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l Maços de cigarros vão ter a frase "Pare de fumar". Página 3

l Mandíbula humana com 2,8 milhões de anos é achada. Página 11 

l Câmara de JP aprova voto de Aplauso para o Trauma. Página 17
  
l Insultos entre parlamentares na CPI da Petrobras. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Políticas

Paraíba

TCE aprova as
contas de 2013
do governador

 

Programação do
mês da mulher é
lançada hoje

 

Foi por unanimidade 
que o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) aprovou 
durante sessão de ontem 
as contas do governador 
Ricardo Coutinho relativas 
ao ano de 2013, conforme o 
voto do relator.  PÁGINA 17

Prefeitos participam do 
lançamento hoje pelo Go-
verno do Estado de ações 
para fortalecer a assistên-
cia à mulher.  PÁGINA 13

FoTo: Reprodução

PB é segundo maior
gerador de emprego

A Paraíba registrou no ano passado a segunda maior variação relativa do país na geração de empregos formais 
do Brasil, um crescimento de 4,07% sobre o estoque acumulado em comparação ao ano anterior.  PÁGINA 10

Caps X Crack  
Estudantes da UFPB registram
o enfrentamento em João Pessoa

REPoRTAGEM NA PÁGINA 9 

Esportes

Dunga não sur-
preendeu ao convo-
car os 23 jogadores 
que participarão dos 
amistosos em Paris e 
em Londres.  PÁGINA 24

Saem os 23
convocados da
Seleção para
2 amistosos

 Neymar é 
confirmado 
como capitão 
da Seleção, 
na nova 
Era Dunga

FoTo: João Francisco/Secom-PB
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O show é em 
benefício da Evot e 
homenageia as mu-
lheres.  PÁGINA 5

Lançamento de 
livro sobre desejo ho-
moerótico é hoje em 
CG, às 19h.  PÁGINA 8

Exposição do 
artista carioca Zéllo 
Visconti é aberta hoje 
às 20h.  PÁGINA 6
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20Caderno

Débora Malacar Zéllo Visconti Carlos Eduardo

Samba hoje é no
Espaço Mundo 

Um relato sobre
o homoerotismo 

“Estripulias” na
Usina Cultural 

Som. Imagem. Palavra.

EDUcAçãO O Pronatec foi discutido ontem na abertura 
de encontro sobre a educação profissional.  PÁGINA 3

Usuários de crack, 
de álcool e de outras 
drogas dispõem na 
Paraíba da maior rede 
de atendimento do 
país por número de 
habitantes através 
de 81 Caps em 
várias cidades

3 x 2
COPA DO NORDESTE 
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Há cerca de seis anos uma profes-
sora alemã aposentada explicava a um 
grupo de jornalistas, reunido na livraria 
do Zarinha Centro de Cultura, em Tam-
baú, os motivos que a levaram a deixar 
Berlim, para vir morar em João Pessoa. 
“Mais qualidade de vida, meus caros”, 
era esse o seu principal argumento.

Óbvio que a justificativa da docente 
causou espécie entre os seus interlocu-
tores. Afinal, Berlim é Berlim, um dos 
mais importantes centros políticos, cul-
turais, científicos, turísticos e econômi-
cos do mundo. Roteiro obrigatório para 
quem deseja conhecer a parte mais de-
senvolvida do Velho Continente.

A educadora germana reconhecia 
valores e comodidades da capital da 
Alemanha – patrimônio artístico, cul-
tural e ambiental riquíssimo, cosmo-
politismo, cidadania, desenvolvimento 
econômico etc. -, mas, para ela, ainda 
assim a capital da Paraíba “era um lu-
gar melhor para se viver”.

A preceptora apontava as curtas 
distâncias de João Pessoa, além do cli-
ma, a paisagem, os monumentos artísti-
cos e históricos, a cordialidade e o cus-
to de vida baixo (em relação ao valor de 
sua aposentadoria, após a conversão de 
euros para reais), como algumas das ra-
zões que a levaram a trocar de cidade.

Crê-se que a mestra tinha razão. 
Prova disso é o fluxo crescente de turis-
tas que visitam a cidade “onde o Sol nas-
ce primeiro”, como também a expansão 

imobiliária, fato que atesta o interesse 
de pessoas do interior da Paraíba, de 
outras regiões do país e do exterior em 
fixar residência na capital do Estado.

Se João Pessoa é uma boa terra para 
os idosos – levando-se em conta a opi-
nião manifestada pela instrutora alemã -, 
é também uma das melhores cidades do 
país para quem almeja criar bem os filhos. 
É o que acaba de constatar pesquisa reali-
zada pela empresa Delta Economics & Fi-
nance/América Economia.

A pesquisa feita pela empresa de 
consultoria econômica e financeira, e 
divulgada no site da revista Exame, 
levou em consideração fatores funda-
mentais para o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes, a exemplo de 
infraestrutura de saúde, taxas de longe-
vidade, educação e segurança pública.

João Pessoa ficou em terceiro lu-
gar como a melhor cidade do Nordeste 
para criar filhos, desbancando Salvador 
(BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Ma-
ceió (AL), Aracaju (SE) e Teresina (PI). Na 
região, ficou atrás apenas de Natal (RN) e 
Recife (PE). No plano nacional, o primeiro 
lugar coube a Florianópolis (SC).

Importante salientar que isso é re-
sultado de investimentos em infraes-
trutura e cidadania, realizados em João 
Pessoa nos últimos dez anos. Nesse pe-
ríodo, a capital deu um salto fenomenal, 
transformando-se em referência no país 
e no exterior. Espera-se que o processo 
não sofra solução de continuidade.

Editorial

Não pode parar
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Artigo Lau Siqueira - lausiqueira@gmail.com

O bloco do bom senso

Em tempo de redes sociais não é tão 
difícil fazer um diagnóstico da realidade 
brasileira. Mesmo as pessoas que jamais 
iriam para as ruas protestar contra abso-
lutamente nada acabam compartilhando 
o que lhes parece justo. Mesmo que o que 
lhes pareça justo seja fruto de informações 
impuras. Da mesma forma que se compar-
tilha textos falsos de Clarice Lispector, 
Mário Quintana, Luiz Fernando Veríssimo, 
se pede impeachment de Dilma. O bom-
bardeio de informações é tão grande que, 
não raro, as pessoas se agarram à menti-
ra mais confortável. O certo é que o Brasil 
vive uma crise econômica e política. Mas, 
as crises são cíclicas nos países capitalis-
tas e o Brasil é um país capitalista. A “re-
volução” de Lula e do PT não fez mais que 
aumentar o mercado consumidor interno. 
Portanto, o medo do comunismo que ali-
mentou ideologicamente o golpe de 1º de 
abril de 1964, não se sustenta. O Brasil não 
é e tão cedo não será um país socialista. Na 
atual conjuntura brasileira o erro maior é 
olhar para o atacado com olhos de varejo.

O que preocupa mesmo é o avanço 
da intolerância. A predominância fatal da 
desinformação alimentando, muitas ve-
zes, os dois lados da mesma disputa.  Não 
estamos no paraíso, como proclamam 
alguns petistas mais exaltados, apenas 
porque implantamos com pleno sucesso 
para a economia um programa de renda 
mínima. Não vencemos o gargalo da Edu-
cação e da Saúde, por exemplo. Mas, não 

resta dúvida que avançamos e muito. O 
Brasil, finalmente, pode comemorar ter 
saído do Mapa da Fome desenhado pela 
ONU. Dois dias depois das eleições a BBC 
anunciava que o nosso país é a sétima 
economia do mundo. Achar que tudo está 
maravilhoso é tão falso quanto achar que 
tudo está errado. Onde falta equilíbrio, o 
delírio faz a festa.

No momento estamos sentados num 
barril de pólvora. O fundamentalismo 
religioso e político ganhou voz, espaço 
e poder. O carnaval acabou, mas o blo-
co do bom senso ainda pede passagem. 
Não queremos o caos. Queremos cadeia 
para os corruptos. Mas, não apenas para 
os políticos corruptos. Queremos cadeia 
para os empresários, juízes, auditores 
e até para o motorista desavisado que 
tenta passar propina para o guarda de 
trânsito. Lembro de uma frase conster-
nada que ouvi de um conhecido auditor: 
“Em algumas instituições a corrupção é 
endêmica.” Sim, mas teria solução des-
de que homens de poder como ele se 
posicionem e saíssem da letargia que é 
esse manto de interesses. Deixem dessa 
besteira de pedir impeachment apenas 
porque parte da sociedade não gostou 
de ser derrotada nas urnas. O impeach-
ment iria atender diversos interesses. 
Principalmente dos corruptos que sai-
riam das manchetes. Mas, não resolveria 
nosso problema nem ajudaria o país em 
nada. 

O bombardeio de informações é tão grande que, não raro, as 
pessoas se agarram à mentira mais confortável.” 

UNInforme

LAgOA AuLA DE ADOÇÃO

REvItALIzAÇÃO DO PORtO

No próximo dia 27, será re-
alizado o primeiro João Pes-
soa Game Show, na Praça da 
Paz, nos Bancários. O evento 
terá stands e tendas com 
exposições de jogos edu-
cativos e tecnológicos para 
pessoas de todas as idades 
e competições entre os par-
ticipantes. A Secretaria de 
Ciência e Tecnologia quer in-
serir o evento no calendário 
da capital.

O projeto de revitalização 
do Parque Solon de Lucena 
foi aprovado por unanimi-
dade pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico do Esta-
do da Paraíba (Iphaep). Com 
a decisão, a obra entrará, 
agora, na etapa de urbani-
zação e paisagismo do novo 
parque. O projeto prevê o 
fechamento do anel interno 
da Lagoa e a criação de no-
vos espaços de convivência.

No próximo dia 26 de março, a 
1ª Vara da Infância Juventude 
do Poder Judiciário estadual 
vai promover o primeiro curso 
de 2015 para pretendentes 
à adoção, na Escola Superior 
da Magistratura (Esma), no 
bairro Altiplano Cabo Branco, 
em João Pessoa. O número de 
pretendentes é maior que o 
número de crianças, devido ao 
preconceito, quanto à idade e 
características físicas.

O Porto de Cabedelo está na agenda dos agentes públicos da Paraíba. Esta semana, o presidente da 
Companhia Docas da Paraíba, Lucélio Cartaxo, confirmou que o ministro da Secretaria dos Portos, Edi-
nho Araújo, virá à Paraíba, no próximo mês, para oficializar a liberação de R$ R$ 2 milhões, a serem 
investidos na modernização do equipamento e implantação do projeto que permitirá o funcionamento 
do porto 24h por dia. O Governo também vai aumentar o calado, que passará de 11 para 13 metros, o 
que permitirá a entrada de navios de grande porte e potencializará o faturamento do porto. Ontem, 
em discurso no Senado, o senador Raimundo Lira disse que o ministro dos Portos, Helder Barbalho, 
confirmou a vinda de técnicos para avaliar a demanda de obras que vão modernizar e ampliar o porto. 
A ideia é que Cabedelo receba também transatlânticos, de forma a incentivar o segmento de turismo.  

Termina hoje o prazo para que os contribuintes com veículos de placa final 4 efetuem o pagamento  
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O prazo havia expirado na sema-
na, mas foi prorrogado pela Receita Estadual. Os proprietários podem escolher a opção do desconto 
de 10% na cota única ou o parcelamento em até três vezes, sendo a primeira efetuada também até 
o dia 6 de março. 

 O combate à corrupção integra os proje-
tos estratégicos do Ministério Público da 
Paraíba para esse ano. Denominado “Cor-
rupção na Mira”, ele já recebeu a adesão 
de 28 promotores, de acordo com o seu 
gestor, promotor Clístenes Bezerra de 
Holanda. O alvo será os atos de impro-
bidade administrativa praticados por 
agentes públicos. O prazo para aderir ao 
projeto se expira hoje.

O deputado Hugo Motta (PMDB-PB), presidente da 
CPI da Petrobras, confirmou ontem que o depoi-
mento do Pedro Barusco, ex-diretor da estatal e 
delator da Operação Lava Jato, ocorrerá na próxima 
terça-feira, dia 10, às 9h30. Barusco já declarou 
que recebeu propina em 1997. A audiência, contu-
do, ainda depende de uma autorização judicial.

BArUsCO vAi depOr

gAmE ShOw

IPvA: PRAzO fInAL
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Anvisa aprova frase de advertência 
para constar em maços de cigarros
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Alerta nas embalagens 
diz: “Este produto causa 
Câncer - Pare de Fumar”

Últimas

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou ontem a frase de ad-
vertência que deverá ser es-
tampada nos maços de cigar-
ros a partir de janeiro de 2016. 
“Este produto causa Câncer 
- Pare de Fumar”. Abaixo de-
verá vir o símbolo do Dis-
que Saúde, serviço que traz 
orientações para quem quer 
combater a dependência do 

cigarro. Os dizeres, escritos 
em branco num fundo preto, 
deverão ocupar 30% da face 
frontal da embalagem.

A proposta deverá agora 
passar por uma consulta pú-
blica. As contribuições pode-
rão ser feitas num prazo de 10 
dias, contados a partir da pu-
blicação do texto no Diário Ofi-
cial. A obrigação de fabricantes 
reservarem 30% do espaço 
frontal das embalagens para 
frase de advertência foi deter-
minada pela Lei 12.564/2011 
e pelo Decreto 8.262/2014. 
Uma das ideias iniciais era a 
de que a Anvisa aproveitasse 
a oportunidade para alterar 
também as imagens de adver-

tência, usadas na face poste-
rior da embalagem.

Grupos antitabagistas 
consideram as imagens de-
satualizadas. Por estarem há 
muitos anos em exposição, 
avaliam, as advertências já 
não provocam o mesmo im-
pacto. A ideia, no entanto, foi 
adiada, por não haver estudos 
técnicos sobre eventuais mu-
danças. Frases de advertência 
são consideradas cruciais por 
integrantes de entidades de 
controle do tabagismo. Estu-
dos mostram que a estratégia 
de se tornar menos atrativa a 
embalagem do cigarro ajuda 
a prevenir que jovens iniciem 
o tabagismo.

Curtas

Marcos Moura fica 
sem água hoje

MEC abre consulta 
sobre Enem online

VEnEzuElAnos CElEbrAM 2 Anos sEM CháVEz

A Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) executa, hoje, serviço 
de manutenção corretiva na rede de 
abastecimento de água do bairro Marcos 
Moura, em Santa Rita. Em decorrência dos 
trabalhos, o abastecimento d’água no 
bairro será interrompido das 8h às 17h. 
Mais informações podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefone 115.

O Ministério da Educação (MEC) 
abriu consulta pública na terça-feira (3) 
para receber sugestões sobre a proposta do 
Enem online. A consulta ficará aberta até 17 
de março. O novo ministro da Educação, Cid 
Gomes, quer tornar a prova online ainda neste 
ano. A ideia de Gomes é criar um grande banco 
virtual de questões da prova, com acesso 
livre para consultas e estudos.

Dois anos depois de sua morte, o ex-presidente Hugo Chávez segue gerando posições 
contrárias entre os venezuelanos, imersos em uma profunda crise econômica que 
pela primeira vez em 16 anos colocou o chavismo diante do risco de uma derrota 

eleitoral. O governo e seus seguidores comemoraram ontem com uma série de atos 
em Caracas e em outras cidades a morte de Chávez, vítima de um câncer sobre o qual 
ninguém conhece detalhes. “Hoje recordamos as lições aprendidas com o grande mestre, 
construtor da nossa nova história, Hugo Chávez”, disse o presidente Nicolás Maduro, 
presente em um ato comemorativo que contou com a presença de intelectuais latino-
americanos realizado na Praça Bolívar, em Caracas.

Procon-JP suspende 
novas reclamações

IFPb abre inscrição 
para professor

O atendimento ao público 
consumidor, no que se refere a novas 
aberturas de reclamação, da Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) será suspenso a partir das 12h de 
hoje até as 17h30 da próxima terça-feira. A 
suspensão ocorrerá em virtude da suspensão 
do uso de banco de dados para promover back 
up e restore da base de dados da Secretaria 
que se encontra hospedada na Codata.

O Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) abriu 
inscrições para seleção de professores 
do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
Há dois editais abertos inclusive para o 
público externo ao IFPB em várias áreas 
do conhecimento. O Edital 40/2015 
seleciona docentes para unidades 
remotas do Campus João Pessoa.

Juiz do caso 
Eike é afastado

O Órgão Especial do Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 2ª Região decidiu ontem, 
por unanimidade, afastar o juiz federal Flávio 
Roberto de Souza das funções do cargo. 
Titular da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de 
Janeiro o magistrado já havia sido retirado 
do caso Eike Batista, após ser flagrado 
dirigindo o Porsche Cayenne apreendido na 
casa do empresário carioca.

Varejistas ameaçam 
frear investimentos

A redução na desoneração da folha 
de pagamento, anunciada na semana 
passada pelo governo e que faz parte do 
conjunto de medidas do ajuste fiscal, deve 
ter impacto sobre os custos e investimentos 
no varejo. Hoje, a direção do Instituto para 
o Desenvolvimento do Varejo (IDV), que 
agrupa as grandes redes varejistas, se 
reúne, em São Paulo, com o ministro do 
Planejamento, Nelson Barbosa.

CPI convoca Graça 
Foster e Gabrielli

A CPI da Petrobras tem entre as 
prioridades a convocação das ex-presidentes 
da estatal Graça Foster e José Sérgio Gabrielli, 
a presidente da ANP, Magda Chambriard, além 
do doleiro Alberto Youssef, dos ex-diretores 
Paulo Roberto Costa, Jorge Zelada, Renato 
Duque e Nestor Cerveró. A lista inclui o 
advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, 
o ministro da CGU, Valdir Simão.

lei para portador 
de deficiência física

O Plenário da Câmara dos Deputados 
aprovou ontem a Lei Brasileira de Inclusão 
para portadores de deficiência física. Entre 
os pontos da proposta, que ainda vai para 
o Senado para entrar em vigor, estão o 
que prevê a possibilidade de uso do FGTS 
para compra de órteses e próteses, a 
obrigatoriedade das prefeituras em tornar 
as calçadas acessíveis e o direito ao auxílio 
inclusão, entre outras.

