Francisco Filho, CPF Nº 077.613.528-79; Maria Luzinete Nobrega De 
Sousa, CPF Nº 509.696.254-72; Sebastião Flavio Campos, CPF Nº 674.682.174-91; João Paulo 
Matias, CPF Nº 062.961.854-21. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar para Alimentação Escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba do FNDE/
PNAE, a partir de 18 de maio de 2015. Vigência: Será até o término da quantidade adquirida ou 
até 31 de dezembro de 2015. Valor Total: R$ 67.310,00 (sessenta e sete mil, trezentos e dez reais), 
referente aos itens: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16 e 17. Dotação: 04.00 (Secretaria de Educação), 
12.306.1005.2010 (Garantir o Acesso a Merenda Escolar da Rede Municipal), 3.3.90.30 (Material de 
Consumo), do orçamento de 2015. Fonte de Recursos: Próprios e Programa Alimentação Escolar/
FNDE). Data da assinatura: 18 de maio de 2015. Partes assinantes: Carmelita Estevão Ventura 
Sousa (Prefeita) e Josefa Maria de Queiroz e outros.

Livramento/PB, 18 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09014/2015.

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09062/2014                    PROCESSO ADM. Nº. 2014/097529
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha, para o atendimento das demandas das Escolas 

e Creis da Rede Pública Municipal.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09062/2014, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12 FONE/FAX: (83) 3244-1007
END.: AVENIDA CARNEIRO DA CUNHA, 692 – TORRE, JOÃO PESSOA/PB
CEP: 58.040-240
EMAIL: vendetudomagazine@hotmail.com
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 1.224.559,70 (Um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, qui-

nhentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos).
OBS.: Ata de Registro de Preços publicada na íntegra no Semanário Municipal.

 João Pessoa, 14 de maio de 2015.
 EDILMA FERREIRA DA COSTA 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09015/2015.
PREGÃO PRESENCIAL N. º 09062/2014                    PROCESSO ADM. Nº. 2014/097529
OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha, para o atendimento das demandas das Escolas 

e Creis da Rede Pública Municipal.
A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 

lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Presencial N. º 09062/2014, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, e 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.449.553/0001-40 FONE/FAX: (81) 3257-1179/3251-4927
END.: AVENIDA ESTÃNCIA, 405 – AREIAS – RECIFE-PE
CEP: 50.781-130
EMAIL: tuttolimp@globo.com
VALOR TOTAL DOS ITENS: 204.445,64 (Duzentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos).
OBS.: Ata de Registro de Preços publicada na íntegra no Semanário Municipal.

 João Pessoa, 14 de maio de 2015.
EDILMA FERREIRA DA COSTA 

Secretária de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público que fará realizar 
a Tomada de Preço Nº 006/2015. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
de engenharia na Reforma das seguintes escolas municipais: E. E. F. Manoel Antônio da Nóbrega, 
localizada no Sítio Batalha (R$ 29.535,85); E. E. F. Antônio Germano, localizada no Sítio Bonito (R$ 
18.941,05); E. E. F. Manoel Paulino Loyola, localizada no Sítio Arius 1 (R$ 20.822,22) e E. E. F. João 
Pereira Filho, localizada no Sítio Pinhão (R$ 14.052,59), todas com recursos próprios, conforme 
planilhas orçamentarias de custos. Data da Abertura: 15/06/2015. Horário: 08h00min (oito horas), 
Local: Sala da CPL, Rua José Américo de Almeida, nº 386, Centro, Livramento/PB, Fone: (83)-
3477-1042, Suporte legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 
nº 123/06. Edital: Será adquirida por cópia ou CD virgem, no horário de expediente das 08h00min 
(oito horas) às 12h00min (doze horas).

Livramento/PB, 28 de maio de 2015.
Jakeline David de Sousa

 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/2015

A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Prefeita, tendo em vista tudo que consta nos 
autos da Tomada de Preços nº TP001/2015, respeitando os princípios gerais de direito público, as 
prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública, 
torna público a REVOGAÇÃO da Tomada de Preços em epígrafe com Objeto: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Reforma das seguintes escolas municipais: 
E. E. F. Manoel Antônio da Nóbrega, localizada no Sítio Batalha (R$ 29.535,85); E. E. F. Antônio 
Germano, localizada no Sítio Bonito (R$ 18.941,05); E. E. F. Manoel Paulino Loyola, localizada no 
Sítio Arius 1 (R$ 20.822,22) e E. E. F. João Pereira Filho, localizada no Sítio Pinhão (R$ 14.052,59), 
todas com recursos próprios, conforme planilhas orçamentarias de custos.

Livramento/PB, 28 de maio de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 

de pavimentação em paralelepípedos.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MontbravoConstrucoes e Serviços Ltda - EPP - Valor: R$ 506.911,20.
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, 29 de Maio de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS  
PERIGOSOS

A Proluminas Lubrificantes Ltda inscrita sob o CNPJ nº 23.821.176/0001-00, situada situado a 
Avenida Zizi Campos Nogueira, nº 65 – Jardim Sion no município de Varginha – Minas Gerais, na 
torna a público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
do estado da Paraíba, a Autorização Ambiental, para a atividade de Coleta e Transporte de Óleo 
Lubrificante usado (resíduos perigosos – classe I).