Lígia Formenti
Da Agência Brasil

O Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da Educação 
(SEE), deu início, na tarde de ontem, 
ao Encontro sobre Educação Profis-
sional. Participaram da abertura do 
encontro o secretário de Estado da 
Educação, Aléssio Trindade de Barros, 
e a secretária executiva de Gestão Pe-
dagógica da Educação, Roziane Mari-
nho. O objetivo do encontro é discutir 
os rumos da Educação Profissional no 
Estado da Paraíba.

O palestrante de ontem foi o se-
cretário de Educação Profissional e 
Tecnológica (Setec/MEC), Marcelo 
Machado Feres, responsável pela cria-
ção, estruturação e implantação do 
Programa Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego (Pronatec) em 
todo o país.

Aléssio Trindade afirmou que nes-
te encontro serão apresentadas expe-
riências positivas com o objetivo de 
avançar na oferta da Educação Pro-
fissional na Paraíba. Roziane Marinho 
destacou a importância da participa-
ção de todos que fazem a Educação 
Profissional como colaboradores no 
desafio da desenvolver ainda mais 
esta educação em todo o Estado. 

Marcelo Feres fez um relato histó-
rico da educação profissional no Brasil 
até a criação do Pronatec, em 2011, 
pelo Governo Federal, por meio da Lei 

11.513/2011, com o objetivo de expan-
dir, interiorizar e democratizar a ofer-
ta de cursos de educação profissional 
e tecnológica no país, além de contri-
buir para a melhoria da qualidade do 
Ensino Médio.

O secretário de Educação Profis-
sional e Tecnológica do MEC destacou 
ainda que a Educação Profissional por 
muito tempo foi vista pelos jovens 
como um plano B, ou seja, um cami-
nho para aqueles que não poderiam 
alcançar o Ensino Superior. “Até pou-
co tempo atrás a Educação Profissio-
nal era considerada um plano B, mas 
hoje temos sete milhões de estudan-
tes no Ensino Técnico, o que corres-
ponde a 17% dos jovens. Nossa meta 
é chegar a 30%, então, podemos 
dizer que hoje vivemos um período 
positivo, de avanço, e não podemos 
permitir retroceder novamente”, ex-
plicou Marcelo Feres.

Outro ponto destacado pelo pa-
lestrante foi a união entre a teoria 
e a prática na educação profissional. 
“Vincular a Educação Profissional ao 
Ensino Médio leva nossos jovens a 
aprender a teoria da Matemática e 
saber como e onde a Matemática po-
derá ser utilizada, ou seja, aprender 
onde esse conhecimento pode ser 
aplicado faz todo sentido para essa 
nova geração”, ressaltou.

Encontro está discutindo 
a experiência do Pronatec

EduCação Profissional

FoTo: João Francisco/secom-Pb

O secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Machado Feres, foi o palestranteDólar à vista 
fecha a R$ 3,00, 
maior preço 
desde 2004

A crise instalada entre 
Planalto e Congresso segue 
contaminando o humor dos 
mercados domésticos e le-
vou o dólar à vista a ultra-
passar os R$ 3,00 na sessão 
de ontem, em meio ao risco 
de que a disputa política 
ameace a implementação 
das medidas de ajustes fis-
cal propostas pelo governo. 
No exterior, o forte viés de 
alta para a moeda america-
na também contribuiu para 
a trajetória de valorização 
da divisa por aqui. Além 
disso, segundo profissio-
nais ouvidos pelo Broadcast, 
serviço de notícias em tem-
po real da Agência Estado, 
a atuação de especuladores 
influenciou o movimento da 
moeda americana, em uma 
tentativa de testar à dispo-
sição do Banco Central de 
intervir no mercado via lei-
lões, com o objetivo de con-
ter a disparada.

O dólar à vista terminou 
o dia em alta de 1,01%, aos 
R$ 3,0090, o maior preço 
desde 13 de agosto de 2004 
(R$ 3,021). Na mínima, ficou 
em R$ 2,9790 (estável) en-
quanto, na máxima, marcou 
R$ 3,0210 (+1,41%).

O Plano Anual de Fiscali-
zação da Receita Federal para 
2015 inclui 46 mil contri-
buintes com indícios de irre-
gularidades. A expectativa do 
Fisco é que sejam lançados 
R$ 150,5 bilhões em crédito 
tributário como resultado da 
ação. O secretário de Fiscali-
zação da Receita Federal, Iá-
garo Jung Martins, informou 
que, além dos contribuintes 

envolvidos na Operação Lava 
Jato, a operação incluirá con-
tribuintes com movimenta-
ção financeira incompatível, 
omissões de registros de 
vendas, pessoas físicas com 
variação patrimonial a des-
coberto, sócios de pessoa ju-
rídica com rendimentos isen-
tos em desacordo com a lei e 
transferências internacionais 
com jogadores de futebol. 

Essa é a primeira vez 
que a Receita anuncia o plano 
anual de fiscalização.

Receita vai fiscalizar 
46 mil contribuintes

indíCios dE irrEgularidadE

A Polícia Federal e a Re-
ceita desarticularam ontem, 
uma quadrilha que atuava 
em esquema multimilioná-
rio de lavagem de dinheiro 
e evasão de divisas. Segundo 
a PF, as empresas do grupo 
movimentaram mais de R$ 
600 milhões de origem ilícita 
em cerca de 5 anos.

O grupo teria usado con-

tas bancárias de 87 empresas, 
em sua maioria fantasmas, 
para receber grandes quantias 
de dinheiro de pessoas físicas 
e jurídicas, interessadas em 
adquirir mercadorias, drogas 
e cigarros provenientes do Pa-
raguai e de diversos Estados 
brasileiros, afirma a polícia. 
A quadrilha era responsável 
por conferir aparência lícita 
a dinheiro adquirido de ma-
neira ilegal e remeter esse di-
nheiro “sujo” ao Paraguai.

PF desarticula quadrilha 
que lavou R$ 600 mi

EsquEma multimilionário

Renata Veríssimo
Da Agência Estado

Julia Affonso
Da Agência Estado

Da Agência Estado

FoTo: reprodução/Internet
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DuSouto e Macumbia se 
apresentam na noite de 
amanhã na capital

Livro aborda relações 
homoafetivas na 
literatura brasileira
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Regina Limeira e Débora Malacar são algumas das atrações de show que 
acontece hoje, na capital, em benefício da Evot e em homenagem à mulher

Encontro do samba 

T     rem das Onze convida Dé  
bora Malacar é o título 
do show solidário que 
será realizado hoje, a 
partir das 22h, no Espa-
ço Mundo, localizado no 
Centro Histórico de João 
Pessoa, dentro do Pro-

jeto Encontro do Samba, cujo objetivo 
é arrecadar recursos financeiros em 
benefício da Escola Viva Olho do Tem-
po (Evot), organização instalada no 
bairro  de Gramame, na Zona Rural da 
cidade. O evento - cujo valor promo-
cional dos ingressos é R$ 10 - também 
acontece em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher, que vai transcor-
rer neste domingo, 8 de março. Na 
ocasião, o público poderá adquirir 
pimentas orgânicas e pastas para a 
guarda de documentos cultivadas e 
confeccionadas, respectivamente, na 
própria entidade.  

“Achamos importante esta celebra-
ção, porque a mulher tem conquistado 
seu espaço na arte, na cultura e na 
vida, como protagonista nesta recons-
trução do cotidiano”, comentou para o 
jornal A União a produtora do evento, 
Déa Limeira. Para ressaltar essa home-
nagem ela disse que o show solidário 
desta noite - cuja renda será revertida 
para a complementação do salário de 
março de alguns educadores da Evot - 
terá várias participações femininas.

Nesse sentido, o Projeto Encontro 
do Samba será aberto pela coordena-
dora da Evot, a Mestra Doci, que vai 
comandar - acompanhada pela Griô 
Aprendiz Penhinha Teixeira - o ritu-
al Briô, mostrando ao público como 
ocorre a transferência de saberes e 
fazeres da comunidade de uma ge-
ração para outra. Depois, o Trem das 
Onze - integrado por Regina Limeira 
(voz e violão), Chico Limeira (voz e 
cavaquinho), Paulinho Tazz, Alysson e 
Novinho (percussão) - iniciarão show 
previsto para as 23h, apresentando 
repertório autoral e de samba de raiz, 
que inclui composições de Paulinho 
da Viola, Noel Rosa, João Nogueira, 
dentre outros artistas. E, na sequên-
cia, o grupo convidará a cantora Débo-
ra Malacar para dividir o palco. 

Embora tenha havido avanço na 
conquista de direitos ao gênero femi-
nino, a cantora Regina Limeira comen-
tou para A União que ainda é preciso 
continuar nessa busca. “Há mulheres 
em evidência no mercado fonográfico, 
mas ainda ocorre violência contra as 
mulheres. E nós, como artistas, temos 
a voz para ser usada contra isso e na 
busca de espaço e respeito”, disse ela, 
lembrando, também, ser necessário 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTOS: Divulgação

exaltar o trabalho desenvolvido pela 
Escola Viva Olho do Tempo. “É preciso 
unir a força do sagrado feminino com 
a força da ONG Evot para espalhar 
boas energias e receber boas ener-
gias”, prosseguiu a artista. 

Já na opinião da cantora Débora 
Malacar, a convidada do show soli-
dário e que é a principal vocalista da 
banda Sonora Sambagroove, o Dia 
Internacional da Mulher é representa-
tivo, por “simbolizar independência”, 

embora acredite que deveria ser a 
cada dia. “É preciso que as mulhe-
res continuem lutando para ter seus 
direitos, pois os que foram concedidos 
não têm sido satisfatoriamente”, ob-
servou ela, que se sentiu “muito lison-
jeada e muito honrada” por ter sido 
escolhida para participar do evento 
na noite de hoje, no Coletivo Mundo.

A produtora do evento, Déa Limei-
ra, destacou que o Projeto Encontro 
do Samba é uma ação de sustentabi-

lidade da Escola Viva Olho do Tempo, 
iniciada em maio de 2014. No ano 
passado, foram realizados quatro 
shows. Em 2015, a iniciativa está sen-
do retomada agora e a perspectiva é 
de que ocorram, no total, cinco edi-
ções, ao longo deste período.

Organização sem fins lucrativo, a 
Escola Viva Olho do Tempo desenvolve, 
desde 2004, um trabalho de preserva-
ção e divulgação de saberes e fazeres 
com 110 crianças e adolescentes de 
oito comunidades localizadas às mar-
gens do Rio Gramame. Nesse sentido, 
a Evot se insere nesse contexto com 
ações de fortalecimento da autoestima, 
dos vínculos familiares e comunitários 
no Vale do Rio Gramame, por meio da 
formação continuada de aprendizes. 

n Evento: Projeto Encontro do Samba
n Realização: Escola Viva Olho do Tempo
n Data: Hoje
n Hora: 22h 
n Local: Centro Cultural Espaço Mundo, em 
João Pessoa
n Endereço: Praça Antenor Navarro, n0 53, 
Varadouro, Centro Histórico
n Ingresso: R$ 10 (no local)

Serviço

Trem das Onze (acima) é 
formada por jovens músicos, 
entretanto já conta com uma 
trajetória consolidada na cena 
cultural paraibana 
e Débora Malacar (lado) é uma 
das estrelas da nossa música
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

Redação iluminada
Em princípios de 1980, numa manhã 

quando o sol produzia sombras, fomos aco-
lhidos na redação de A União, ainda funcio-
nando numa rua no Centro da cidade. Naná 
Garcez e eu trazíamos na mente palavras de 
Nathanael Alves, então superintendente do 
jornal, pronunciadas quando nos recebeu 
em seu gabinete.

O período que passamos na redação 
trouxe-nos sinais que carregamos como 
fundamentos para nossa caminhada como 
repórter, porque nos deu suporte para o 
que seríamos depois. Tempo que recordo 
com renovadas alegrias, porque consolidou 
uma atividade gratificante, pontuada por 
momentos inesquecíveis. Deu-nos a recom-
pensa espiritual que o tempo nunca apaga-
rá, ajudando-nos a construir uma consciên-
cia cidadã. 

Havia um grupo de jovens repórteres 
arrebanhados por Nathanael, Gonzaga 
Rodrigues e Agnaldo Almeida, vindos da 
Universidade ou não, muitos dos quais 
ganharam projeção em sua atividade. 
Demos nossa contribuição para que A 
União daquela época ganhasse projeção. 
Algo gratificante, que suplantava nosso 
salário.

Recordo essas coisas quando visito a 
nova redação deste jornal, moderna e digna 
para sua importância. Novamente tive a 
acolhida de sempre, renovada atravessava 
o umbral, hoje com algumas caras novas, 
mas ainda preservando rostos contempla-
dos há quatro décadas atrás, como Walter 
Galvão que retornou como editor e diretor 
técnico.

Esta redação caminha comigo. Tantas 
vezes entrei e saí, carregando comigo as 
recordações e o calor das mãos que afagam, 
olhar sincero e o sorriso contagiante de 
alguns que, por serem muitos, prefiro não 
citar os nomes. 

Cumprimentando os colegas de ou-
trora, sob o olhar e os braços dos que 
chegaram, somos acolhidos na harmonia 
da nova paisagem da redação. Recordo 
o tempo quando o espaço disponível era 
de pequenas mesas coladas uma a outra, 
onde redigíamos os textos ao barulho das 
máquinas Olímpia e Remington, misturan-
do-se às conversas intermináveis entre 
colegas.

O belo espaço de trabalho hoje ajuda 
na confecção de opiniões, na concepção do 
texto e na montagem da reportagem. Nesta 
incubadora nasce nova A União, escola e 
patrimônio nosso. No rolar do tempo, aqui 
cheguei apinhado de ideias.

Esta redação foi recanto da ambicio-
nada paz que conquistei, pois sempre fiz 
aquilo que gosto, que é ser jornalista.

O jornalismo oferece possibilidades de 
felicidade humana, assim como a literatura 
cria meios para a paz espiritual, potencia-
lizando o homem na sociedade onde vive, 
ajudando a aspirar liberdade.

As inúmeras notícias e artigos que 
redigi e publicados neste jornal, devem ter 
proporcionado suma sensação de paz aos 
leitores. Sabedor disso, estou realizado. 

Repito Julio Cortázar: “Sou feliz quando 
escrevo e penso que posso dar um pouco 
de felicidade aos leitores”.

A nova redação deste jornal propor-
ciona sintonia desse pensamento. É um 
ambiente onde a platibanda não impede os 
raios do Sol de entrar. 

Exposição de Zéllio Visconti está em cartaz 
na Usina Cultural Energisa em João Pessoa

Além das telas

As telas Areia de Pedro Américo e Super Herói compõem a exposição

Lucas Duarte 
Especial para A União

Está em cartaz a partir de 
hoje na Usina Cultural 
Energisa, a Exposição 
‘Estripulias’ do renomado 
artista plástico carioca 
Zéllio Visconti, com aber-
tura às 20h. A Usina Cul-
tural Energisa funciona na 

Avenida Juarez Távora, nº 243, Centro. 
Informação sobre horário e programa-
ção através da página https://www.
facebook.com/ucenergisajp. 

Na Exposição ‘Estripulias’ o público 
poderá apreciar as obras intituladas de 
Areia de Pedro Américo, Hora do Break, 
Marilyn Rainbow, Super Heróis e entre 
outras da coleção colorida, criativa e 
humorada do artista. Radicado em João 
Pessoa há três anos Zéllio é considera-
do um dos mais queridos artistas pop 
das artes plásticas do Mundo.

Esta nova experiência na Paraíba 
que inspira o artista na produção de sua 
nova exposição, que o mesmo promete 
apresentar telas que reforcem seu estilo 
inconfundível e, ao mesmo tempo, ex-
pressem esta nova fase. Para a criação 
das obras, Visconti utiliza uma técnica 
realizada a partir de tintas e texturas 
diferentes e apresenta a manifestação 
da luminosidade brasileira, sem deixar 
de vincular-se à técnica impressionista. 
Artista eclético dedica-se com liberdade 
à sua produção artística, na qual dialoga 
com tendências contemporâneas como 
o art nouveau, o simbolismo, o ponti-
lhismo e o impressionismo, buscando a 
atualização da arte no país. 

O artista 
José Luiz Visconti, conhecido como 

Zéllio Visconti, nasceu no Rio de Janei-
ro. Estudou no Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro, onde iniciou sua vida 
artística. Aos 32 anos de idade foi para 
Brasília, cidade onde viveu até meados 
de 2011, quando se mudou para João 
Pessoa, na Paraíba. Especializou-se 
em colagem sobre tela, fazendo uso 
dos mais variados tipos de materiais, 
como juta, papel reciclado, tecido, tinta 
acrílica, guache e guardanapos, sua 
marca registrada. Em 1974, participou 
pela primeira vez de uma exposição, no 
Salão Nacional de Belas Artes do Rio 
de Janeiro. Desde então, foram mais de 
120 exposições individuais e coletivas, 
em diversas cidades brasileiras e países 
como Alemanha, França, Áustria, Espa-
nha, Itália, Estados Unidos, Argentina e 
Paraguai.

Foto: Sônia Belizário

O renomado artísta 
visual iniciou a sua 
trajetória quando 
estudou no Museu de 
Arte Moderna do Rio 
de Janeiro
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Roteiro

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

Cinquenta Tons de Cinza
A produção americana é sucesso de bilheteria

Anastasia Steele (Dakota Johnson) é uma estudante 
de Literatura de 21 anos, recatada e virgem. Um dia ela deve 
entrevistar para o jornal da faculdade o poderoso magnata 
Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce uma complexa relação 
entre ambos: com a descoberta amorosa e sexual, Anastasia 
conhece os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se o objeto 
de submissão do sádico Grey.

Show

Bandas Macumbia e DuSouto fazem apresentações 
amanhã em inauguração de casa de show, na capital

FOTO: Divulgação

História da Literatura Brasileira – 
Obra ampliada por Nejar

De autoria do poe-
ta, prosador e imortal 
Carlos Nejar, da Acade-
mia Brasileira de Letras 
(ABL). Este livro é a 
mais completa história 
da literatura brasilei-
ra e tem 954 páginas. 
Graças a importantes 
apoios editoriais obti-
dos, o livro, conquanto 
assim vasto, custa 
apenas R$ 120, mas o 
preço especial de lançamento é ainda menor: R$ 90. O 
lançamento foi feito pela Universidade de Santa Catari-
na, através da Editora Unisul.

A terceira edição da monumental obra traz muitas 
histórias da literatura, com este ou com outros títulos, 
interromperam seus levantamentos, análises e inter-
pretações ainda na década de 60, sem ousar tratar de 
escritores surgidos e consolidados nas décadas seguin-
tes, ainda que muitos deles tenham uma obra literária 
consolidada, já submetida a juízos respeitáveis em 
resenhas, comentários, dissertações, teses e ensaios 
diversos.

Dividido em 38 capítulos, começa pela Carta de 
Pero Vaz de Caminha, a Certidão de Nascimento do 
Brasil, passa pelas referências solares de todos os mo-
vimentos literários e chega aos contemporâneos, co-
brindo até autores que estrearam depois do ano 2.000, 
como o poeta piauiense Diego Mendes Sousa. Nenhuma 
outra história da literatura brasileira tem esta abran-
gência.

A ideia é facilitar o acesso a todos os leitores, prin-
cipalmente às comunidades universitárias, não apenas 
dos campi da Unisul, mas dos campi de todas as univer-
sidades brasileiras.

O autor
Luís Carlos Verzoni Nejar, mais conhecido como 

Carlos Nejar é natural de Porto Alegre, é um poeta, fic-
cionista, tradutor e crítico literário brasileiro, membro 
da Academia Brasileira de Letras e da Academia Bra-
sileira de Filosofia. É graduado em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Um dos mais importantes poetas da sua 
geração, Nejar, também chamado de ‘o poeta do pampa 
brasileiro’, considerado pelo crítico literário Ronald 
Augusto como um dos três melhores poetas do seu Es-
tado no final dos anos de 1970, juntamente com Mário 
Quintana e Heitor Saldanha, destaca-se pela riqueza de 
vocabulário e pela utilização das aliterações, que tor-
nam seus versos musicais. Lançou seu primeiro livro, 
Sélesis, em 1960. Como tradutor traduziu autores como 
Pablo Neruda. Foi casado com a também escritora Ma-
ria Carpi, com quem teve um filho, o poeta e escritor 
Fabrício Carpinejar.

Livros em destaque

      Humor 

ZÉ MEIOTA Tônio

A musicalidade da banda natalense já é bastante conhecida do público paraibano

Lucas Duarte
Especial para A União

Livro traz análises e interpretações

As bandas Macumbia 
e DuSouto (RN), juntas 
em show comemorativo 
de pré-lançamento do se-
gundo CD, Carne Latina 
da Macumbia e 10 anos da 
banda potiguar se apre-
sentam amanhã às 22h na 
Music Clube Inbiza sunset, 
localizada na Coração de 
Jesus, nº 141 em Tambaú.
Além das duas bandas, 
quem agita o público é o 
DJ Rodolfo.

A parceria Macumbia 
+ DuSouto, surgiu de en-
contros pela estrada e pal-
cos, que ambas passaram. 
Com um público jovem as 
duas bandas trazem a pro-
posta de festas animadas 
e dançantes. A mistura de 
ritmos é algo em comum 
nos dois projetos, de um 
lado a banda paraibana 
Macumbia, um híbrido sul
-americano que mistura 
ritmos caribenhos com os 
ritmos tradicionais brasi-
leiros, e do outro, DuSouto 
que leva em sua essência o 
drum’n’bass mesclado com 
reggae, ragga, dub step e 
ritmos nordestinos.

Influenciado pela mú-

sica eletrônica, o trio surge 
em 2003, com muita faci-
lidade de produzir música 
caseira. Os amigos disponi-
bilizavam os programas de 
edição de áudio, e as pes-
soas se divertiam. Assim 
surgiu, em 2005 o primeiro 
álbum intitulado de ‘O Ho-
mônimo DuSouto’ trabalho 
experimental, com toques 
regionais e jamaicanos que 
marcam a entrada do gru-
po no circuito nacional. O 
DuSouto continua sendo 

uma das bandas mais to-
cadas nas noites de Natal, 
e com muita frequência é 
convidada para tocar na vi-
zinha João Pessoa.

Logo depois, em 2006, 
o trio integrou a trilha so-
nora do game Fifa Copa do 
Mundo (junto com Sérgio 
Mendes, Black Eyed Peas, 
Placebo e outras 31 ban-
das de 20 países diferen-
tes); fez participação espe-
cial no Programa do Jô na 
Tv Globo em 2007 e ven-

deu seus direitos autorais 
de quatro músicas para a 
trilha das duas tempora-
das do primeiro seriado 
produzido pela Fox Filmes 
no Brasil, Nove Milímetros 
entre 2009 e 2010.  For-
mam o DuSouto: Paulo 
Souto (baixo,vocal e back 
vocal) Gustavo Lamartine 
– (guitarra, vocal, back vo-
cal)  e   Gabriel Souto (vo-
cal, cavaquinho, sanfona, 
escaleta, base eletrônica e 
synths).

Lucas Duarte
Especial para A União

KINGMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). 
Gênero:ação. Duração: 128 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Matthew Vaughn. Com Colin 
Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton. Eggsy 
(Taron Egerton) é um jovem com problemas de 
disciplina que parece perto de se tornar um 
criminoso. Determinado dia, ele entra em con-
tato com Harry (Colin Firth), que lhe apresenta 
à agência de espionagem Kingsman. O jovem 
se une a um time de recrutas em busca de uma 
vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry tenta 
impedir a ascensão do vilão Valentine (Samuel 
L. Jackson). Adaptação da série de quadrinhos 
criada por Mark Millar e Dave Gibbons. Manaíra6: 
13h e 19h Manaíra9: 1h30 e 21h30 Manaíra10: 
13h30, 16h30 e 22h10 CinEspaço 4: 14h10, 
16h40, 19h10 e 21h40. Tambiá 4: 13h50, 
16h10, 18h30 e 20h50

SNIPER AMERICANO (EUA 2015). Gênero: Bio-
grafia. Duração: 133 min. Classificação: 16 
anos. Direção: Clint Eastwood. Com Bradley 
Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes. Adaptado 
do livro American Sniper: The Autobiogra-
phy of the Most Lethal Sniper in U.S. Militar 
History, o filme conta a história real de Chris 
Kyle (Bradley Cooper), atirador de elite das 
forças especiais da marinha americana. 
Durante cerca de dez anos ele matou mais 
de 150 pessoas, tendo recebido diversas 
condecorações por sua atuação na Guerra 
do Iraque. Manaíra3: 13h15, 16h10, 19h10 
e 22h20 Tambiá 1: 14h30

SIMPLESMENTE ACONTECE (ALE 2014). Gêne-
ro:Comédia romântica. Duração: 103 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Christian 
Ditter. Com Lily Collins, Sam Claflin, Christian 

Cooke . Os jovens britânicos Rosie (Lily Collins) 
e Alex (Sam Claflin) são amigos inseparáveis 
desde a infância, experimentando juntos as 
dificuldades amorosas, familiares e escolares. 
Embora exista uma atração entre eles, os dois 
mantêm a amizade acima de tudo. Um dia, 
Alex decide aceitar um convite para estudar 
medicina em Harvard, nos Estados Unidos. 
A distância entre eles faz com que nasçam 
os primeiros segredos, enquanto cada um 
encontra outros namorados e namoradas. 
Mas o destino continua atraindo Rosie e Alex 
um ao outro. Manaíra2: 14h30, 17h, 19h20 e 
21h40 CinEspaço 3: 17h10 e 21h30 Tambiá 1: 
17h, 19h  e 21h

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 
2015). Gênero: Animação. Duração: 92 min. 
Classificação: Livre. Direção: Paul Tibbitt. 
Com Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy 
Brown. Incomodado com o sucesso do Siri 
Cascudo, a lanchonete do Sr. Sirigueijo 
que tem a exclusividade na produção do 
hambúrguer de siri, Plankton, o dono da 
lanchonete Balde de Lixo, resolve traçar 
uma verdadeira estratégia de guerra para 
roubar a fórmula da iguaria, que é a base 
da alimentação da população da Fenda do 
Biquíni. Mas alguma coisa sai errado e a 
fórmula desaparece, deixando a uma vez 
pacata comunidade à beira do apocalipse. 
Agora, Bob Esponja, o funcionário padrão 
do Siri Cascudo, vai ter que unir forças com 
o ambicioso Plankton em uma viagem no 
tempo e no espaço para tentar recuperar 
a receita, contando com a ajuda da leal 
estrela-do-mar Patrick, do sarcástico Lula 
Molusco, da esquilo cientista Sandy e 

também o mercenário Sr. Sirigueijo. Outro 
interessado na fórmula é o malvado pirata 
Barba Burguer (Antonio Banderas), que os 
heróis terão de enfrentar em uma batalha 
fora da água. Manaíra8: 13h45, 15h45 e 
18h10  Tambiá 6/3D:  16h20 e 20h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). 
Gênero: Drama. Duração: 125 min. Classi-
ficação: 16 anos. Direção: Sam Taylor-John-
son. Com Jamie Dornan, Dakota Johnson, 
Jennifer Ehle.Anastasia Steele (Dakota 
Johnson) é uma estudante de literatura 
de 21 anos, recatada e virgem. Uma dia ela 
deve entrevistar para o jornal da faculdade 
o poderoso magnata Christian Grey (Jamie 
Dornan). Nasce uma complexa relação 
entre ambos: com a descoberta amorosa e 
sexual, Anastasia conhece os prazeres do 
sadomasoquismo, tornando-se o objeto 
de submissão do sádico Grey. Manaíra 5: 
12h20, 15h, 18h e 21  Manaíra6:  16h e 
22h  Manaíra9/3D:  12h50 e 18h30 Manaíra 
11:  16h45 CinEspaço1: 14h, 19h e 21h30  
Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h 

TINKER BELL E O MOSTRO DA TERRA DO NUNCA (EUA 
2014). Gênero: Animação. Duração: 76 min. 
Classificação: livre. Direção: Steve Loter. Com Mae 
Whitman, Ginnifer Goodwin, Lucy Liu . NA fada 
Fawn sempre teve um bom coração e se recusou 
a ver maldade nas pessoas. Por isso, ela torna-se 
amiga de um gigantesco monstros. Tinker Bell e 
suas amigas temem que essa relação possa ser 
nociva para todas as moradoras da cidade, e deci-
de combater o vilão antes que seja tarde. Manaíra7: 
12h15, 14h20, 16h20 e 18h20 CinEspaço 3: 14h e 
15h40  Tambiá 6/3D:14h20 e 18h20

BIRDMAN (EUA 2015). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 118min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Alejandro González Iñárritu. Com Michael 
Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton 
. No passado, Riggan Thomson (Michael 
Keaton) fez muito sucesso interpretando 
o Birdman, um super-herói que se tornou 
um ícone cultural. Entretanto, desde que 
se recusou a estrelar o quarto filme com o 
personagem sua carreira começou a decair. 
Em busca da fama perdida e também do 
reconhecimento como ator, ele decide dirigir, 
roteirizar e estrelar a adaptação de um texto 
consagrado para a Broadway. Entretanto, em 
meio aos ensaios com o elenco formado por 
Mike Shiner (Edward Norton), Lesley (Naomi 
Watts) e Laura (Andrea Riseborough), Riggan 
precisa lidar com seu agente Brandon (Zach 
Galifianakis) e ainda uma estranha voz que 
insiste em permanecer em sua mente. Ma-
naíra 4: 14h10, 16h50 e 22h05 Manaíra10: 
19h30  CinEspaço 3: 19h10

SUPER PAI (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 123 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Pedro Amorim. Com Danton Mello, 
Dani Calabresa, Giselle Itié  .Diogo (Danton 
Mello) era o garoto mais popular da escola, 
rei das festas e da bagunça. As meninas 
queriam estar com ele e os meninos que-
riam sê-lo. Agora, vinte anos mais tarde, 
é apenas um homem comum, pai, marido, 
trabalhador. Uma reunião da turma de 
colégio é sua chance de sair da rotina e a 
festa acaba levando a rumos inesperados. 
Manaíra1: 13h10 e 15h15,  CinEspaço 2: 
14h, 16h, 18h, 20h e 22h Tambiá 3: 14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45



Obra faz mapeamento das relações homoeróticas na literatura brasileira

Homoafetividade
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 6 de março de 2015

Diversidade

hfdhdfhdfhfdhfdh

Foto:  Divulgação

O crítico literário Carlos 
Eduardo Albuquerque 
Fernandes lança hoje, 
às 19h, no campus I 
da UEPB, no auditório 
03, da Central de In-
tegração Acadêmica, 
em Campina Grande, o 

livro “O desejo homoerótico no conto 
brasileiro do Século XX”.  A obra faz 
um mapeamento das relações ho-
moafetivas presentes na literatura 
brasileira. Na ocasião do lançamento, 
será ministrada a palestra “Um per-
curso pela intimidade na narrativa 
brasileira do Século XX” para alunos 
do curso de Letras. Após ser lançado 
em Campina Grande, o livro está com 
lançamento previsto em Pernambuco, 
no dia 20 de março. 

A obra, segundo Antônio de Pádua 
Dias da Silva, escritor, professor e pós-
doutor em Ciência da Literatura pela 
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro, se abre para várias aventuras nos 
terrenos do desejo. “Aventura, neste 
sentido, quer dizer os modos pelos 
quais várias vozes de autores e auto-
ras da literatura brasileira configu-
raram o desejo homoerótico, tangen-
ciando vários campos de interditos 
como o religioso, o familiar, o jurídico, 
o cultural como um todo” explica. 

Segundo ele, o leitor vai des-
cobrir caminhos, terrenos e ideias 
introjetadas na contística brasileira, 
a partir do olhar do pesquisador que 
torna pública sua visão sobre um 
século de escrita do desejo homoeró-
tico no Brasil, questionando os luga-
res fixos da cultura que engendraram 
visões estereotipadas sobre pesso-
as-personagens que se orienta(va)
m afetiva e sexualmente para os do 
mesmo sexo. 

“O livro em pauta, por sua vez, 
centra-se nas configurações de per-
sonagens da ficção, estabelecendo 
estreitas relações ideológicas entre os 
modos de pensar homens que gostam 
de homens, mulheres que gostam 
de mulheres e homens e mulheres 
que gostam de homens e mulheres 
simultaneamente, construindo uma 
interpretação que trará para o lei-
tor outro modo de ler e de ver essas 
personagens de ficção: porque mais 
próximas de nós, quase refletidas no e 

FCJA sedia lançamento do livro
do embaixador Celso Amorim

pelo desejo. Imagens necessárias para 
se entender subjetividades nos dias de 
hoje”, analisa.

O livro é, na verdade, um estudo 
apurado de crítica literária e cultural, 
centrado na análise de obras da Lite-
ratura Brasileira que tem como per-
sonagens principais gays, lésbicas e 
travestis, evidenciando seus conflitos, 
desejos e como se forma essa subjeti-

vidade na Literatura e na sociedade do 
período. 

O livro é composto por cinco ca-
pítulos que, diacronicamente, descre-
vem e analisam questões como subje-
tividade, violência contra as minorias 
sexuais, erotismo, medo, opressão, 
constituição familiar, tais temas 
sempre articulados com o discurso 
literário. 

Sobre o autor
Carlos Eduardo Albuquerque Fer-

nandes é graduado em Letras e mes-
tre em Literatura pela Universidade 
Estadual da Paraíba. Atualmente é 
professor da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, na Unidade 
Acadêmica de Garanhuns, onde lecio-
na componentes curriculares sobre 
Literatura Brasileira e Portuguesa. 

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

A obra retrata negociações de líderes 

Autor e capa 
da obra que 
busca fazer 
um percurso 
pela intimidade 
na narrativa 
brasileira do 
Século XX

A Fundação Casa de José Amé-
rico, dentro da política cultural do 
Governo do Estado, vai sediar o 
lançamento do livro “Teerã, Ramalá 
e Doha: Memórias da Política Exter-
na Ativa e Altiva”, do embaixador e 
ex-ministro da Defesa, Celso Amo-
rim, hoje, às 10h. O evento é uma 

realização conjunta da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) e Editora 
Saraiva/Benvirá.

Na obra, o leitor poderá acompa-
nhar a trajetória da política brasileira 
em relação aos países árabes, culmi-
nando no reconhecimento do Estado 
palestino. De acordo com a sinopse 
do livro, o relato lembra as negocia-
ções, mostra como agem as grandes 
potências e seus líderes e expõe o 

emaranhado de motivações que os 
impulsiona.

O presidente da Fundação Casa de 
José Américo, Damião Ramos Cavalcanti, 
disse que a FCJA continuará interessada 
em promover, abrigar ou realizar even-
tos como esse, que dinamizem a vida 
cultural paraibana. Ainda ressaltou: “são 
acontecimentos que se somam à gestão 
da Secretaria de Cultura, tão bem con-
duzida pelo escritor Lau Siqueira”.