Vera Lúcia Pascoate
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 - OBJETO: Contratação de empresa para implantação 
de pavimentação em paralelepípedos no povoado saco dos caçulas neste município de São José 
de Princesa - PB.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 –OBJETO:Implantação de pavimentação em paralelepípedos 
em diversas ruas do município.

O Prefeito do município de São José de Princesa torna público que julgou improcedentes os 
recursos impetrados pela empresa PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI-
-CNPJ20.949.329/0001-00, mantendo a mesma INABILITADA as razões que motivaram a decisão 
acima se encontram a disposições dos interessados junto a CPL. Informações Tel. (83) 3491-1003 
São José de Princesa-PB, 29 de Maio de 2015. Luís Ferreira de Morais-Prefeito.

Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia - Paraiba
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

2º. REPUBLICAÇÃO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00001/2015
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
MOTIVO: DESERTO
INÍCIO DA CHAMADA PÚBLICA: Classificação e Julgamento das Propostas: Dia 18 de junho 

de 2015, às 14:00 (quatorze) horas.
LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Licitações no endereço Capitão Silvino Xavier 1º a, 

88 - Centro - Cacimba de Areia - PB.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 

26/2013, Lei 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos.
Cacimba de Areia - PB, 29 de maio de 2015.

NEREIDE FERREIRA DA SILVA CIPRIANO
Presidente da Comissão

     CPF/CNPJ....: 039184544-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029707
Responsavel.: KM OUTDOR LTDA
CPF/CNPJ....: 008382396/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.550,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032921
Responsavel.: MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ....: 076205974-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             75,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032869
Responsavel.: ROMILDO MAURICIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 020066121/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031142
Responsavel.: SEMPRE PHARMA FARMACIA LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 008674952/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032728
Responsavel.: VALDEIR CORDEIRO DA SILVA 7972
CPF/CNPJ....: 012163983/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,59
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032866
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,  30/05/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ANTONIA MARIA JOSE M.E.PEREIRA
CPF/CNPJ....: 013985622/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,91
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032812
Responsavel.: DIEGO JOSE DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ....: 015677624/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            352,16
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031230
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.048,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032233
Responsavel.: FAGNA SARAIVA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 009102116/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            406,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032740
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO 
DE SOUZ
CPF/CNPJ....: 019044863-63
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            600,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028277
Responsavel.: JETTA ENGENHARIA E CONSUL. LTDA
CPF/CNPJ....: 012209832/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.153,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030804
Responsavel.: JOAO PAULO C NASCIMENTO FERRO

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

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            402,99
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031879
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FELIX
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031912
Responsavel.: KI TEMAKI TEMAKERIA LTDA  119
CPF/CNPJ....: 017480298/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            411,92
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031477
Responsavel.: KI TEMAKI TEMAKERIA LTDA  119
CPF/CNPJ....: 017480298/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            857,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031478
Responsavel.: LCS NORDESTE MANUT ELETRO LTDA
CPF/CNPJ....: 017618394/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.615,11
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031460
Responsavel.: MACHADO DANTAS MAN IND LTDA
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            384,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032575
Responsavel.: MACHADO DANTAS MAN. IND.
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032551
Responsavel.: MACHADO DANTAS MAN. IND.
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            171,25
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032554
Responsavel.: MACHADO DANTAS MAN. IND.
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032520
Responsavel.: PEQUENO PE COM. DE ART.INFAN-
TIS LTD
CPF/CNPJ....: 015418811/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.539,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032208
Responsavel.: PRISCILA SOUTO MAIOR CUNHA
CPF/CNPJ....: 063056214-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031708
Responsavel.: PRENOR PRE FAB. DE CIM. DO NOR
CPF/CNPJ....: 000363000/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         49.390,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031539
Responsavel.: PROTTEGE COMERCIO E SERVICO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013714405/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            840,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032125
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE OLIV
CPF/CNPJ....: 013525151/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            825,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031502
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DA MOTA DE OLIV
CPF/CNPJ....: 013525151/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.017,08
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031505
Responsavel.: PEQUENO ANJO COM DE ROUPAS 
INF LTDA
CPF/CNPJ....: 018529386/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032265
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            149,85
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032941
Responsavel.: SANDRO MAIA DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 012708313/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            629,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030679
Responsavel.: SANDRA RACKEL LEITE NOVAES ME
CPF/CNPJ....: 019053812/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            640,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032174
Responsavel.: SILVANA MUNIZ LIMA
CPF/CNPJ....: 009165129-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            473,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031593
Responsavel.: UNIMAIS SUPERMERCADO EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 019770311/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            436,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 026764
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,  30/05/2015
----------------------------------------