Fátima Farias 
Assessora de Imprensa da FCJA
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Geração de empregos da 
Paraíba é a segunda maior 
do Brasil em 2014 

Devastação das drogas
PB se destaca em terapia e filme de alunos aponta saída

O consumo regular do crack 
por quase 500 mil pessoas em 
todas as capitais do país se trans-
formou em uma das grandes ma-
zelas da saúde pública nacional. 
Esse tipo de droga que devasta a 
vida do ser humano em todos os 
sentidos está presente em, prati-
camente, 100% dos municípios 
da Paraíba.   Os números são alar-
mantes e vêm do próprio Governo 
Federal. Um grupo de cinco alu-
nos do terceiro período do curso 
de Direito da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) produziu o 
documentário “Dependentes de 
Crack e Vulnerabilidade”. 

O trabalho não se limita a 
apresentar o grave problema do 
vício e suas consequências, mas 
aponta saídas concretas para quem 
deseja abandonar o crack e ter, ou 
voltar a buscar, uma vida normal. 
O trabalho indica também que a 
Paraíba ocupa o primeiro lugar no 
Brasil quanto à cobertura e enfren-

tamento do problema das drogas e 
álcool através de uma rede de 81 
Centros de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (Caps). 

Os estudantes destacam, em 
seu documentário, o Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Dro-
gas III (Caps-AD), localizado no 
bairro do Rangel, em João Pessoa. 
Lá, é desenvolvido um trabalho 
pontual no cuidado, atenção inte-
gral e continuada às pessoas com 
necessidades em decorrência do 
uso de álcool, crack e outras drogas. 
“Seu público específico são os adul-
tos, mas também podem atender 
crianças e adolescentes, desde que 
observadas as orientações do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA)”, comentou umas das alunas  
do grupo, Cecília Montenegro. 

O Caps-AD III de João Pessoa 
trabalha diretamente com a desin-
toxicação do usuário e na minimi-
zação dos efeitos danosos do uso 
de drogas, sem ignorá-los ou con-
dená-los, “pois entendemos que a 
desintoxicação é apenas parte do 
tratamento, onde o usuário poderá 

ficar no acolhimento noturno por 
até 14 dias, no período de 30 dias”, 
comentou a diretora do serviço, 
Marileide Martins.

Orientados pelo professor 
José Batista de Mello Neto, da 
disciplina “Direitos dos Grupos 
Socialmente Vulneráveis”, os estu-
dantes entrevistaram dependentes 
químicos que recebem atendimen-
to no Caps. Lá, é realizado o acom-
panhamento clínico e a reinserção 
social dos usuários pelo acesso ao 
trabalho, lazer, exercício dos direi-
tos civis e fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários.

“Os Caps também atendem 
aos usuários em seus momentos 
de crise, podendo oferecer acolhi-
mento noturno por um período 
curto de dias, além de apoiar usuá-
rios e famílias na busca de inde-
pendência e responsabilidade para 
com seu tratamento”, disse a aluna 
Ariane Ferraz. Também fazem par-
te do grupo Caroline Stéfany Cor-
reia de Medeiros, Maria Thereza 
Santiago Moura de Moura e Tarcí-
sio Barbosa Farias de Melo.

Fernando Patriota
Especial Para A União

Os projetos dos serviços dos 
Caps, muitas vezes, ultrapassam a 
própria estrutura física, em busca da 
rede de suporte social, que possam 
garantir o sucesso de suas ações, 
preocupando-se com a pessoa, sua 
história, sua cultura e sua vida coti-
diana. Os centros dispõem de médi-
co psiquiatra, clínico geral, psicólo-
gos, dentre outros profissionais.

Um dos entrevistados do do-
cumentário, que hoje se encontra 
em uma instituição privada para 
tratamento de dependentes quí-
micos, disse: “Foram apenas três 
meses de uso do crack, para toda 
a minha vida ir por água abaixo, 
ser totalmente destruída. Tudo 
que eu construí eu perdi, em ape-
nas três meses”, lamenta.

Outro dependente que partici-
pa do trabalho realizado pela equipe 
teve que sentir a solidão e o aban-
dono para largar o vício. “Quando 
ninguém quis mais saber de mim, 
inclusive meus parentes, vi que era 
hora de pedir ajuda”. Hoje, ele está 
em uma instituição filantrópica 
para recuperação, no Bairro do Es-
tados, na capital. Atualmente, a ideia 
de dependentes de crack está muito 
associada a determinadas caracte-
rísticas que remetem à vulnerabili-
dade dos viciados nessa substância 

derivada da cocaína. Desde o acesso 
à droga até a luta para sair da situa-
ção de miserabilidade, o usuário 
se encontra em situações de risco 
extremo, repressão social e tênues 
obstáculos na luta pela reintegração 
na sociedade, além de múltiplas di-
ficuldades advindas da ‘’pedra’’. 

A vulnerabilidade relacionada 
ao crack não se resume ao período 
de tratamento e de pós-tratamento, 
mas acompanha o dependente in-
cessantemente. Políticas mais efeti-
vas de inserção, diminuição de tabus 
e estereótipos, mudanças de com-
portamentos e pensamentos no todo 
social, são medidas árduas e, assim, 
constituem um enorme desafio. 

Redução de Danos 
Outra frente abordada no do-

cumentário “Dependentes de Crack 
e Vulnerabilidade”, no âmbito da 
psicoterapia das adições e toxico-
manias, é a Redução de Danos (RD). 
Segundo o estudo dos alunos, a 
tudo pode ser considerado um pa-
radigma, uma abordagem ou uma 
perspectiva, “utilizada para propor-
cionar uma reflexão ampliada sobre 
a possibilidade de diminuir as cau-
sas  relacionadas a alguma prática 
que cause ou possa causar danos”. 
O programa de redução de danos 

valoriza e põe em ação estratégias 
de proteção, cuidado e autocuidado, 
possibilitando mudança de atitude 
frente a situações de vulnerabili-
dade. “Basicamente, constitui uma 
estratégia de abordagem dos pro-
blemas com as drogas, que não par-
te do princípio que deve haver uma 
imediata e obrigatória extinção do 
uso de drogas no âmbito da socie-
dade, seja no caso de cada indiví-
duo, mas que formula práticas que 
diminuem os danos para aqueles 
que usam drogas e para os grupos 
sociais com que convivem”, diz um 
dos trechos do trabalho. 

Ainda dentro da política de 
RD, o risco de suicídio, overdose e 
evolução dos efeitos prejudiciais da 
substância psicoativa tem que ser 
monitorados constantemente, cogi-
tando-se a internação involuntária 
e a desintoxicação. A RD é, também, 
uma política pública oficial do Mi-
nistério da Saúde, e de diversos 
outros países, para lidar de forma 
adequada com problemas que po-
dem ser gerados pelo uso de álcool 
e outras drogas. Portanto, está 
preconizada na Política de Aten-
ção Integral a Usuários de Álcool e 
Outras Drogas (2003), respaldada 
pela Portaria nº 1.059/05, do Mi-
nistério da Saúde.

Ajuda de equipe multiprofissional

Com 81 Centros de Aten-
ção Psicossocial Álcool e Dro-
gas (Caps), a Paraíba ocupa 
o primeiro lugar no Brasil na 
cobertura desse serviço por 
número de habitantes, dis-
pondo de uma rede prepara-
da para acolher os dependen-
tes químicos. A coordenadora 
estadual de Saúde Mental, 
Shirlene Queiroz, avalia que 
o Estado está numa boa con-
dição em relação a esse ser-
viço, a partir de um processo 
de discussão constante entre 
a Secretaria Estadual de Saú-
de e as secretarias municipais, 
“de maneira a garantir boa 
assistência a pacientes com 
transtorno mental ou proble-
mas  decorrentes do uso do 
crack e drogas”.

O paciente pode ser 
atendido na região onde 
mora, nas quais se encontram 
Unidade de Saúde da Famí-
lia, o Núcleo de Apoio à Saú-
de da Família (Nasf), Samu, 
UPA, leitos de saúde mental 
em hospital geral para desin-
toxicação e atendimento em 
situações de crises, Caps Ad 
III (24 horas), Caps I, unida-
des de acolhimento adulto 
e infantojuvenil, residências 
terapêuticas, centros de con-
vivência e projetos de reabili-
tação psicossocial.

Pela qualidade e quan-
tidade de atendimentos, o 
Caps - AD III na Paraíba rece-
beu elogios do Ministério da 
Saúde e está indicado como 
referência para Estados do 
Norte e Nordeste que estão 

implantando esse serviço, 
como o Piauí, Maranhão, 
Ceará, Amazonas e Pernam-
buco. Em agosto, o Caps 
realizou 627 atendimentos, 
superando a média de vários 
Estados brasileiros.

Modalidades de Caps
Caps I - Localizados em 

municípios com população 
entre 15 a 70 mil habitan-
tes. Atendem pessoas com 
transtornos mentais e com 
problemas com álcool e ou-
tras drogas;

Caps II - Com equipe mul-
tidisciplinar mais numerosa, 
os Caps II atendem situações 
de saúde mental nos municí-
pios com população entre 70 
e 200 mil habitantes.

Caps III - Estes serviços 
de saúde mental funcio-
nam 24 horas e podem ser 
implantados em municípios 
com mais 150 mil habitantes;

Caps-AD - Cidades que 
tenham mais de 70 mil ha-
bitantes têm indicação de 
implantar Caps AD para 
atender pessoas que usam 
álcool e drogas;

Caps AD III - Estes servi-
ços de saúde mental funcio-
nam 24 horas e podem ser 
implantados em municípios 
com mais 150 mil habitantes.

Caps - Serviços para 
atender crianças e adoles-
centes com algum tipo de 
transtorno mental (incluin-
do álcool e outras drogas) 
em municípios com mais de 
70 mil habitantes.

Acolhimento especial

Serviços em funcionamento:

Caps I – Pombal, Sapé e Princesa Isabel;

Caps AD – Sapé;

Caps AD III (24 horas) – dois em João Pessoa, um em Princesa Isabel 
e um em Pombal;

Caps I – Araçagi, Cuité, Mulungu, Barra de Santa Rosa, Santa Luzia, 
São João do Rio do Peixe, Pilar, São Sebastião de Lagoa de Roça, 
São José de Piranhas e Rio Tinto;

Caps III – João Pessoa; Unidade de a atendimento adulto em Sapé; 
Unidade de atendimento infantil em João Pessoa; e Duas residências 
terapêuticas em Cajazeiras.
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Índice da PB é o 20 maior do país
Estado gerou 16.590 vagas 
em 2014, segundo dados do
Ministério do Trabalho Record preparou 

‘show’ para  Xuxa

Giorgio Armani 
rebate Madonna

Nicholson enfrenta 
Mal de Alzheimer

Procon notifica 
Luciano Huck 

São Paulo (AE) - A Record 
abrigou cerca de 200 fãs no estúdio 
preparado para receber Xuxa e a im-
prensa ontem. A emissora celebra a 
assinatura do contrato de três anos 
com a apresentadora e fez disso um 
show, com direito a transmissão 
direta desde a chegada do jatinho 
da apresentadora ao aeroporto até 
sua chegada à sede da Record, na 
Barra Funda. Em tom de torcida, os 
fãs cantaram hits da apresenta-
dora. O coro entoava gritos como 
‘Xuxa, eu te amo’ e ‘Chupa, Rede 
Globo’. No grupo, homens e mulhe-
res entre 20 e 40 anos, geração 
que cresceu vendo os programas 
de Xuxa. O grupo veio de ônibus do 
Rio, custeado pela própria Record. 
Agendada para 14h30, a coletiva 
atrasou duas horas.

São Paulo (AE) - Após seu 
tombo espetacular, no encerra-
mento do Brit Awards, no dia 25 
de fevereiro, em Londres, a cantora 
Madonna responsabilizou a grife 
Armani pelo seu acidente e chegou 
a desabafar no Instagram. “Armani 
me deixou presa. Minha preciosa 
capa estava amarrada com muita 
força. Obrigada pelos desejos de 
melhoras. Estou bem”.  Agora, o es-
tilista Giorgio Armani, o criador de 
seu figurino de toureira, desmente 
a diva e diz: “Todo mundo sabe que 
Madonna é complicada. Ela insistiu 
em pôr um laço e não um fecho, 
como eu recomendava para a capa, 
que, no fim, Madonna não conse-
guiu desamarrar. Isso é tudo o que 
de fato aconteceu”.

São Paulo (AE) - Jack Nichol-
son enfrenta um estágio avançado 
do Mal de Alzheimer, informa a re-
vista Star. Segundo a publicação, 
ele vive recluso dentro de sua casa 
e não se lembra mais de quem é. 
Ainda de acordo com o veículo, o 
ator de 77 anos deve se aposen-
tar devido ao problema. “Para Jack 
parar de trabalhar em tudo é um 
enorme sinal vermelho para seus 
amigos, que estão com muito 
medo”, crava o periódico. Em 2013, 
Nicholson desistiu de participar de 
uma comédia por não conseguir 
memorizar nenhuma das falas.

Rio (AE) - O Procon do Rio, 
órgão da Secretaria Municipal de 
Defesa do Consumidor, notificou on-
tem o site do apresentador Luciano 
Huck por causa da venda de uma ca-
miseta infantil com a estampa `Vem 
ni mim que tô facin’. No anúncio, 
foram usadas imagens de crianças 
vestindo a camiseta - uma menina 
e um menino. A empresa poderá ser 
multada, e o site, retirado do ar. O 
Procon quer saber quantas cami-
setas foram vendidas, para quem 
foram vendidas e se já foi realizada 
“contrapropaganda para apagar os 
efeitos negativos da publicidade 
ilícita no comportamento do consu-
midor”. “Essa é uma prática abusiva 
prevista no artigo 37 do Código de 
Defesa do Consumidor, que incita 
a violência, se prevalece de vulne-
rável para obter lucro e denigre a 
imagem de crianças e adolescen-
tes”, afirmou a secretária municipal 
de Defesa do Consumidor, Solange 
Amaral, em nota. Após o período 
para esclarecimentos, de cinco 
dias, a empresa poderá ser multada 
e o site retirado do ar, informou o 
Procon.

GERAÇÃO DE EMPREGOs 

Equipe médica do HGT realizou procedimentos cirúrgicos em pacientes de 29 municípios 

FOtO: Reprodução/Internet

Crescimento econômico

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de março de 2015

Com crescimento de 
4,07% nos empregos formais 
sobre o estoque acumulado, 
a Paraíba registrou a segun-
da maior variação relativa do 
país na geração em empre-
gos no ano passado. Dados 
do Ministério de Trabalho 
e Emprego (MTE) mostram 
que o Estado gerou um sal-
do de 16.590 vagas em 2014 
sobre o estoque acumulado 
de 407.226 postos até 2013 
(alta de 4,07%). O índice fi-
cou abaixo apenas do Tocan-
tins, que apresentou cresci-
menro de  4,40%. 

Segundo a pesquisa do 
Ministério do Trabalho, o 
país teve variação média re-
lativa de apenas 0,96% no 
ano passado. No ranking na-
cional, cinco dos dez melho-
res índices do país vieram da 
região Nordeste. A Paraíba 
(4,07%) liderou o índice na 
região logo seguido pelo Ce-
ará (4,02%) e do Piauí, que 
ficou em terceiro lugar. 

Já os Estados do Ama-
pá (-1,91%); da Ama-
zonas (-1,25%), de Per-
nambuco (-0,92%),  de 
Alagoas (-0,91%) e  da Ron-
dônia (-0,63% registraram 
variação negativa relativa so-

bre os estoque de empregos 
formais no ano de 2014, sen-
do dois deles do Nordeste.   

Para o secretário do Pla-
nejamento, Orçamento, Ges-
tão e Finanças da Paraíba, 
Tárcio Pessoa, esse desem-
penho positivo é fruto dos in-
vestimentos sistemáticos que 
a gestão tem feito para pro-
porcionar as condições ideais 
de geração de novos postos 
de emprego. 

“A Paraíba vem se des-
tacando pelo crescimento 
industrial, somente nos qua-
tro anos de gestão, atraímos 
cerca de 200 novas empresas, 
além da ascensão salarial em 
empresas já estabelecidas. Os 
indicadores econômicos mos-
tram que estamos fazendo 
bem nosso trabalho”, salienta.

Embora 2015 seja reco-
nhecidamente um ano de es-
tagnação econômica, o secre-
tário se mostra confiante em 
criar condições para que o 
crescimento continue acon-
tecendo. 

“Estamos incremen-
tando a infraestrutura do 
Estado, com o Caminhos da 
Paraíba, promovendo a inte-
riorização com a extensão da 
rede de fibra ótica, inaugu-
rando escolas técnicas esta-
duais e temos a perspectiva 
de entregar o Distrito Indus-
trial de Caaporã”, elenca Tár-
cio Pessoa.

SERvIço

 Dez maiores crescimentos de estoques de empregos do país
 Estado             taxa de variação relativa de 2014
 Brasil      0,96%
 Tocantins    4,40%
 PARAÍBA    4,07% 
 Ceará     4,02%
 Roraima    ,84%
 Piauí     3,76%
 Sergipe     2,98%
 Santa Catarina    2,67%
 Rio G. do Norte    2,30%
 Pará     2,20%
 Goiás     2,10%

O Hospital Geral de Ta-
peroá (HGT) realizou, em 
janeiro e fevereiro, 115 pro-
cedimentos cirúrgicos. As 
intervenções, todas eletivas 
e já agendadas, foram bem 
sucedidas, com a maior parte 
dos pacientes recebendo alta 
no mesmo dia e o restante no 
dia seguinte. O HGT integra 
a rede estadual de saúde e é 
administrado, através de um 
contrato de pactuação, desde 
junho de 2013, pela Organi-
zação Social Instituto Gerir.

As cirurgias eletivas 
no HGT aconteceram todas 
as terças-feiras no hospi-
tal e beneficiou pacientes 
de várias cidades da região 
do Cariri paraibano. Nestes 
dois meses, foram atendi-
dos pacientes das cidades 
de Teixeira, Campina Gran-
de, Cacimbas, Juazeirinho, 
Santo André, Assunção, 
Vista Serrana, Tenório, Ma-
tureia, Desterro, São José 
de Sabugi, Areia de Baraú-
na, Boa Ventura, Junco do 

Seridó, Livramento, Nova 
Olinda, Olho D’água, Para-
ri, Piancó, Santa Luzia, São 
José dos Cordeiros, Soleda-
de, Jacaraú, Mãe D’água, Pe-
dro Régis, Salgadinho, São 
José de Espinharas, Patos e 
da própria Taperoá.