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.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 050156224-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.176,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029827
Responsavel.: ADVENTURE STORE COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 010886936/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.624,63
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032124
Responsavel.: CAMILA DE ALMEIDA BENEVIDES - ME
CPF/CNPJ....: 017033535/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            184,85
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029263
Responsavel.: CAMILA SILVA COUTINHO
CPF/CNPJ....: 089489854-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             73,33
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 030959
Responsavel.: CLEIDSON MAMEDE DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 014308388/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.809,12
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 031774
Responsavel.: DIOGENES ARAUJO LINS
CPF/CNPJ....: 364841484-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.121,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032226
Responsavel.: DIOGENES ARAUJO LINS
CPF/CNPJ....: 364841484-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.121,01
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032227
Responsavel.: ELISANGELA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 016585785/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            586,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032453
Responsavel.: DANIELA BRASILEIRO ROCHA PEREZ
CPF/CNPJ....: 023809214-31
Titulo......: IND DE CARNET    R$            600,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2015 - 030379
Responsavel.: ERLON RODRIGO LINHARES COELHO
CPF/CNPJ....: 027871104-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            215,85
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032106
Responsavel.: ERLON RODRIGO LINHARES COELHO
CPF/CNPJ....: 027871104-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            255,67
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032107
Responsavel.: ERLON RODRIGO LINHARES COELHO
CPF/CNPJ....: 027871104-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            356,05
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032104
Responsavel.: ERLON RODRIGO LINHARES COELHO
CPF/CNPJ....: 027871104-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            449,03
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032102
Responsavel.: ERLON RODRIGO LINHARES COELHO
CPF/CNPJ....: 027871104-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            449,03
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032103
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E DISTR
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.530,68
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032910
Responsavel.: ELETROTEC COM. REPRESENTACOES
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          9.102,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 033154
Responsavel.: ERLON RODRIGO LINHARES COELHO
CPF/CNPJ....: 027871104-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032108
Responsavel.: ERLON RODRIGO LINHARES COELHO
CPF/CNPJ....: 027871104-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            254,54
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032105
Responsavel.: EDNA VICENTE DE SOUZA RESTAU-
RANTE E
CPF/CNPJ....: 020405097/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            211,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032141
Responsavel.: EDNA VICENTE DE SOUZA RESTAU-
RANTE E
CPF/CNPJ....: 020405097/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            157,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 032135
Responsavel.: ILKA VALERIA CAMPOS LUCAS
CPF/CNPJ....: 645026274-53
Titulo......: IND DE CARNET    R$            570,00
Apresentante: PUC PARAIBA UNIVERSIDADE E 
COLEGIO
Protocolo...: 2015 - 030350
Responsavel.: JOAO PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ....: 013508264/0001-00

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 30 de maio de 2015



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 022/2015 
Pilõezinhos-PB,  13 de Maio de 2015.
ADESÃO N.º 004/2015
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, DES-

TINADOS  AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS. 

CONTRATADO: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME 
CNPJ: 08.792.028/0001-10
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$: 17.802,00(Dezessete mil Oitocentos  e dois reais).
 Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Se-

cretaria de Administração/Finanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria 
de Infra Estrutura-07.00 -Secretaria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 
-Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades 
do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 - Coord. e manut.  das atividades administrativas 
e financeiras, 12.361.1004.2009 – Aquisição de Gêneros para o Programa  Merenda Esco-
lar.12.361.1004.2080 - Manutenção das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 
40%,15.451.2006.2071- Coord. e manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 
- Manutenção das atividades da secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos 
Programas da atenção básica – Pab fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. 
saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Ma-
nut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 - Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti 
,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. 
das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 023/2015 
Pilõezinhos-PB, 13  de Maio  de 2015.
ADESÃO N.º 005/2015
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS  AO 

ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
PILÕEZINHOS. 

CONTRATADO: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME 
CNPJ: 08.792.028/0001-10
 PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: R$: 85.865,66 (Dezoito mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta 

centavos).
  Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Se-

cretaria de Administração/Finanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria 
de Infra Estrutura-07.00 -Secretaria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 
-Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades 
do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 - Coord. e manut.  das atividades administrativas 
e financeiras, 12.361.1004.2009 – Aquisição de Gêneros para o Programa  Merenda Esco-
lar.12.361.1004.2080 - Manutenção das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 
40%,15.451.2006.2071- Coord. e manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 
- Manutenção das atividades da secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos 
Programas da atenção básica – Pab fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. 
saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Ma-
nut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 - Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti 
,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. 
das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 024/2015 
Pilõezinhos-PB,   13 de Maio  de 2015.
ADESÃO N.º 006/2015
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE CARNES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA ME-

RENDA ESCOLAR E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PILÕEZINHOS. 
CONTRATADO: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME 
CNPJ: 08.792.028/0001-10
 PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: R$: 20.001,60 (Vinte mil e um reais e sessenta centavos).
  Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Se-

cretaria de Administração/Finanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria 
de Infra Estrutura-07.00 -Secretaria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 
-Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades 
do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 - Coord. e manut.  das atividades administrativas 
e financeiras, 12.361.1004.2009 – Aquisição de Gêneros para o Programa  Merenda Esco-
lar.12.361.1004.2080 - Manutenção das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 
40%,15.451.2006.2071- Coord. e manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 
- Manutenção das atividades da secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos 
Programas da atenção básica – Pab fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. 
saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Ma-
nut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 - Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti 
,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. 
das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito Constitucional

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação ADESÃO Nº 003/2015, PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAÇAGI conforme resposta da Prefeitura Municipal de Mari-PB; expedido em 06  de Maio  de 
2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA CNPJ: 02.775.367/0001-02, 

no valor de  R$ 507.452,70 (Quinhentos e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta 
centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 08 de Maio  de 2015.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos da Autorização apresentada pela Prefeitura Municipal de Mari -PB, quando da 

concordância da Adesão N.º 003/2015 a Ata de Registro de Preços: 001/2015, ADJUDICAMOS, 
a Presente para a Empresa: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA CNPJ: 02.775.367/0001-02, no valor de  
R$ 507.452,70 (Quinhentos e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).

Araçagi - PB,08 de Maio  de 2015.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

        
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação ADESÃO Nº 003/2015, feito pela Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos, conforme resposta da Prefeitura Municipal de Guarabira-PB; expedido em 22 de Abril 
de 2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME – CNPJ: 

08.792.028/0001-10 ,com o valor total R$: 18.479,40(Dezoito mil quatrocentos e setenta e nove 
reais e quarenta centavos), pelas razões expostas no referido Processo. 

Pilõezinhos - PB,  13  de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

 ADJUDICAÇÃO
Nos termos da solicitação apresentado pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos-PB, quando da 

concordância da Adesão N.º 003/2015 a Ata de Registro de Preços: 0004/2015, ADJUDICAMOS, 
para a Empresa: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME – CNPJ: 08.792.028/0001-10 ,com o valor 
total R$: 18.479,40(Dezoito mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

Pilõezinhos - PB,  13  de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 Nos termos do Julgamento da licitação ADESÃO Nº 004/2015, feito pela Prefeitura Municipal 
de Pilõezinhos, conforme resposta da Prefeitura Municipal de Guarabira-PB; expedido 22 de Abril 
de 2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME – CNPJ: 

08.792.028/0001-10 ,com o valor total R$: 17.802,00(Dezessete  mil Oitocentos  e dois reais)., 
pelas razões expostas no referido Processo. 

Pilõezinhos - PB,  13  de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

 ADJUDICAÇÃO
Nos termos da solicitação apresentado pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos- PB, quando da 

concordância da Adesão N.º 004/2015 a Ata de Registro de Preços: 0005/2015, ADJUDICAMOS, 
para a Empresa: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME – CNPJ: 08.792.028/0001-10 ,com o valor 
total R$: 17.802,00(Dezessete  mil Oitocentos  e dois reais).

Pilõezinhos - PB,  13  de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação ADESÃO Nº 005/2015, feito pela Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos, conforme resposta da Prefeitura Municipal de Guarabira-PB; expedido em 22 de Abril 
de 2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME – CNPJ: 

08.792.028/0001-10 ,com o valor total R$: 85.865,66 (Dezoito mil quatrocentos e setenta e nove 
reais e quarenta centavos), pelas razões expostas no referido Processo. 

Pilõezinhos - PB, 13 de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

 ADJUDICAÇÃO
Nos termos da solicitação apresentado pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos-PB, quando da 

concordância da Adesão N.º 005/2015 a Ata de Registro de Preços: 006/2015, ADJUDICAMOS, 
para a Empresa: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME – CNPJ: 08.792.028/0001-10 ,com o valor 
total R$: 85.865,66 (Dezoito mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

Pilõezinhos - PB, 13 de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação ADESÃO Nº 006/2015, feito pela Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos, conforme resposta da Prefeitura Municipal de Guarabira-PB; expedido em 22 de Abril 
de 2015 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME – CNPJ: 

08.792.028/0001-10 ,com o valor total R$: 20.001,60 (Vinte mil e um reais e sessenta centavos), 
pelas razões expostas no referido Processo. 

Pilõezinhos - PB, 13 de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

 ADJUDICAÇÃO
Nos termos da solicitação apresentado pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos- PB, quando da 

concordância da Adesão N.º 006/2015 a Ata de Registro de Preços: 0007/2015, ADJUDICAMOS, 
para a Empresa: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME – CNPJ: 08.792.028/0001-10 ,com o valor 
total R$: 20.001,60 (Vinte mil e um reais e sessenta centavos).

Pilõezinhos - PB, 13 de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação ADESÃO Nº 007/2015, feito pela Prefeitura Municipal 
de Pilõezinhos, conforme resposta do FNDE; expedido em 01 de Abril  de 2015 e de conformidade 
com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a: 

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: POSITIVO  INFORMÁTICA SA. CNPJ: 81.243.735/0001-

48,com o valor total R$: 12.600,00(Doze mil seiscentos reais), pelas razões expostas no referido 
Processo. 

Pilõezinhos - PB, 22 de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

 ADJUDICAÇÃO
Nos termos da solicitação apresentado pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos -PB, quando 

da concordância da Adesão N.º 007/2015 a Ata de Registro de Preços: 51/2014, ADJUDICAMOS, 
para a Empresa: : POSITIVO  INFORMÁTICA SA. CNPJ: 81.243.735/0001-48,com o valor total R$: 
12.600,00(Doze mil seiscentos reais).