Entre as cirurgias reali-
zadas na unidade hospitalar, 
por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS), destacaram-
-se as colecistectomias (reti-
rada da vesícula), herniorra-
fias (hérnia), miomectomia 
(retitrada de miomas), lapa-
rotomia, histerectomia, pos-
tectomia (fimose) e vasecto-
mia. Todos os pacientes que 
se submeteram às cirurgias 
passaram por uma triagem 
15 dias antes para a identi-
ficação da necessidade ci-
rúrgica e o agendamento do 
procedimento.

Segundo o diretor-geral 
do Hospital de Taperoá, Alex 
Cabral, o tempo médio entre 
a identificação da necessida-
de da cirurgia e a realização 

do procedimento na unidade 
é de cerca de 15 dias. A equi-
pe médica responsável pelos 
procedimentos é formada 
pelo médico cirurgião geral, 
Dr. Teofilho G. Andrade, pelo 
médico - também cirurgião 
geral - Dr. Vitor de Andrade, 
e pelo médico anestesista, Dr. 
Wellington de Carvalho. 

Para o superintendente 
executivo do Instituto Gerir, 
Edsamuel Araújo, além da 
qualidade no atendimen-
to, a agilidade da realização 
das cirurgias tem feito uma 
grande diferença na saúde 
pública da região. “O ótimo 
desempenho de nossas ações 
e a agilidade com que nossos 
pacientes têm suas deman-
das atendidas nestas cirur-
gias semanais é fruto de um 
trabalho focado que além de 
atender bem, minimiza cus-
tos e maximiza os serviços”, 
afirma Edsamuel, lembrando 
que o HGT ainda dispõe de 
serviço de urgência e emer-
gência 24 horas.

Hospital de Taperoá realizou 
com sucesso 115 cirurgias

REDE EstADUAL DE sAÚDE

O governador Ricar-
do Coutinho inaugura, 
na próxima segunda-
feira, a pavimentação 
da estrada entre Cam-
pina Grande e o distrito 
de Catolé da Boa Vista, 
numa extensão de 18 
km, beneficiando cerca 
de 350 mil habitantes. 
A obra representa um 
investimento de R$ 14,8 
milhões e faz parte da 
agenda de inaugurações 
que fecha o ciclo dos 100 
dias deste 20 mandato.

A PB-138 liga a Alça 
Sudoeste, em Campina 
Grande, ao distrito de 
Catolé de Boa Vista e 
recebeu pavimentação 
em Concreto Betumi-
noso Usinado a Quente 
(CBUQ), possibilitando 
o tráfego pesado de 
veículos, melhorando 
o escoamento do miné-
rio extraído do distrito 
pela BR-230 e propor-
cionando a expansão 
de Campina Grande.

Conforme a agenda, 

após a entrega da rodo-
via Campina Grande-Ca-
tolé da Boa Vista está 
prevista para o dia 12 
de março a inauguração 
das obras de reforma do 
Ginásio Ronaldão, na ca-
pital, e no dia 15 de mar-
ço, as obras de reforma 
e ampliação do estádio 
Perpétuo Corrêa Lima 
(Perpetão), em Cajazei-
ras, cuja programação 
prevê uma partida entre 
os times do Atlético de 
Cajazeiras e Botafogo da 
Paraíba. 

A agenda de inau-
gurações prossegue no 
dia 20 de março, com a 
entrega do Centro de 
Formação de Educado-
res, em Campina Gran-
de; enquanto no dia 29, 
será a vez da Vila Olímpi-
ca Parahyba, que foi to-
talmente revitalizada; e 
no dia 6 de abril, fechan-
do o ciclo dos 100 dias, 
será inaugurada a estra-
da que liga o município 
de Coremas a Piancó.

Ricardo vai inaugurar 
obra na segunda-feira

NOVA RODOVIA

A pesquisa de satisfação reali-
zada em fevereiro pela Ouvidoria 
do Hospital Geral de Mamanguape 
(HGM) comprovou o bom atendi-
mento prestado aos pacientes. Ao 
todo, 53 pessoas preencheram o for-
mulário disponível na recepção da 
unidade hospitalar e o desempenho 
geral mostrou que 83% dos entrevis-
tados classificaram os serviços como 
excelente, bom ou regular.

De acordo com o diretor-geral 
do HGM, Adalberto Ribeiro, o levan-
tamento serve como instrumento 
para avaliar o trabalho desenvolvi-
do mensalmente pelos profissionais 
do HGM e para corrigir possíveis 
distorções. “Não trabalhamos com 
‘achismo’. Essas pesquisas fazem 
parte de uma estratégia de comuni-
cação para aproximar ainda mais o 
hospital do paciente e da comuni-
dade. Nossa intenção é mensurar o 
grau de satisfação e promover mu-
danças pontuais em caso de neces-
sidade. É esta opinião que norteia 

nosso atendimento”, afirmou. A fi-
cha da pesquisa de satisfação conta 
com sete itens. Além do atendimen-
to geral, são avaliados também os 
serviços de enfermagem, recepção, 
equipe médica, serviço social, reali-
zação de exames laboratoriais, ins-
talações e limpeza. 

“Toda e qualquer opinião, suges-
tão ou mesmo críticas são importan-
tes para nós. E na Ouvidoria estamos 
sempre à disposição para receber a 
contribuição dos pacientes e, assim, 
aprimorarmos nosso atendimento 
cada vez mais”, comentou Jonna-
than Costa, ouvidor do HGM.

Além da pesquisa, que é realiza-
da mensalmente no HGM, a Ouvido-
ria disponibiliza outros dois canais 
para que pacientes possam avaliar 
os serviços prestados. Por meio do 
telefone 3292-9083 ou pelo email 
ouvidoria.hgm@hotmail.com, qual-
quer cidadão pode elogiar, sugerir 
ou criticar o atendimento prestado 
pelo hospital.

Bom atendimento em Mamanguape



Ancestral do homem é achado na Etiópia
2,8 milhões de anos

Paleontologia

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 6 de março de 2015

O gênero Homo, linha-
gem de hominídeos que cul-
minou no aparecimento dos 
humanos modernos, surgiu 
quase meio milhão de anos 
antes do que se imaginava. A 
prova é uma mandíbula fossi-
lizada de 2,8 milhões de anos, 
achada em 2013 na Etiópia. 
A descoberta foi revelada na 
última quarta-feira, na revista 
Science, por um grupo inter-
nacional de pesquisadores, in-
formou o jornal O Estado de S. 
Paulo, no dia de ontem.

Segundo os autores, o fós-
sil reúne características dos 
Australopithecus, bem mais 
primitivos, e de outras espé-
cies mais recentes do gênero 
Homo, indicando uma transi-
ção entre elas.

Em um estudo publicado 
simultaneamente na revista 
Nature, outra equipe de cien-
tistas fez a reconstituição com-
putadorizada do crânio de um 
Homo habilis - a primeira es-
pécie do gênero - e descobriu 
surpreendente diversidade en-
tre esses hominídeos, indican-
do também que eles tinham 
características mais primitivas 
do que se pensava, combina-
das com traços modernos.

O fóssil que deverá trans-
formar a história da evolução 
humana é um pedaço de uma 
mandíbula inferior, com cinco 
dentes, achado há dois anos no 
sítio arqueológico de Ledi-Ge-
raru, na região etíope de Afar.  
Segundo os cientistas, lidera-
dos pela geóloga Erin DiMag-
gio, da Universidade Estadual 
da Pensilvânia (Estados Uni-
dos), o hominídeo pertencia 
ao gênero Homo e viveu há 2,8 
milhões de anos, quando ainda 
havia na região arbustos, rios e 
zonas úmidas arborizadas. Os 
pesquisadores acreditam que 

mudanças climáticas podem 
ter acelerado o aparecimento 
do gênero Homo. Segundo os 
autores, a descoberta ajuda a 
preencher lacunas sobre um 
período importante para a 
evolução humana - entre dois 
e três milhões de anos atrás. 
Os fósseis são escassos e mal 
preservados, mas foi justa-
mente quando os hominídeos 
sofreram uma transformação 
crucial, deixando para trás apa-
rência e comportamento mais 
semelhantes aos dos macacos.  
 “Essa descoberta é 
o primeiro indício que temos 
dessa transição para o compor-
tamento dos humanos moder-
nos. Naquele momento, deixa-
mos de resolver os problemas 
com nossos corpos e passamos 
a fazê-lo com nossos cérebros”, 
disse um dos autores, Brian 
Villmoare, da Universidade de 
Nevada.

O novo fóssil tem uma 
série de características pri-
mitivas em comum com um 
ancestral de outro gênero, o 
Australopithecus afarensis, 
cujo espécime mais conhecido 
é Lucy, fóssil de 3,5 milhões de 
anos encontrado em 1974 em 
Hadar, a 65km de Ledi-Geraru. 
Mas o novo fóssil também tem 
traços de hominídeos moder-
nos do gênero Homo.

No estudo da Nature, a 
equipe liderada por Fred Spoor, 
do Instituto Max Planck, pro-
duziu uma reconstrução vir-
tual do mais representativo 
fóssil do Homo habilis, datado 
de 1,8 milhão de anos. Com 
isso, foi possível comparar o 
fóssil ao mais antigo espécime 
de Homo habilis já encontra-
do, de 2,3 milhões de anos. A 
análise indica que a mandí-
bula é tão primitiva quanto 
a do Australopithecus, mas 
outras características são se-
melhantes as dos hominíde-
os mais recentes.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N460/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 25/03/2015 às 09h para:

Aquisição de material de higiene e limpeza, destinado ao Instituto de Assistência a Saúde do 
Servidor - IASS, 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 - 15-00107-7
João Pessoa, 05 de março 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 N036/2015
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 23/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de água mineral, destinado ao Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande - HETCG, 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 - 15-00109-4
João Pessoa, 05 de março 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
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE¬¬ REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 14-00928-5
Em cumprimento a determinação judicial contida nos autos do processo nº 2010877-

83.2014.815.2001 (agravo de instrumento) e 00550055-65.2014.815.2001 (ação principal), a Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que realizará licitação, na modalidade Concorrência nº. 005/2014, do tipo menor preço. Objeto: Contrata-
ção de empresa para execução de serviços sistemáticos e continuados de engenharia em manutenção, 
substituição de rede coletora de esgotos em PVC, ferro e/ou concreto armado com diâmetros variando 
de 150 mm até 1200 mm, recuperação de poços de visita, manutenção em ligações prediais de esgotos 
em tubos de PVC de 100 mm, retirada e reposição de pavimentação asfáltica e em paralelepípedo 
e demais serviços afins, na Região Metropolitana de João Pessoa, no estado da Paraíba. Abertura: 
09/04/2014 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na 
Av. 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. As empresas que participaram da 1ª Chamada 
ficam intimadas para querendo, comparecerem a sede da CAGEPA, para o recebimento da respectiva 
documentação, apresentadas por ocasião da realização da seção de 08.08.2014

João Pessoa, 05 de março de 2015.
Lucio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular - 

CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 16 de março de 2015, às 
10H00 horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, 
a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aporte de Capital decorrente de recursos 
proveniente do BNDES; b) Outros Assuntos de Interesse da Companhia. 

João Pessoa, 05 de março de 2015.
Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar público para conhe-

cimento dos interessados, a interposição de recurso administrativo protocolado no dia 04/03/2015, 
pela pessoa jurídica: Soconstroi Construções e Comercio Ltda-EPP, CNPJ Nº 03.446.956/0001-00, 
contra o Edital da Tomada de Preços Nº TP001/2015, o qual foi recebido por ser tempestivo, mas 
não conhecido por perda de objeto, conforme consta dos autos. Autos disponível para acesso aos 
interessados na CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas).

Assunção/PB, 04 de março de 2015.
João Paulo Galdino de Souza – Presidente

AVIDO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 (REABERTURA DOS PRAZOS)
A Prefeitura de Assunção/PB, vem através do seu Presidente da CPL, tornar público para conhe-

cimento dos interessados, o ADIAMENTO da licitação epigrafada para o dia 23 de março de 2015, 
as 14h:30mn (quatorze horas e trinta minutos), para realização da sessão pública, respeitando as 
cláusulas do edital e da Lei 8.666/93. A referida licitação tem como objeto a Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviço de engenharia civil na Construção de uma Unidade Escolar 
no Município de Assunção-PB, de acordo com a planilha orçamentária de custo (Convênio SEE nº 
0382/2013 - Registro no SIAF nº 055340) a ser realizada na Sala de Reuniões da CPL - Sede da 
Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, 
Suporte legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. 
Edital: A ser adquirida por cópia ou CD virgem na sede na CPL. Tal adiamento fundamenta-se, pelo 
reconhecimento, ex officio, de erro formal no edital, portanto, como preconiza a Lei, reabre-se os 
prazos para todos interessados.

Assunção/PB, 04 de março de 2015.
João Paulo Galdino de Souza - Presidente

IGREJA EVANGELICA CATEDRAL DAS ASSEMBLEIA DE DEUS EM C. GRANDE MIN. MADU-
REIRA – CNPJ/CPF Nº 13.425.167/0001-46, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, emitiu a Autorização Ambiental nº 399/2015 em João Pessoa, 4 
de março de 2015 – Prazo: 309 dias. Para a atividade de: TEMPLO RELIGIOSO COM UTILIZAÇÃO 
DE SOM MECÂNICO E AO VIVO (voz, Guitarra e Violão). Na(o) -  RUA CLEMENTE PEREIRA, Nº 
48, CENTRO, Município: GUARABIRA – UF: PB. Processo: 2015-000540/TEC/AA-3358.

LL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ Nº 10.477.812/0001-86, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO COM M.R.S – LOTEAMENTO ALTO ENGENHO = IT: 1.500.000,00 = AC: 205.747,33M² 
= NE: 04 = L/ATV: RODOVIA PB 048 – SENTIDO PILAR A BR 230 – CENTRO – PILAR – PB. 
Processo: 2015-000208/TEC/LO-9262.

LEAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 10.477.812/0001-86, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO – LOTEAMENTO URBANO COM ÁREA TOTAL DE 61.644,24m² - LOCALIZADO 
NO SÍTIO LAGOA D`ÁGUA – CACIMBA DE DENTRO – PB. Processo: 2014-008129/TEC/LO-8917.

CHIANCA FERNANDES DE CARVALHO E CIA LTDA – CNPJ Nº 09.473.267/0001-70, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS, AC: 377M² = IT: 301.752 = NE: 12 = L/ATV: 
LOTEAMENTO DARCILA BORGE SEAGE – BAYEUX – PB. Processo: 2014-004560/TEC/LO-8073.

CHIANCA FERNANDES DE CARVALHO E CIA LTDA – CNPJ Nº 09.473.267/0001-70, Torna público 
que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS AC: 377M² = IT: 301.752 = NE: 12 = L/ATV: 
LOTEAMENTO DARCILA BORGE SEAGE – BLOCO C – CENTRO – BAYEUX – PB. Processo: 
2014-004561/TEC/LO-8074.

LEAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ Nº 10.477.812/0001-86, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LP-
-LOTEAMENTO CENTRAL PARK, 210 LOTES ENTRE 121/360M²+04=ENTRE 361/500M²=214 
LOTES = ÁREA 6,7HA IT: 800000 = NE: 06 = L/ATV: LOT. CENTRAL, NO PERIMETRO URBANO 
DE ITAPOROROCA – PB. Processo: 2014-006761/TEC/LP-2225.

LEAL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 10.477.812/0001-86, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença 
de Instalação nº 3499/2014 em João Pessoa, 22 de setembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Implantação de loteamento urbano, com área total de 61.644,24 m², dividido em 10 
quadras e 205 lotes, localizado no sítio Lagoa d’Água município de Cacimba de Dentro/PB. Na(o) – 
SÍTIO LAGOA D’ÁGUA – LOTEAMENTO ALTO PARQUE Município:  CACIMBA DE DENTRO – UF: 
PB. Processo: 2014-005047/TEC/LI-3343.

PINGO DE GENTE BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL EIRELI – ME – CNPJ Nº 21.298.411/0001-
85, Torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental para 
o Imóvel, situado na Rua Leonel Coelho, 317, Pedro Gondim – João Pessoa – PB.

O IFPB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – CNPJ: 10.783.898/0001-
75, torna público que solicitou junto a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, a solicitação da Licença Prévia para a Construção do Campus do IFPB da Cidade de 
Santa Rita-PB,em 01/12/2014, com área de 5.725,28 m², IT: 12.847.273,08, NE=60=L/ATV:RUA 
AC 5 – BR 230 – Granja SANTA RITA, SANTA RITA-PB.

VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ Nº 21.606.971/0001-50, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 
1566/2013, REF. PROC. 10-003709 – COM M.R.S = COM. VAR. COMBUSTÍVEIS P/AUTOS E 
CONVENIÊNCIA = IT: 50 MIL = AC: 700M² = NE: 07 = L/ATV: RUA HORACIO NOBREGA, Nº 48, 
BELO HORIZONTE – PATOS/PB. Processo: 2015-000702/TEC/LO-9384.

MACIEL LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.519.825/0001-69, 
Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO = CONSTRUÇÃO DE 03 CASAS = AC: 189,69M² = IT: 80MIL = NE: 
01 = L/ATV: LOTEAMENTO PRAIA DE JACUMÃ, QD. 18 – LT. 27 – JACUMÃ – CONDE – PB. 
Processo: 2015-000021/TEC/LO-9218.

MACIEL LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.519.825/0001-69, 
Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDF. MULTIFAMILIAR COM 03 CASAS = IT: 80MIL = AC: 189,69M² 
= NE: 01 = L/ATV: LOTEAMENTO PRAIA DE JACUMÃ, QD. 18. LT 13, JACUMÃ – CONDE/PB. 
Processo: 2015-000861/TEC/LO-9427.

MACIEL LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 13.519.825/0001-69, 
Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDF. MULTIFAMILIAR COM 03 CASAS = IT:80MIL = AC: 189,69M² 
= NE:01 = L/ATV: LOTEAMENTO PRAIA DE JACUMÃ, QD. 18 LT 25, JACUMÃ – CONDE – PB. 
Processo: 2015-000860/TEC/LO-9426.

AGRO INDUSTRIAL LAGOA VERDE LTDA – CNPJ/CPF Nº 35.421.213/0001-71, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 4322/2014 em João Pessoa, 21 de novembro de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: FABRICAÇÃO E ENGARRAFAMENTO DE CACHAÇA DE CANA-DE-AÇÚCAR.  
Na(o) – ENGENHO LAGOA VERDE, S/Nº Município: ALAGOA GRANDE – UF: PB. Processo: 
2014-002490/TEC/LO-7466. 

VALDECI DA SILVA – CPF Nº 415.155.364-91, Torna público que requereu à SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – PROPAGANDA VOLANTE 
COMERCIAL = CARRO DOIS EIROX: KOMBI/PLACA: JPR-5341 = POTÊNCIA: 1000WHATS = 
PERCURSO: NA GRANDE JOÃO PESSOA EM ATÉ UM RADIO DE 150KM DA SUDEMA. Processo: 
2015-000933/TEC/LO-9459.

LUZINETE JANUARIO DA SILVA – CPF Nº 186.369.114-53, Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – PROPAGAN-
DA VOLANTE COMERCIAL = CARRO DOIS EIXOS: KOMBI/PLACA: KKZ – 6624 = POTÊNCIA: 
1000WHATS = PERCURSO: NA GRANDE JOÃO PESSOA EM ATÉ UM RADIO DE 150 KM DA 
SUDEMA. Processo: 2015-000934/TEC/LO-9460.

Fábio de Castro
Da ag~encia Estado

Após observar em 
viagem a Moçambique 
o quão grande era a má 
qualidade da água que os 
habitantes utilizam para 
beber, a ONG Reviva, que 
visa uma sociedade mais 
justa, teve a ideia de le-
var para o país, a tecno-
logia confeccionada pelo 
pesquisador do Instituto 
Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa/MCTI) 
Rolland Vetter, o “Ecolá-
gua” que purifica a água 
apenas com energia solar.

O membro da ONG, e 
um dos fundadores, Bru-
no Silvestre, conta que 
conheceu a tecnologia de 
purificação de água do 
instituto por meio de um 
amigo e assim viu a possi-
bilidade de mudar a vida 
de várias pessoas.

“Achamos incrível o 
que ele era capaz de fa-
zer. A tecnologia trata 
água por meio de energia 
solar, não dependendo de 
energia elétrica, o que é 
ótimo para países pobres, 
pois eles não têm acesso à 
eletricidade”, comentou.

Após Moçambique os 
jovens da Reviva desejam 
ajudar outros países que 
vivem na mesma situação. 
“Queremos ser a primeira 
ONG brasileira a exportar 
este benefício que trará 
resultados incríveis nessas 
regiões remotas. Para a 

ONG levará para África 
Ecolágua criado pelo Inpa

PURIFICADOR DE ÁGUA

FOtO: Divulgação/Inpa/MCT

Pesquisador do Inpa, Rolland Vetter, ao lado do Ecolágua 

coordenadora de Exten-
são Tecnológica, respon-
sável pelo tramite com as 
empresas interessadas em 
comercializar as paten-
tes geradas no instituto, 
ações como está mostram 
a importância de transfe-
rir as pesquisas dos labo-
ratórios para a sociedade.  

Segundo a ONG, 
tudo começou quando 
Beatriz Marcelino (19), 
membro da Reviva, fez a 
sua primeira viagem para 
Moçambique, a jovem 
que na época tinha ape-
nas 17 anos, deparou-se 
com um cenário alarman-
te. “A condição da água 
que as pessoas utilizavam 
para beber era assusta-
doramente suja e havia 
milhares de germes que 

causavam várias doenças 
e até a morte”, relatou 
a jovem. A partir deste 
acontecimento os mem-
bros da ONG se reuniram 
e lançaram a campanha 
#EuNãoVivoSem. A tec-
nologia, que utiliza a ra-
diação ultravioleta tipo C, 
já foi testado com sucesso 
em aldeias remotas na 
região Amazônica. “Ele é 
compacto e agrupa tudo 
em uma única caixa movi-
da por energia solar, puri-
fica 400 litros de água por 
horas, pesando apenas 13 
Kg e permitindo 10.000 
horas vida da lâmpada. O 
investimento do aparelho 
pode variar dependo das 
condições onde o apare-
lho será instalado”, infor-
mou o pesquisador.

Novos genéricos 
para reposição 
hormonal têm 
preço 35% menor

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou o registro de dois 
novos genéricos cujas subs-
tâncias ainda não tem concor-
rentes no mercado. Ambos os 
casos são de genéricos inédi-
tos destinados à Terapia de 
Reposição Hormonal (TRH).

A decisão significa que 
pacientes e médicos poderão 
ter novas opções de tratamen-
to a um custo mais acessível, 
pois os genéricos chegam ao 
mercado com um preço 35% 
menor que o preço de tabe-
la de referência.  O primeiro 
é o genérico da associação 
estradiol + didrogesterona 
(1mg+5mg), utilizado para 
TRH, que contém dois tipos 
de hormônios femininos, um 
estrogênio chamado estradiol 
e uma progesterona chamada 
didrogesterona. É indicado 
para mulheres que se encon-
tram na pós menopausa, a 
pelo menos 12 meses depois 
da última menstruação.

O segundo genérico inédi-
to é a cópia da associação estra-
diol + didrogesterona (1mg + 
0mg e 1mg + 10mg). Também 
é utilizado na TRH e indicado 
para mulheres que não mens-
truam há pelo menos 6 meses, 
ou em mulheres na pós-meno-
pausa. Também é usado para 
aliviar sintomas que surgem 
durante a menopausa e pre-
venção da osteoporose. A con-
cessão dos registros significa 
que estes produtos são cópias 
fiéis de suas referências e que 
possuem eficácia e segurança 
comprovada.



Executivo Eduardo Cop, 
Sras. Ana Emília Carta-
xo, Esmeralda Barreto e 
Nellyzinha Brito, empre-
sário Luciano Wanderley 
Filho, médico José Adai-
no Barros da Nóbrega, 
professores Jorge José 
Ferreira de Lima Alves, 
Maria Augusta de Almei-
da, ex-prefeito Dedo 
Resende, ex-vereadora 
Sandra Marrocos, atriz 
Soia Lira, deputado Jacó 
Moreira Maciel.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A Pullman e a Plus Vita, marcas 
tradicionais e líderes em panifica-
dos, está lançando o Pão Zero%.
  O produto é zero açúcar, 
gordura trans, colesterol e ainda 
tem baixo teor de gorduras totais 
e saturadas.

Zum Zum Zum
   As advogadas Socorro Brito e Tereza Neuman Vaz estão seguindo amanhã 
para New York, EUA, onde participam da CSW59 - BEIJING + 20, encontro promovido 
pela ONU, onde entre os muitos assuntos discutidos vão estar os avanços dos 
direitos da mulher nos últimos 20 anos.

   Será realizada hoje às 10h no auditório da Aemp a primeira missa da nova 
gestão da entidade, celebrada pelo padre Nilson Nunes, do Santuário Mãe Rainha, do 
Bessa. Na ocasião as dirigentes Valéria Lúcia Winkeler Beltrão e Honorina Fernandes 
Nogueira vão distribuir rosas em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Festejos
FOI COM um 

simpático e muito 
animado almoço no 
restaurante Appetito 
Trattoria o bota-fora 
desta colunista que 
seguirá hoje para os 
EUA, onde ficará por 
dez dias matando 
as saudades do filho 
Hermano que estu-
da Biotecnologia na 
Roosevelt University, 
em Chicado.

Agradeço as ami-
gas Roberta Aquino e 
Roziane Coelho pela 
organização do festi-
vo encontro.

FOTO: Antônio

No Appetito Trattoria: esta colunista, Roziane Coelho, Ana Rita Henriques, Conceição Imperiano, 
Céu Palmeira, Roberta Aquino e Maria Júlia Ferrer

“Damos, muitas vezes, 
nomes diferentes as 
coisas: o que para mim 
são espinhos, para 
outros são rosas”

“Qualquer um pode 
amar uma rosa, mas é 
preciso um grande 
coração para incluir os 
espinhos”

PIERRE CORNEILLE CLARICE LISPECTOR

   Os móveis bacanas da marca Sierra entraram em promoção na Sierra Espaço 
A, tanto na loja de João Pessoa quanto na de Campina Grande. A marca de móveis 
é conhecida pela alta qualidade de seus produtos, que utiliza materiais nobres, 
respeitando o meio ambiente, pois utiliza madeira de reflorestamento.

FOTO: Goretti Zenaide

Selda Falcone, que voltou recentemente de viagem ao Caribe, 
e Francisquinha Diniz

Terezinha Cavalcanti, Roziane Coelho, Fátima Sousa 
e Maria Diniz Barros

FOTO: Goretti Zenaide

Tereza Neuman Vaz, Eurides Batista e Socorro Brito na tarde festiva do Appetito Trattoria

FOTO: Goretti Zenaide

Turismo

TERMINOU ontem 
no Centro de Eventos 
do Hotel Serra Azul, em 
Gramado, no Rio Grande 
do Sul, a IX Convenção 
Schultz, uma das 
maiores operadoras de 
turismo do Brasil. 

A PBTur e o trade 
turístico promoveram a 
divulgação do Destino 
Paraíba que foi apre-
sentado, na ocasião,  
para 500 agentes de 
viagens do país, com 
destaque para o Maior 
São João do Mundo de 
Campina Grande.

Coletiva 3
SERÁ ABERTA hoje 

na Usina Cultural Energisa 
a exposição Coletiva 3, 
com os artistas Américo 
Gomes, Carlos Nunes, 
Thayroni Arruda e Zéllo 
Visconti. A mostra reúne 
trabalhos que participaram 
do projeto itinerante 
“Arte na Empresa”.

O PRESIDENTE da Academia Paraibana de Letras, 
Damião Ramos Cavalcanti, convidando para a sessão solene 
de homenagem póstuma ao imortal Wellington Aguiar, ocu-
pante da cadeira 12, falecido no mês de dezembro passado.

Será às 19h onde Juarez Farias falará sobre “Wellington, 
o Historiador”, Astênio César Fernandes sobre o “Tributo 
ao acadêmico Wellington” e Sérgio de Castro Pinto sobre 
“O que sei de Wellington”. A jornalista Rosa Aguiar, filha do 
homenageado e a neta Francine Aguiar falarão em nome 
da família. 

Homenagens para Wellington

ESTÃO abertas até o dia 31 deste mês as inscrições 
para a Mostra Internacional de Teatro que nesta edição além 
de João Pessoa, vai contemplar as cidades de Cajazeiras, 
Sousa, Patos, Campina Grande, Alagoa Grande e Guarabira.

O evento, com espetáculos, perfomances e inter-
venções artísticas, vai acontecer de 1 a 11 de outubro. 
Informações no site http://www.mitpb.com.br/. 

Mostra internacional de teatro

FOTO: Dalva Rocha

Amigas para sempre: Socorro Mota, Aleuda Ferraz e Ezilda Rocha 

   A partir da próxima terça-feira e por uma semana, a coluna ficará a cargo do 
estimado amigo e jornalista José Nunes. Seu email é jnunes48@hotmail.com.
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Mulher grávida é 
atropelada e morta no 
Viaduto do Cristo 
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O governador Ricardo 
Coutinho presidirá o ato 
no Palácio da Redenção

40 prefeitos assinam adesão hoje
PolítiCa Para as Mulheres

Mais de 40 prefeitos pa-
raibanos estão hoje em João 
Pessoa para assinar o Termo 
de Adesão para a criação e 
fortalecimento de órgãos 
municipais de políticas para 
as mulheres. A assinatura 
acontece durante solenida-
de, presidida pelo governa-
dor Ricardo Coutinho, de 
abertura da programação do 
Mês da Mulher, onde haverá 
também a entrega de crédi-
tos do Empreender Mulher. 
A solenidade começa às 10h, 
no Salão Nobre do Palácio da 
Redenção.  

As ações alusivas ao Dia 
da Mulher, comemorado em 
8 de março, vão envolver vá-
rias secretarias estaduais. Na 
área de saúde, a secretaria 
responsável pela pasta dis-
ponibiliza, em datas alterna-
das, exames citológicos e de 
mamografia como preven-
ção ao câncer de mama e de 
colo de útero; testes rápidos 
de Aids, sífilis e hepatites B 
e C; palestras sobre doenças 
sexualmente transmissíveis 
(DSTs); vacinação, consul-
tas especializadas e outras 
atividades voltadas para as 

pacientes e trabalhadoras de 
várias unidades de saúde em 
diversos municípios.

“As ações buscam garan-
tir a efetivação das políticas 
públicas voltadas para as 
mulheres, movimento que a 
SES já realiza e, nesta pers-
pectiva, a Saúde entra em 

parceria com a Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diver-
sidade Humana, junto com 
as demais secretarias de Es-
tado, para efetivar, em todo 
o mês de março, ações para 
as mulheres e suas diversi-
dades”, adiantou a coordena-
dora de Saúde da Mulher e 

da População Negra da SES, 
Durvalina Lima.

Nos serviços de referên-
cia no atendimento às mu-
lheres vítimas de violência 
sexual acontecerão, durante 
todo o mês de março, deba-
tes referentes à importância 
do atendimento integraliza-

do às mulheres vítimas de 
violência sexual, a relevância 
do trabalho em rede e a di-
vulgação dos serviços para a 
população. 

Atividades
A programação inicia na 

próxima segunda-feira (9), 

às 9h, com um café da ma-
nhã, entrega de laços viole-
tas e atividades culturais na 
sede da Secretaria de Estado 
da Saúde. Durante todo o 
mês, em dias pré-determi-
nados, serão realizados para 
as servidoras exames citoló-
gicos e consultas com mas-
tologistas para a requisição 
de mamografia de rastrea-
mento. Haverá atendimento 
e ações também no 1° Bata-
lhão da Polícia Militar, Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma de João Pessoa, Presídio 
Júlia Maranhão, Complexo 
Hospitalar Clementino Fra-
ga, Hospital da Polícia Mili-
tar General Edson Ramalho, 
Maternidade Frei Damião, 
Complexo Psiquiátrico Julia-
no Moreira.

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande também realiza, na 
próxima segunda-feira (9), 
atividades em homenagem 
ao Dia Internacional da Mu-
lher. Entre os municípios 
que desenvolvem ações de 
saúde voltadas para as mu-
lheres neste mês de março 
estão Patos, Cajazeiras, Sou-
sa, Pombal, Catolé do Rocha, 
Itaporanga, Piancó, Aguiar,  

Itabaiana, Picuí, Montei-
ro, Natuba, Pedro Régis, Ma-
manguape e Santa Rita.

Bombeiros realizarão homenagens na data
O Dia Internacional da 

Mulher, celebrado no domin-
go (8), será comemorado pelo 
Corpo de Bombeiros Militar 
da Paraíba (CBMPB), através 
de um evento em homenagem 
as ‘fens’ da corporação. O en-
contro acontece às 9h desta 
sexta-feira (6), na Associação 
de Pessoal da Caixa Econômi-

ca Federal (Apcef), localizada 
no bairro do Altiplano, em 
João Pessoa. Na ocasião, ha-
verá uma série de atividades, 
incluindo uma aula de hidro-
ginástica e sorteio de brindes. 

Atualmente, as mulheres 
representam 9% do quadro 
do CBMPB, sendo 116 ‘fens’, 
em um total de 1.262 milita-

res. Conforme o chefe da seção 
de Relações Públicas da cor-
poração, major Tiago Aragão, 
a programação festiva nesta 
sexta-feira ainda compreende 
a apresentação de vídeo, peça 
teatral e um poema em home-
nagem às mulheres. O evento 
será encerrado com um coffee 
break, em um momento de 

confraternização entre as ho-
menageadas.

“Nossa intenção é reco-
nhecer e valorizar a contri-
buição dessas mulheres, que 
diariamente se dedicam ao 
cumprimento da missão de 
ser bombeiro militar. Além 
disso, ainda exercem o impor-
tante papel de mãe e esposa. 

8 De MarÇo

Em comemoração 
ao mês da mulher, o 
Hemocentro da Paraíba 
está iniciando a Campa-
nha de Doação Femini-
na 2015 e terá, no perío-
do de 6 até 31 de março, 
uma programação es-
pecial voltada a esse 
público. Durante todo 
o mês, serão realizadas 
várias ações, como aco-
lhimento às doadoras 
com música ambiente, 
apresentação de vídeos 
educativos, atividade la-
boral com os doadores, 
além do oferecimento 
de lanche especial e dis-
tribuição de brindes. 

De acordo com a 
Chefe do Núcleo de 
Ações Estratégicas do 
Hemocentro, Divane 
Cabral, do universo de 
doadores de sangue da 
Hemorrede da Paraíba 
(mais de 200 mil), apro-
ximadamente 20% são 
mulheres. Esse percen-
tual está abaixo da meta 
proposta pelo Ministé-
rio da Saúde a todos os 
Hemocentros, que é de 
30%.

Com o slogan ‘Mu-
lher, quando você doa 
sangue a vida se multi-
plica’, a Campanha de 
Doação Feminina 2015 
tem por objetivo estimu-
lar as mulheres a se tor-
narem doadoras, con-
tribuindo assim para o 
aumento do estoque de 
sangue e do número de 
voluntárias. “Nesse mês 
de março, aproveitando 
que a mulher é a grande 
homenageada pelo seu 
dia, estamos lançando 
essa campanha de doa-
ção feminina, estimulan-
do as mulheres a doar 
sangue e quebrar tabus 

e preconceitos”, disse a 
diretora-geral do Hemo-
centro, Sandra Sobreira.