Pilõezinhos - PB, 22  de Maio  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 056/2015 
Araçagi-PB, 12 de Maio  de 2015.
ADESÃO N.º 003/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA 

MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADO: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA 
CNPJ: 02.775.367/0001-02
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$: 507.452,70 (Quinhentos e sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais 

e setenta centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.070 – Secretaria de Educação, Cultura, 

desporto e turismo – 02070.12.361.0251.219 – Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação 
escolar-PNAE – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 029/2015 
Pilõezinhos-PB,  25 de Maio  de 2015.
ADESÃO N.º 007/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA INTERATIVA DE COMPUTADOR E PRO-

JEÇÃO, DENOMINADA COMPUTADOR INTERATIVO.
CONTRATADO: POSITIVO  INFORMÁTICA SA. 
CNPJ: 81.243.735/0001-48 
PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: R$: 12.600,00(Doze mil seiscentos reais).
 Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura- 

12.361.1004.1017 – Aquisição de equipamentos para unidades escolares. 44905201 – equipamentos 
e material permanente.

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 021/2015 
Pilõezinhos-PB,  13 de Maio  de 2015.
ADESÃO N.º 003/2015
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRUTAS E HORTALIÇAS, DESTINADAS  AO 

ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR E AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 
PILÕEZINHOS.

CONTRATADO: SEVERINO MANOEL DA SILVA – ME 
CNPJ: 08.792.028/0001-10
 PRAZO: 31/12/2015
 VALOR TOTAL: R$: 18.479,40(Dezoito mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta 

centavos).
  Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Se-

cretaria de Administração/Finanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria 
de Infra Estrutura-07.00 -Secretaria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 
-Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades 
do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 - Coord. e manut.  das atividades administrativas 
e financeiras, 12.361.1004.2009 – Aquisição de Gêneros para o Programa  Merenda Esco-
lar.12.361.1004.2080 - Manutenção das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 
40%,15.451.2006.2071- Coord. e manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 
- Manutenção das atividades da secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos 
Programas da atenção básica – Pab fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. 
saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Ma-
nut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 - Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti 
,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. 
das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.

Rosinaldo Lucena Mendes
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS APÓS
PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO, O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 DO 
QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE MAIO- I/ 2015
Nº DA NOTIFICAÇÃO e ou 

AUTO DE INFRAÇÃO
DATA DA

NOTIFICAÇÃO/AUTO
PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO

15182/15 13/04/2015 LP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME 208898-3
15184/15 13/04/2015 ANTONIA MARIZE DE MENEZES 180874-5
15188/15 14/04/2015 MANUEL BEZERRA CONFESSOR 120163-8
15200/15 20/04/2015 PEDRINA GONÇALVES LEITE 120124-7
16624/15 16/04/2015 LACERDA & MAIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LT 082452-6
18428/15 16/04/2015 COMPANHIA SISAL DO BRASIL COSIBRA 153557-9
19917/14 04/12/2014 ROBERT LOUIS ARLENAUX 098589-9
20325/15 17/03/2015 JUCINALDO HERCULANO PEREIRA 022960-1
29431/15 23/04/2015 MÁRIO VELOSO CAMELO 155441-7