A diretora lembrou 
que a falta de informa-
ção compromete a doa-
ção feminina. “Muitas 
pessoas pensam que as 
mulheres não podem 
fazer doação, mas a úni-
ca diferença em relação 
aos homens é que elas 
precisam de um interva-
lo maior de tempo entre 
as doações. Enquanto o 
homem precisa de, no 
mínimo, dois meses, a 
mulher precisa de três. 
Elas só não podem doar 
se estiverem gestantes 
ou amamentando”, ex-
plicou.

Coletas externas
Outra ação que es-

tará sendo realizada 
durante todo este mês 
são as coletas externas. 
Nessa quarta-feira (4), 
o serviço aconteceu na 
construtora Solar de 
Tambaú; ontem, quinta-
feira (5), no município de 
Gurjão; hoje, sexta-feira, 
na Unidade de Saúde da 
Família do Alto do Ma-
teus; amanhã, em Cabe-
delo; na terça-feira (10), 
no município de Capim; 
na quarta-feira (11), na 
Facene; na sexta-feira 
(13), em Mamanguape; 
no sábado (14), no Mer-
cado Público de Man-
gabeira; na quarta-feira 
(18), no Posto de Saúde 
da Família de Cruz das 
Armas; no sábado (21), 
em Lucena; na segun-
da-feira (23), na UFPB; 
na quarta-feira (25), no 
Grupo Mãos Estendidas 
(Mangabeira IV) e no sá-
bado (28), no município 
de Sapé. 

Hemocentro inicia coleta 
de sangue na Paraíba 

DoaÇÃo FeMiNiNa

Mulher durante 
a realização de 

um exame de 
mamografia

Foto: Reprodução/Internet
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Custo  da carteira de estudante não 
poderá exceder ao valor de R$ 20,00
O preço foi estabelecido
por 18 entidades, sendo 
12 delas de secundaristas

O maior preço a ser co-
brado pela confecção da car-
teira de identificação estu-
dantil não pode exceder os 
R$ 20,00 para os estudantes 
universitários e secundaris-
tas. Pelo menos foi o que fi-
cou definido entre as 18 en-
tidades estudantis, sendo 12 
secundaristas e seis de nível 
superior que estão habilita-
das a confeccionar e emitir o 
documento estudantil 2015. 
Para definição do preço da 
carteira, foram assinados 
dois Termos de Ajustamento 
de Conduta (TACs), na sede 
da Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP), entre 
o secretário Helton René e 
representantes  da Secreta-
ria Municipal de Educação, 
Associação das Empresas de 
Transporte Coletivo Urbano 
de João Pessoa (AETC), Con-
selho Municipal de Carteiras 
de Estudantes e represen-
tantes das entidades estu-
dantis. 

De acordo com Helton 
Renê, foram dois documen-
tos assinados, um TAC para 
as entidades secundaristas 
e um outro para as de nível 
superior, que definem os 
critérios do processo de ha-
bilitação, confecção e emis-
são da carteira de estudante 
para 2015 no município de 
João Pessoa junto aos esta-
belecimentos do Ensino Fun-
damental, Médio e Superior. 

Validade
As carteiras estudantis 

de 2014 só terão validade 
até o final deste mês (31 de 
março), e as novas que inclu-
sive já estão sendo expedidas 
nas Casas da Cidadania, em 
shoppings e no bairro de Ja-
guaribe, em João Pessoa, te-
rão validade de um ano. Para 
o estudante receber o novo 
documento basta se dirigir 
a uma Casa da Cidadania e 
apresentar a declaração da 
instituição de ensino.

“Todas as entidades que 
apresentaram a documenta-
ção no tempo hábil, até 10 
de janeiro, estão habilitadas 
para emitir a carteira de es-
tudante, com exceção do Di-
retório Central dos Estudan-
tes da UFPB, que apresentou 
um documento fora do prazo 
e teve sua habilitação inde-
ferida. Eles requereram uma 
nova avaliação e o setor jurí-
dico do Procon-JP vai reexa-
minar a situação da entidade 
e, caso haja uma modificação 
da decisão, lavraremos um 
aditivo ao TAC atual”, disse 
René.

Padrão 
O Conselho Municipal 

de Carteiras Estudantis de 
João Pessoa deverá apresen-
tar à AETC e ao Procon-JP, no 
prazo de 72 horas a partir 
da assinatura do TAC (terça-
-feira 3), o layout da carteira 
estudantil 2015, que deve 
ter dados do estudante como 
nome completo, data de nas-
cimento, tipo sanguíneo, se 
é alérgico ou não, foto colo-
rida sem adorno, nome da 
instituição de ensino, curso, 
número do controle da CIE e 
logomarca do CMC/JP.

Foto: ortilo Antônio

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Saiba Mais

Entidades secundaristas habilitadas
1- Associação dos Estudantes Secundaristas da Paraíba 
(AESP);
2- Organização Sociativa dos Estudantes das Es-
colas Particulares do Estado da Paraíba (OSEEP);
3- União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas 
(UMES);
4- União Estadual dos Estudantes da Paraíba (UEEP);
5- Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas 
de João Pessoa (AMES-JP);
6- Associação Paraibana de Estudantes Secunda-
ristas (APES);
7- Centro Estudantil Universitário Paraibano (CEUP);
8- União Pessoense dos Estudantes Secundaristas 
(UPES);
9- União Paraibana dos Estudantes Secundários 
(UPES);
10- União dos Estudantes da Paraíba (UEP);
11-União dos Estudantes Secundaristas da Paraíba 
(UESP) e Centro Estudantil Paraibano (CESP).

Entidades de nível superior habilitadas
1- Conselho Universitário de Carteira de Estudante 
(CUC);
2- União Estadual dos Estudantes (UEE);
3- Centro Estudantil Universitário Paraibano (CEUP);
4- Centro Universitário de João Pessoa/Unipê (DCE);
5- Diretório Central dos Estudantes do Centro Federal 
de Educação Tecnológica da Paraíba (DCEFET) e Dire-
tório Central dos Estudantes  IESP/FATEC.

Um total de 9.828 de-
clarações do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 
2015, ano-base 2014, foram 
enviadas pelos paraibanos 
até às 17h de ontem. Se-
gundo informações da De-
legacia da Receita Federal 
na Paraíba, essa quantidade 
de declarações corresponde 
a 2,67 %  do esperado este 
ano no Estado, que é de 275 
mil declarações. Para os ser-
vidores públicos estaduais a 
declaração de rendimentos 
já está disponível no site do 
Governo do Estado (paraíba.
pb.gov.br), segundo infor-
mações do setor de informá-
tica da Secretaria da Admi-
nistração.

O programa de presta-
ção de contas ao “Leão” foi 
iniciado na última segunda-
-feira e os contribuintes têm 
até o dia 30 de abril para 
entregar suas declarações, e 
a Receita Federal espera re-
ceber, até o encerramento do 
prazo, 27,5 milhões de decla-
rações em todo o país.

No ano passado, apro-
ximadamente 27 milhões de 
contribuintes enviaram a de-
claração até o fim do prazo. 
Em 2013, um total de 26,1 
milhões de pessoas físicas 

Mais de nove mil paraibanos já 
declararam rendimentos à Receita

IMPOSTO DE RENDA 2015 ANO BASE 2014 Veículos com 
placas final 4 
têm até hoje para 
pagar o IPVA

Os contribuintes paraiba-
nos com veículos de placa final 
4 têm até hoje para realizar o 
pagamento  do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA), que foi pror-
rogado na última semana. Os 
proprietários podem escolher 
a opção do desconto de 10% 
na cota única ou o parcelamen-
to em até três vezes, sendo a 
primeira efetuada também até 
hoje.  

Contudo, caso o boleto da 
placa 4 não tenha chegado às 
residências, via Correios, até 
hoje, o proprietário deverá im-
primir pela internet no portal 
do Detran-PB. Basta informar 
o número completo da placa e 
do número do Renavam no link 
http://www.detran.pb.gov.br/
index.php/ipva.html.

De acordo com a pesquisa 
da Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe), con-
tratada pela Receita Estadual, 
os proprietários de veículos 
usados no Estado da Paraíba 
terão uma redução média de 
3,8% no pagamento do IPVA 
em 2015, quando comparado 
ao valor pago neste ano. 

A redução média conside-
ra todos os tipos de veículos, 
como automóveis, motos, utili-
tários, ônibus e caminhões.

Além do pagamento do 
IPVA, o proprietário de veículo 
precisa efetuar o pagamento da 
Renovação Anual de Licencia-
mento do veículo ao Detran-PB 
(R$ 117), da Taxa de Bombeiro 
(R$ 17,55) e do Seguro Dpvat. 

O valor do Dpvat este ano 
será novamente de R$ 292,01 
para motocicletas, motonetas, 
ciclomotores e similares, en-
quanto para automóveis e ca-
mionetas particulares, missão 
diplomática, corpo consular 
e órgão internacional de R$ 
105,65. 

Já o Dpvat de micro-
-ônibus com cobrança de fre-
te com lotação não superior 
a 10 passageiros e ônibus, 
micro-ônibus e lotações sem 
cobrança de frete (Urbanos, 
Interurbanos, Rurais e Inte-
restaduais) continua também 
R$ 247,42.

entregaram o documento. 
O contribuinte que tiver dú-
vidas na hora de fazer sua 
Declaração do Imposto de 
Renda pode recorrer ao Per-
guntas e Respostas 2015, 
disponibilizado no site da 
Receita Federal. O manual 
contém 699 perguntas e res-
postas.

Restituição antecipada
Você não precisa espe-

rar a Receita liberar o seu 
lote de restituição de Impos-
to de Renda. No Banco do 
Brasil, você pode antecipar 
até 100% do valor da resti-

tuição. É crédito rápido e fá-
cil, que vai direto para a sua 
conta. De acordo com infor-
mações do BB, você que paga 
suas contas em dia ou que 
ainda não contratou a anteci-
pação de IRPF tem taxas dife-
renciadas. O limite de crédito 
é de até R$ 20 mil. 

Ainda de acordo com 
o BB, o interessado na res-
tituição antecipada só tem 
conhecimento sobre as taxas 
de juros no momento da si-
mulação ou da contratação. 
A modalidade não impacta o 
limite disponível para as ou-
tras linhas de crédito.

COmO COntratar

1.  Indique o Banco do Brasil para o crédito da sua restituição. 
2.  Solicite seu CDC antecipação IrPF em um caixa eletrônico, 

pelo celular, pelo bb.com.br , CaBB ou em qualquer agência.

3. Entregue cópia do recibo da declaração de Imposto de 
Renda na sua agência de relacionamento e receba sua 
restituição com crédito na sua conta corrente.
4. Pague sua antecipação na data do crédito da restituição ou 

no vencimento do contrato, o que ocorrer primeiro. 

Crédito sujeito a aprovação cadastral, alteração sem prévio 

aviso e demais condições do produto. Já as taxas de juros, 

limite e percentual de antecipação variam de acordo com o 

nível de relacionamento do cliente com o Banco do Brasil. (JA)

Estudante exibe carteira do ano de 2014 com validade até o dia 31; as novas serão entregues nas Casas da Cidadania em João Pessoa 
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Mulher grávida de gêmeos morre 
em acidente no Viaduto do Cristo
Adriana Monteiro estava 
na moto conduzida pelo 
marido, que ficou ferido

Objetivo
“Nosso objetivo é analisar o 

funcionamento do Instituto de Saúde 
Elpídio de Almeida (Isea) e também 
apresentar propostas para a Secretaria 
de Saúde do Município, na intenção 
de contribuir para a melhoria no 
atendimento”, declarou Berenice 
Ferreira.

Maternidade
O Conselho Municipal de Saúde de 

Campina Grande está realizando um estudo 
técnico e propositivo sobre o Instituto 
de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), para 
verificar a situação da assistência materno-
fetal na maternidade e elaborar propostas de 
melhorias. 

Resultado
O resultado do estudo será exposto 

em reunião do Conselho, na próxima terça-
feira. O trabalho está sendo coordenado 
pela vice-presidente do CMS, a médica 
Berenice Ferreira Ramos, que conta com 
apoio de integrantes de duas comissões do 
Conselho.

Pela cidade
l COMbate à dengue

Agentes de combate às endemias 
estão tampando os reservatórios de água 
que não têm proteção nas residências de 
Campina Grande. O trabalho dos agentes 
de endemias teve início pelo Distrito de 
Galante e também será feito na Zona Rural 
de São José da Mata.

l deManda
O mutirão para colocação das tampas 

em Galante foi iniciado na última segunda-
feira e concluído na quarta-feira. A Gerência 
de Vigilância Ambiental e o Centro de 
Controle de Zoonoses fecharam, no distrito, 
aproximadamente 30 caixas d`água.

Pibid História
Encontram-se abertas até o próximo 

dia 10 as inscrições para o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (Pibid) da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). São cinco bolsas, 
no valor de R$ 400, para alunos do curso de 
Licenciatura em História, campus sede.

Reivindicação
O reitor da Universidade Estadual 

da Paraíba, professor Rangel Junior, se 
reuniu com membros da diretoria do 
Sindicato dos Trabalhadores de Ensino 
Superior da Paraíba (Sintesp/UEPB) para 
discutir proposta de reajustes salariais 
para a categoria, que reivindica um 
aumento da ordem de 8% nos salários 
dos servidores técnicos administrativos. 
Esta semana, a categoria promoveu 
paralisação de advertência em todo o 
Estado.

Orçamento

De acordo com a assessoria da UEPB, 
“Rangel Junior reconhece o legítimo 
direito de reposição salarial reivindicado 
pelos servidores, conforme assegura a 
própria Constituição Federal, mas explicou 
que estava impossibilitado de conceder 
qualquer reajuste, uma vez que a UEPB 
não dispõe de dotação orçamentária para 
tal fim”. Os servidores ainda apresentaram 
uma lista com outras demandas.

Visitante 
A UFCG recebe até o próximo 

dia 20 as inscrições de propostas, 
por parte das unidades acadêmicas, 
para obtenção de vagas de professor 
visitante. Serão ofertadas 10 vagas. 
Conforme a universidade, “a solicitação 
deve ser realizada pelo coordenador 
administrativo da unidade acadêmica 
e encaminhada à Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, via protocolo. O 
requerimento deve ser dirigido ao 
reitor, acompanhado de proposta para 
melhoria do ensino, da pesquisa e da 
extensão”.

Critérios
A seleção acontecerá no dia 11 de 

março e consistirá de uma carta de motivação 
explanando os objetivos pessoais do 
candidato. Outros critérios serão levados em 
consideração, a exemplo do Coeficiente de 
Rendimento Acadêmico e renda.

A Polícia Rodoviária 
Federal não divulgou as ca-
racterísticas do veículo que 
atropelou e matou uma mu-
lher e deixou um homem fe-
rido na manhã de ontem na 
BR-230, no Viaduto do Cris-
to. O casal ainda foi socorri-
do para o Hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa.

De acordo com infor-
mações da PRF, Edmilson da 

Silva Falcão, 29 anos, estava 
em uma motocicleta com a 
esposa, a auxiliar de serviços 
gerais Adriana da Silva Mon-
teiro, 33, grávida de gêmeos. 
Próximo ao Viaduto do Cristo, 
a motocicleta foi atingida por 
um veículo não identificado. 
Com o impacto, a mulher caiu 
e foi atropelada por um veí-
culo que vinha logo atrás. O 
marido ficou ferido.

Uma ambulância do 
Samu socorreu o casal, mas a 
mulher faleceu poucos minu-
tos após dar entrada no hos-
pital. Edmilson da Silva Falcão 
passou por procedimentos 
médicos de emergência e, 
após período de observação, 
cerca de duas horas depois, 
recebeu alta hospitalar.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

FOTO: 190pb/Aguinaldo Mota

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia Seccional da 
cidade de Alhandra, está in-
vestigando a participação de 
Josival Félix Vidal de Negrei-
ros, conhecido por ‘Pai Veio’, 
em vários crimes realizados 
no Litoral Sul da Paraíba, en-
tre eles homicídios. Josivaldo 
Félix foi preso por uma ação 
conjunta das Polícias Civil e 
Militar na noite de quarta-
-feira, na cidade de Caaporã.

De acordo com o dele-
gado seccional de Alhandra, 
Aneilton Castro, a Polícia Ci-
vil cumpriu na semana pas-
sada um mandado de busca 
e apreensão na residência 
de Josivaldo Félix e no local 
foi encontrada uma arma de 
fogo. “Após o cumprimento 
de mandado de busca, pois 
Josivaldo não estava em casa, 
a investigação da Polícia Civil 
continuou.  Na última sexta-
-feira (27),  o suspeito estava 
em um bar na cidade de Ca-
aporã e, após um desenten-
dimento com o dono do es-
tabelecimento, disparou três 
vezes dentro do local,  mas 
ninguém ficou ferido. Como 
não foi encontrada arma, nem 
os projéteis, o  dono do local 
registrou um Termo Circuns-

tanciado de Ocorrência (TCO) 
por ameaça. No dia seguinte 
ao ocorrido, Josival Félix co-
meçou a aterrorizar a popula-
ção. Com as denúncias,  o TCO 
por ameaça e a  arma de fogo 
apreendida, a delegacia en-
trou com o pedido de prisão 
preventiva do Josivaldo, que 
foi deferido no fim da tarde 
da quarta-feira e o suspeito 
foi preso pelas Polícias Militar 
e Civil”, disse o delegado. 

Após a prisão, Josival-
do Félix foi encaminhado 
para a delegacia seccional 
de Alhandra, onde prestou 
depoimento. Na manhã de 
ontem, o suspeito foi trans-
ferido para a Penitenciária 
Desembargador Flósculo da 
Nóbrega (Roger), em João 
Pessoa, onde aguardará as 
decisões da Justiça. 