020293/15 17/04/2015 ROBERT LOUIS ARLENAUX 098589-9
020294/15 13/05/2015 AIDA ALENCAR LEITE 120506-4
020972/15 15/04/2015 ALAIDE DA SILVA CARVALHO 053691-1
020981/15 06/05/2015 G5 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS-SPE LTDA EPP 020340-8
020982/15 06/05/2015 G5 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS-SPE LTDA EPP 020339-4
020983/15 06/05/2015 G5 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS-SPE LTDA EPP 020341-6
020988/15 19/05/2015 ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA 009411-1
020989/15 19/05/2015 TANIA MARIA MAIA PIMENTA 008558-5
021161/14 16/12/2014 EULLER DE ASSIS CHAVES 102239-3
021676/15 27/04/2015 SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 080210-7
021917/15 25/01/2015 JOSÉ WHANDERSON CHAGAS DE CARVALHO 231426-6
022076/15 20/04/2015 ELMO BRAGA MACIEL 101096-4
022077/15 20/04/2015 ELMO BRAGA MACIEL 101097-2
022078/15 20/04/2015 ELMO BRAGA MACIEL 101108-1
022079/15 20/04/2015 ELMO BRAGA MACIEL 101109-0
022365/15 07/05/2015 ROBERT LOUIS ARLENAUX 098589-9
022666/15 15/05/2015 ORLANDO PAIVA JUNIOR 074950-8
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022841/15 06/02/2015 GERALDO ALCISO DO NASCMENTO JUNIOR 102282-2
022919/15 04/03/2015 JULITA COSTA ARANHA 087325-0
022936/15 13/04/2015 MARIA GORETI LIRA MONTEIRO 169250-0
022937/15 13/04/2015 JOSÉ EDILSON DE ARAÚJO 103115-5
022941/15 16/04/2015 MOZART DE FREITAS VENTURA JUNIOR 085735-1
022948/15 27/04/2015 KELNNER MAUX DIAS 086670-9
023154/15 19/05/2015 CONSTRUTORA ITACON LTDA 119854-8
023437/15 20/03/2015 CANDIDA GOMES DA SILVA 101174-0
023528/15 30/03/2015 JACKSON MARTINS MONTEIRO 123956-2
023529/15 30/03/2015 JACKSON MARTINS MONTEIRO 123957-1
023530/15 30/03/2015 JACKSON MARTINS MONTEIRO 123958-9
023531/15 30/03/2015 JACKSON MARTINS MONTEIRO 123959-7
023667/15 13/04/2015 ARIMATEIA IMOVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA 206987-3
023705/15 02/03/2015 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 270559-1
023706/15 02/03/2015 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 270560-5
023708/15 23/03/2015 E.C.R CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTD 124988-6
023719/15 29/04/2015 CAMINHO DO SOL EMPREENDIMENTOS S/A 269582-1
023763/15 06/02/2015 TRANSNACIONAL TRANSPORTE NACIONAL DE PASS.LTD 101902-3
023819/15 31/03/2015 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA 154850-6
023837/15 19/05/2015 GILSON PEIXOTO FERREIRA 128693-5
023873/15 14/04/2015 JOSÉ CARLOS MACEDO SILVA 080430-4
023875/15 14/04/2015 JOSÉ CARLOS MACEDO SILVA 080431-2
023877/15 20/04/2015 MILENA BARBOSA DE MELO 094973-6
023878/15 20/04/2015 FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE 095117-0
023880/15 22/04/2015 MARIA DE LOURDES M. VASCONCELOS 094609-5
023921/15 26/03/2015 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121678-3
023925/15 27/03/2015 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121692-9
023926/15 27/03/2015 CONSTRUTORA ITACON LTDA 121690-2
023930/15 31/03/2015 VALDEMIRO TAVARES LUCENA 113160-5
023964/15 04/05/2015 KLERYSSON DE ANDRADE ARAÚJO 119460-7
023970/15 04/05/2015 THIAGO FERREIRA DE SOUZA 119448-8
023972/15 04/05/2015 MARIADE LOURDES MARQUES FERREIR DEALCANTARA 118819-4
024188/15 06/01/2015 DIOGEANA FALCÃO SOUSA DE ALMEIDA 101874-4
024216/15 23/04/2015 LUIZ EDGAR PIRES XAVIER 073932-4
024219/15 27/04/2015 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA LIMA NETO 073930-8
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024220/15 27/04/2015 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA LIMA NETO 073929-4
023438/15 20/03/2015 CANDIDA GOMES DA SILVA 101175-8
024565/15 15/05/2015 ZULEIDE JUSSELINO DE ALMEIDA 095968-5
024601/15 07/05/2015 EDUARDO AMORIM DE OLIVEIRA 151854-2
024603/15 11/05/2015 TRUST PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP 088918-1
024608/15 19/05/2015 DESCONHECIDO/LOC.CART.ATUAL  Nº04.032.0179.0000.000 191442-1
024609/15 19/05/2015 VANILDO PESSOA CABRAL DE VASCONCELOS 090739-1
024613/15 12/05/2015 AZUILA BRAGA LACERDA 091360-0
024651/15 22/04/2015 JOSEFA SANTINA DE ARAÚJO 120139-5
024662/15 11/05/2015 MARCONE FABIO SANTOS BEZERRA 025886-5
024667/15 19/05/2015 AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA 026751-1
024714/15 06/05/2015 JOSÉ FERREIRA DE ABREU 114775-7
024720/15 08/05/2015 JOSEMAR LEITE DE ARAÚJO 112972-4
024752/15 27/04/2015 HELENA DA PAZ FERRAO 163182-9
024771/15 06/05/2015 JOSÉ CARLOS MACEDO SILVA 115412-5
024858/15 06/05/2015 FRANCISCO CARDOSO LOPES DE MOURA 119499-2
024869/15 13/05/2015 ELIEZIO ANDRADE DE MORAIS 298899-2
39590/15 20/04/2015 HELTA ROMY NUNES HOLANDA 023194-1
043677/15 18/05/2015 ABINADABE VIEIRA 139336-7
044417/15 13/04/2015 DILETE NOBREGA DE MEDEIROS 130477-1
017875/15 04/02/2015 ODACI TRAJANO DE FREITAS 145503-6
003286/15 17/04/2015 JOSÉ FORMIGA LEITE 255101-2
012730/14 04/08/2014 MARIA DA LUZ FIGUEIREDO RAMOS 095984-7
004892/15 14/05/2015 JSE CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA 082471-2
004893/15 15/05/2015 SEVERINO GOMES DOS PASSOS 016142-0
18176/15 20/05/2015 NATHALIE MENDES MESQUITA MELO 124012-9
18177/15 20/05/2015 JOÃO MORAIS 124024-2
18180/15 20/05/2015 JOÃO MORAIS 124025-1
022085/15 05/05/2015 VIDRAX-COM. E IND. DE VIDROS LTDA 101535-4
023722/15 29/04/2015 JOSE BORGES DOS SANTOS 263313-2
024558/15 13/05/2015 SEVERINO JOSE DE LIMA 095074-2
024668/15 19/05/2015 NILZA I DA SILVA 022799-4
024876/15 18/05/2015 FABRICIO MACIEL VIEIRA 120130-1
15788/15 20/05/2015 JOANA BATISTA DO NASCIMENTO 062623-6
022756/15 11/05/2015 WALTER CAROLINO DE SOUZA 112034-4
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022757/15 11/05/2015 WALTER CAROLINO DE SOUZA 112035-2
022758/15 11/05/2015 WALTER CAROLINO DE SOUZA 112036-1
022759/15 11/05/2015 WALTER CAROLINO DE SOUZA 112037-9
022760/15 11/05/2015 WALTER CAROLINO DE SOUZA 112038-7
022761/15 11/05/2015 WALTER CAROLINO DE SOUZA 112039-5
024799/15 12/05/2015 ACHILLES CESAR DE ARAÚJO 115300-5
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33003/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Concorrência Nº 33003/2015, em regime de execução de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprios e de 
Convênio, a ser realizada no dia 03/07/2015, às 09:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO PARQUE 
SOLÓN DE LUCENA, EM JOÃO PESSOA/PB. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água 
Fria, João Pessoa - PB, no horário das 14:00 às 18:00, podendo ser adquirida mediante a entrega 
de 1(um) DVD ou Pen Drive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 29 de maio de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2015
OBJETIVO: Execução dos serviços da Macrodrenagem Urbana na Bacia do Riacho do Frango 

referente às obras dos Canais Novo Horizonte e Noé Trajano e Bacias de Contenção do Novo 
Horizonte e Linha Férrea na cidade de Patos/PB

VENCEDOR: VIGA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) n.º 14.575.353/0001-24.
VALOR GLOBAL: R$ 15.800.227,21 (quinze milhões, oitocentos mil, duzentos e vinte e sete 

reais e vinte e um centavos).
PRAZO: 540 (quinhentos e quarenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS e contrato de repasse nº 0418316-59/

Ministério das Cidades/CEF.                                                                                                                                             
PATOS - PB, 29 de maio de 2015.

Francisca Gomes Araújo Mota
Prefeita Constitucional de Patos – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2015
OBJETIVO:  Contratação de serviços de recarga de tonners e cartuchos, destinado a todas as 

secretarias do Município, conforme  especificação do edital e seus anexos.
ABERTURA: 17 de Junho de 2015 ás 08:30
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, 

centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão 
Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 29 de Maio de 2015.
Silvania Soares da Silva         

Pregoeira/PMMD
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DÁGUA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 027/2015
OBJETIVO: Contratação de serviços especializados de exames laboratoriais (patologia clínica) 

destinados as atividades da secretaria de saúde para atender aos usuários do SUS do município 
de Mãe D’água – PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste 
Edital. ABERTURA: 17 de Junho de 2015 ás 10:30. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter 
o Edital na Rua Luiz Furtado de Figueiredo, 48, centro, – Prédio da Prefeitura Municipal de MÃE D 
ÁGUA - Estado da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no 
horário de 8:00 as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3428-1000

MÃE D ÁGUA - PB, 29 de Maio de 2015.
Silvania Soares da Silva

Pregoeira/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00007/2015
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 
torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Habilitação da empresa 
MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, por ter cumprido a todas as exigências do edital. Por-
tanto decidiu ainda pela Inabilitação/Desqualificação Técnica das empresas: RANGEL E SOUSA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; e SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Portanto 
Fica a parti desta publicação informado aos licitantes que a documentação esta a disposição dos 
mesmos e que a parti desta publicação esta aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o 
artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se 
a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  Autue-se, 
divulgue-se e cumpra-se.

São José do Bonfim/PB, 29 de maio de 2015.
João Paulo Ferreira de Lima

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09h00min do dia 12 de Junho de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de MaterialMé-
dico Hospitalar e Laboratorial, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275-1040.

Serraria - PB, 27 de Maio de 2015.
PETRONIO DE FREITAS SILVA

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº Termo Aditivo: 001. Ref: Tomada de Preços 02.2014. Objeto: prorrogação por mais 06 (seis) 

meses, contados do termino do prazo de vigência do contrato de nº. 0047/2014, datado de 14/11/2014 
e com termino de vigência em 17/05/2015, celebrado inicialmente entre as partes objetivando a 
executar serviços na Construção de um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Serraria – Severino Ferreira da Silva – Prefeito. Contratado: 
Construtora Estrela Lima Ltda - ME - CNPJ: 13.069.659/0001-46–João de Deus Ferreira de Lima. 
Justificativa: Atrasos nas liberações dos recursos financeiros proveniente do Governo Estadual, 
conforme justificativa técnica. Regimento: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data Termo 
Aditivo: 15/05/2015. Nova vigência do contrato com 1º Termo Aditivo: 18/11/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO FINAL -FASE DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 

23 - Centro - Duas Estradas, que o Certame em epígrafe resultou no RESULTADO FINAL conforme 
informações abaixo:

Duas Estradas - PB, 29 de Maio de 2015
RESULTADO FINAL:
- Oscar José dos Santos.
Item(s): 2.
Valor: R$ 42.000,00.
- Vandegilzo Lourenço da Silva.
Item(s): 1.
Valor: R$ 36.000,00.    

ERIVELTO DA SILVA FERNANDES
Pregoeiro Oficial

A Massai Home Serviços Empreendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ 20.213.202/0001-29, 
com sede na Av. Monteiro da Franca, 1092, Sala 03, Manaíra, João Pessoa – PB, CEP: 58.038-320, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença Prévia para a construção do Edifício Residencial Multifamiliar Massai Home Service, situado 
na Rua Maria Facunda de Oliveira Dias, S/N, Brisamar, João Pessoa – PB, CEP: 58033-100, através 
do processo 2015-002556/TEC/LP-2426.”

JOSIVALDO GONCALVES DOS SANTOS – CPF Nº 019.155.917-24, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, L.O – EDIFICAÇÃO BIFAMILIAR 
2 CASAS = IT: 80MIL = AC: 133M² = NE: 04 = 04 = L/ATV: RUA PROJETADA S/Nº QD. 03 LT. 38 – 
LOT. COND. REC. PRIVE ACONCHEGO. Processo: 2015-003215/TEC/LO-9944.

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA – EPP – CNPJ/CPF Nº 05.301.431/0001-01, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 772/2015 em João Pessoa, 30 de abril de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 
Na(o) AVENIDA PARQUE – S/N  Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-001581/
TEC/LO-9570.

IVANILDO ALVES DE AZEVEDO – CNPJ Nº 24.284.184/0001-27 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 
16.083.9777, gostaria de informar que as Notas Fiscais Modelo 1 foram Extraviadas do Endereço 
Comercial: Duque de Caxias, 192 referente a empresa individual. Conforme Certidão de Ocorrência 
Policial datada 29 de Maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA – CNPJ Nº 08.999.674/0001-53, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
= CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICAÇÃO = IT: 2.682.561,00 = AC: 
700M² = NE: 10 = L/ATV: AV. NELSON MEIRA, S/N JARDIM IRACEMA, SOUSA – PB. Processo. 
Processo: 2015-002401/TEC/LI-4017.

ANGICO SOLAR ENERGIA EPE LTDA – Torna público que requereu à SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, REN. DA LICENÇA PRÉVIA Nº 1446/2014/PROC. Nº 
14-002864 = ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, POT. 30 MW=IT: 100MIL = AC: 50,38 = NE: 35 = 
L/ATV: FAZENDA ANGICOS – ZONA RURAL – MALTA – PB. Processo: 2015-000678/TEC/LP-2367.

MALTA SOLAR ENERGIA SPE LTDA – Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, REN. DA LICENÇA PRÉVIA Nº 1445/2014/PROC. Nº 14-
002866 = ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, POT. 30 MW=IT: 100MIL = AC: 50,38 = NE: 35 = L/
ATV: FAZENDA ANGICO – ZONA RURAL – MALTA – PB. Processo: 2015-000677/TEC/LP-2366.

LAGOA SOLAR ENERGIA SPE LTDA – Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.P Nº 1366/13/PROC. Nº 12-003731- PARQUE 
SOLAR COMP. POR 03 USINAS = 30MW = AC: 180ha = EMP. 100 – LOC. ATV: FAZENDA VAR-
ZEA DO RIACHO/VIRAÇÃO E OLHOS D`GUA DO BOI – Z. RURAL – S. J. LAGOA TAPADA – PB. 
Processo: 2015-000812/TEC/LP-2369.

BELLAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – CNPJ/CPF Nº 19.181.446/0001-98, 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 917/2015 em João Pessoa, 22 de maio de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a 
atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 42 UNIDADES HABITACIONAIS, NUMA ÁREA 
DE 6.6000,78M², INTERLIGADO AO SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTO DA CAGEPA. Na(o) -  AV. 
ENG. LUCIANO VAREDA, Nº 105, MANAÍRA Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-000830/TEC/LI-3837.

A EMPRESA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS – ME – CNPJ 06.081.306/0001-04, Inscrição Estadual 
16.141.241-6, constata a perda dos Livros: Livro de Ocorrência Nº 1 e Livro de Inspeção do Trabalho 
Nº 1, tendo em vista que houve buscas em todos os arquivos existentes na empresa e não foram 
localizados. Conforme Certidão de Ocorrência Policial datada 29 de Maio de 2015.

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO AMB. 
E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA- 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação nº 922/2015 
em João Pessoa, 28 de maio de 2015 – Prazo: 1080 dias. Para atividade de: Sistema Adutor do 
Congo – 3ª Etapa (captação, adutora, reservatórios, estações elevatórias, estação de tratamento 
de água e outros afins) Na (o) – Município: COXIXOLA/SUCURU/SANTO ANDRÉ E PIO X. - UF: 
PB Processo: 2015-001167/TEC/LI-3876

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 30 de maio de 2015Publicidade
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