“Ainda estamos reco-
lhendo informações sobre 
a participação do Josivaldo 
Félix em outros crimes na re-
gião de Alhandra e Caaporã. 
Temos denúncias de que ele 
pode ter cometido até homi-
cídios, isso vai ser reunido e 
vamos finalizar o inquérito 
sobre a atuação do suspeito 
em crimes no Litoral Sul”, fi-
nalizou Aneilton Castro.  

Preso suspeito de vários 
crimes no Litoral Sul 

eM CaaPORÃ

Ronda Escolar inicia atividades de 2015
Com o início do ano leti-

vo nas escolas que compõem 
a rede pública municipal 
de ensino, a Ronda Escolar 
retomou suas atividades. 
Além de garantir a paz nas 
escolas, estão incluidas  pa-
lestras e atividades lúdicas 
dentro do projeto.

A Ronda Escolar é um 
projeto da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP), 
executado através da Secre-
taria de Segurança Urbana e 
Cidadania (Semusb) desde 
julho de 2013 para fazer a 
segurança preventiva nas 
escolas da capital e também 

interagir com a comunidade 
escolar:

“A Ronda Escolar é um 
projeto de prevenção, os 
guardas foram capacitados, 
é um projeto pensado para 
uma prestação de serviço 
no sentido da prevenção. 
Os guardas interagem com 
a comunidade escolar, par-
ticipando das atividades 
das crianças, discutindo os 
problemas da escola, rea-
lizando palestras, vigian-
do o entorno das escolas e 
agora vamos incrementar 
esse projeto com o Teatro 
de Fantoches”, afirmou o se-

cretário da Semusb, Geraldo 
Amorim.

No total a Ronda Esco-
lar, conta com 20 guardas 
divididos em três grupos, 
nos turnos da manhã e tar-
de. Segundo Mayrilane Dias, 
coordenadora do projeto, 
todos eles foram preparados 
para lidar com as crianças e 
todos os conflitos existentes 
no meio escolar. “Eles foram 
capacitados com aulas sobre 
Direitos Humanos, Media-
ção de Conflitos, Cultura de 
Paz, Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Prevenção à 
violência e às drogas. Ainda 

segundo Mayrilane, o intui-
to da Ronda Escolar é estar 
sempre se capacitando e se 
renovando. “Buscamos sem-
pre o aprimoramento para 
melhor atender às questões 
de conflitos nas escolas”, 
afirmou. 

As escolas que recebem 
o auxilio da Ronda Escolar 
estão  localizadas nos bair-
ros de Mandacaru, Bessa, 
Mangabeira, Distrito Mecâ-
nico, Bairro das Indústrias, 
Colinas do Sul, Miramar, Va-
lentina, Costa e Silva, Ernani 
Sátyro, Grotão e Bairro dos 
Novais.

SeguRanÇa

Acidente mata três moradores de Aroeiras
Um defeito mecânico 

pode ter sido a principal cau-
sa que provocou o violento 
acidente que matou três pes-
soas e deixou outras duas fe-
ridas, que estão internadas 
no Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande.

As vítimas que morre-
ram no acidente foram Rosi-
neide Marques, esposa do ve-

reador da cidade de Aroeiras, 
Eraldo Ferreira Barboza; o 
motorista do veículo, Fernan-
do Gomes de Moura, e uma 
senhora conhecida apenas 
por Dona Nair. Todas as víti-
mas são moradoras de Aroei-
ras; estes últimos parentes do 
vice-prefeito da cidade.

O acidente aconteceu na 
manhã de ontem, próximo 

ao Sítio Soares, em uma es-
trada que liga os municípios 
de Aroeiras e Queimadas, no 
Agreste paraibano. Segundo 
testemunhas, o motorista do 
veículo Siena perdeu o con-
trole da direção após o carro 
apresentar problema mecâ-
nico e colidir violentamente 
contra uma árvore. 

Policiais que atenderam 

a ocorrência tomaram conhe-
cimento que os ocupantes do 
veículo estavam sem o cinto 
de segurança. As vítimas fo-
ram socorridas para o Trau-
ma de Campina Grande por 
uma ambulância do Samu. 
Em nota, a Prefeitura Munici-
pal de Aroeiras decretou luto 
de três dias pela morte dos 
moradores. (CF)

agReSte PaRaIbanO

Um veículo ainda não 
identificado bateu na 

motocicleta; a vítima caiu 
e foi atropelada por 

outro carro 
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generalizado 
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Contas de 2013 são aprovadas
gestão estadual

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB), 
reunido extraordinariamen-
te sob a presidência do con-
selheiro Arthur Cunha Lima, 
na tarde de ontem, emitiu 
parecer favorável à aprova-
ção das contas de 2013 do 
governador Ricardo Cou-
tinho, conforme o voto do 
conselheiro André Carlo 
Torres Pontes, relator do 
processo.

Antes do início da vota-
ção, o TCE rejeitou, também 
por unanimidade, prelimi-
nar de suspensão do julga-
mento suscitada pelo Mi-
nistério Público de Contas, 
a fim de que pudessem ser 
acostados a essa prestação 
de contas os resultados do 
exame de despesas da Se-
cretaria de Saúde com orga-
nizações sociais, objeto de 
processos específicos ain-
da em tramitação na Corte. 
Prevaleceu, sobretudo, o 
entendimento de que o go-
vernador do Estado não é, 
constitucionalmente, orde-
nador de despesas.

Em seu voto, acompa-
nhado pela unanimidade 
dos pares, o relator decla-
rou o atendimento parcial 
aos preceitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
pelo governador do Estado 

Relator do processo 
declarou atender à Lei de 
Responsabilidade Fiscal

Estado institui 
comitê de Juventude

Secretária assume 
conselho nacional

TRE-PB realiza 
congresso regional

O governador Ricardo 
Coutinho assinou Decreto nº 35.743 
instituindo o Comitê Intersetorial 
de Políticas Públicas de Juventude 
(Coijuv). Na primeira reunião do 
comitê, realizada em fevereiro, 
foram discutidas propostas de 
reformulação do Decreto 32.302 de 
29 de julho de 2011, com o objetivo 
de dar maior efetividade nas ações 
governamentais para a juventude. 
O decreto foi publicado na edição do 
Diário Oficial de ontem.

A secretária executiva da 
Ciência e Tecnologia do Estado da 
Paraíba, Francilene Procópio Garcia, 
foi eleita presidente do Conselho 
Nacional de Secretários para 
Assuntos de Ciência, Tecnologia 
e Inovação – Consect. A eleição 
aconteceu na última quarta-feira, 
4, em Brasília, durante o primeiro 
fórum da entidade este ano e contou 
com representantes de 18 Estados. 
Francilene Garcia também é diretora-
geral da Fundação Parque Tecnológico 
da Paraíba (PaqTcPB).

O Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) informa que 
as inscrições para o Congresso 
Paraibano de Direito Eleitoral 
2015 já estão abertas. O evento 
acontecerá no auditório de Ciências 
Jurídicas da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), no dia 27 deste 
mês, a partir das 9h. Fruto da 
Escola Judiciária Eleitoral (EJE), o 
Congresso vem ao longo dos anos 
se consolidando como um dos 
eventos voltados à discussão dos 
temas relacionados ao processo 
eleitoral.

Curtas

a quem fez recomendações, 
entre outras, para a criação 
de uma rotina de repasses 
de valores devidos ao Fun-
do Previdenciário Capita-
lizado, “discriminando Po-
der, órgão, entidade, nome 
do servidor, proventos, 
base de cálculo previden-
ciária, descontos efetua-
dos, cota patronal e cota 
dos servidores”.

Recomendou, também, 
a elaboração dos demonstra-

tivos referentes à projeção 
atuarial do Regime Próprio 
de Previdência em confor-
midade com o que dispõe o 
manual de demonstrativos 
fiscais aplicado à União, Es-
tados, Distrito Federal e Mu-
nicípios e que seja evitada 
inconsistência contábil no 
registro da receita do Fundo 
de Combate à Pobreza.

O TCE também decidiu 
encaminhar comunicado à 
Fundação Solidariedade e à 

secretária-executiva do Mo-
vimento “Nós Podemos Pa-
raíba” sobre a análise com-
parativa entre as ações do 
Estado da Paraíba e os Ob-
jetivos do Desenvolvimento 
do Milênio.

Em relação ao projeto 
do Polo Turístico do Cabo 
Branco, o TCE recomendou 
que o governo promova “o 
cumprimento de todas as 
exigências propostas nos 
Editais 001/88 e 001/90, 

cobrando dos licitantes a 
comprovação das condições 
econômico-financeiras para 
realização dos empreendi-
mentos, a prova da idonei-
dade das empresas e em-
presários e a atualização do 
ativo da empresa mediante 
a avaliação atual dos lotes 
negociados”.

Despesas
Em 2013, o Governo 

do Estado movimentou 

Sessão plenária no TCE-PB, conduzida pelo presidente Arthur Cunha Lima, teve duração de cinco horas e quinze minutos

                         FoTo: Francisco França/Secom-PB

recursos da ordem de R$ 
8.559.088.000. Os gas-
tos com pessoal e encar-
gos sociais, nesse mesmo 
exercício, ultrapassaram a 
cifra de R$ 4,55 bilhões e 
representaram 53,22% da 
Despesa Total, índice a ser 
comparado à participação 
de 57,44% observada no 
exercício anterior.

Discriminados por fun-
ções de governo, os gastos 
com Educação atingiram a 
cifra de R$ 1.572.518.000, 
constituindo, isoladamen-
te, o maior volume de des-
pesas empenhadas pelo 
governo que dispunha da 
dotação atualizada para o 
setor de R$ 1.792.304.000, 
no exercício.

O setor da Saúde 
teve aplicações de R$ 
1.063.751.000 para uma do-
tação de R$ 1.368.732.000. 
O da Segurança, enquanto 
isso, teve despesas empe-
nhadas de R$ 853.361.000 
e dotação atualizada de R$ 
948.740.000.

Somadas as 28 fun-
ções de governo exami-
nadas pelo TCE (em meio 
a elas Previdência Social, 
Saneamento, Habitação, 
Agricultura, Cultura, Co-
mércio e Serviços, Ciência 
e Tecnologia, Indústria e 
Energia), o Governo Esta-
dual empenhou despesas 
de R$ 8.559.088.000 para 
uma dotação atualizada de 
R$ 10.557.657.000.

O Plenário da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) votou, na manhã de 
ontem, pela manutenção de 
sete vetos do governador 
Ricardo Coutinho. Outros 
32 requerimentos foram vo-
tados em bloco e a sétima 
sessão ordinária teve ainda 
como destaque a posse do 
deputado Antônio Mineral, 
que volta à Casa de Epitácio 
Pessoa em decorrência do 
pedido de licença de Ricardo 
Marcelo.

Antônio Mineral foi 
empossado pelo presidente 
da Casa, Adriano Galdino, 
antes do início do gran-
de expediente para que já 
pudesse ter direito a voto, 
pois a análise dos vetos do 
governador estava na pau-
ta. A publicação do Diário 
do Poder Legislativo (DPL) 
de ontem consta o ato da 
Mesa nº 069/2015 que 
concede ao deputado Ri-

AL mantém vetos e deputado 
Antônio Mineral toma posse

sÉtIMa sessão oRdINÁRIa

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena é o 
único hospital público do Es-
tado agraciado com o Prêmio 
Paraibano de Qualidade da 
Gestão, concedido pelo Pro-
grama Paraibano de Qualida-
de (PPQ). A conquista levou 
o vereador de João Pessoa, 
Edson Cruz (PP), a reque-
rer Voto de Aplauso para a 
unidade de saúde. A Câmara 
Municipal aprovou o reque-
rimento por unanimidade. 

Segundo o parlamen-
tar, o Voto de Aplauso foi 
destinado à equipe médica 
do Trauma JP. “Quero para-
benizar a equipe médica do 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa por esse prêmio tão 

importante. Temos que mos-
trar a sociedade que o siste-
ma público funciona bem em 
nosso Estado”, completou.

O superintendente da 
Cruz Vermelha Brasileira 
na Paraíba, Milton Pacífico, 
ressaltou que os profissio-
nais que trabalham na Ins-
tituição são capacitados e 
merecem o reconhecimento. 
“Ficamos lisonjeados pelo 
Voto de Aplauso concedi-
do pela Câmara Municipal 
de João Pessoa aos serviços 
desta instituição.  Ganhar 
o Prêmio de Qualidade da 
Gestão nos dá mais respon-
sabilidade de mantermos a 
excelência no nosso traba-
lho, em prol da população 
paraibana”, destacou.

Câmara aprova Voto de 
Aplauso para o Trauma

Prefeitura de JP entrega 
creche para 160 crianças 

Mais 160 crianças do 
bairro do Geisel poderão 
ter acesso ao novo padrão 
de qualidade instituído pela 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) para a Edu-
cação Infantil. Na manhã de 
ontem, o prefeito Luciano 
Cartaxo inaugurou o Crei 
Arlete de Almeida Nunes, 
localizado na Rua Carlos da 
Costa Gomes. A sétima uni-
dade entregue pela gestão, 
contou com investimentos 
de quase R$ 2 milhões. 

O prefeito Luciano Car-
taxo destacou o grande in-
vestimento que tem sido 
feito na Educação Infantil. 
“Já entregamos sete Creis e 
serão mais 10 em funciona-

mento até o final do ano. É 
qualidade na educação das 
crianças e mais tranquili-
dade na vida das mães, que 
vão poder ir ao mercado de 
trabalho buscar o susten-
to de sua família. Estamos 
trabalhando a base da so-
ciedade para garantir um 
futuro melhor para todos”, 
afirmou. 

De acordo a secretá-
ria municipal da Educação, 
Edilma Ferreira, o acesso a 
Educação Infantil é essen-
cial para o crescimento pes-
soal das crianças. “Aqui elas 
passam a ter uma rotina 
planejada, uma alimentação 
balanceada, amor, carinho, 
respeito e proteção”, disse.

cardo Marcelo uma licença 
parlamentar de 124 dias, 
justificada por tratamento 
de saúde e para tratar de 
assuntos particulares.

A condução dos traba-
lhos legislativos feita pelo 
presidente Adriano Galdino 
também foi elogiada pelos 

deputados na sessão de hoje. 
Um dos destaques, feitos pela 
deputada Daniella Ribeiro, 
foi em relação à Secretaria 
Legislativa que acrescentou 
na Ordem do Dia (OD) as jus-
tificativas dos vetos além de 
enviar a OD com 24 horas de 
antecedência.

Parlamentar assume por 124 dias a vaga de Ricardo Marcelo

A Comissão de Constituição e Justi-
ça e a Comissão de Acompanhamento 
e Controle da Execução Orçamentária 
aprovaram ontem os vetos do Governo 
do Estado às 267 emendas do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (LOA 2015). 
A aprovação foi por 8 votos a 5 e ago-
ra os vetos seguem para ser apreciados 
em plenário na próxima semana. 

A votação ocorreu em uma reu-
nião conjunta no Plenário José Mariz 
e contou com a presença de 12 depu-
tados que compõem as duas comissões. 

Das 267 emendas apreciadas 
hoje no plenário, 11 são de rema-
nejamento, 246 de apropriação e 
11 de metas. De todas estas, apenas 
três sofreram divergências por parte 
dos deputados. Trata-se da emenda 
310, que dispõe sobre o orçamento 
da Defensoria Pública do Estado, a 
313, que dispõe sobre o orçamen-
to do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PB) e a 329, que trata do retor-
no de policiais licenciados que foram 
expulsos da corporação.

ccJ e orçamento apreciam 267 emendas

Foto: Roberto Guedes
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CPI da Petrobras é marcada por 
insultos e tumulto generalizado 
Bate-boca começou quando 
o presidente Hugo Motta 
foi chamado de “moleque”

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes

O galinheiro às 
raposas

Haverá em curto prazo - Keynes já dizia que em 
longo prazo estaremos todos mortos - a possibilidade 
de um golpe de Estado no Brasil? A cada momento de 
instabilidade e crise – e exemplo da crise do segundo 
governo Dilma – a pergunta reaparece, como a relem-
brar de que onde há fumaça há fogo. 

A pergunta tem cabimento por que a história 
republicana brasileira no século XX foi pródiga em 
golpes. A chamada “revolução” de 1930, por exemplo, 
se analisada a frio, foi uma conspiração vitoriosa, der-
rubando um governo eleito e outro prestes a tomar 
posse, embora carcomido, reprodutor de todas as 
mazelas do sistema político oligárquico da República 
Velha. Depois, os militares passaram o restante do 
século conspirando, numa sequência formidável de 
golpes no qual os principais foram o do Estado Novo 
(1937), até o ainda não cicatrizado 1964.

A influência política dos militares na vida bra-
sileira só se reduziu após o processo político que se 
abriu depois da Constituição de 1988. Aqui, vale a 
pena observar que embora o regime militar tenha 
acabado em 1985, com a eleição de Tancredo Neves 
no Colégio Eleitoral. Morto Tancredo, a posse de Sar-
ney se deu por uma solução de compromisso com o 
general Leônidas Pires Gonçalves, ministro nomeado 
da Guerra do novo governo. Dessa maneira, a chama-
da “Nova República” (governo Sarney) somente foi 
permitida nascer sob a supervisão do poder mode-
rador informal dos militares. Quem acompanhou a 
conjuntura no período do governo Sarney e da Assem-
bleia Constituinte (1985-1989), de crise econômica e 
renovação democrática da sociedade civil, sabe muito 
bem que a sombra discreta dos militares acompa-
nhou a política em todo o período. Após a edição da 
constituição, a sombra, como por um passe de mágica, 
parece ter desaparecido. 

Por isso, a letra da atual constituição demonstra 
que ela não deixou de ser uma solução de compromis-
so entre civis e militares, reflexo da conjuntura indeci-
sa da Nova República: nela, cabe às forças armadas, e 
não ao presidente da República, “... à defesa da Pátria, 
à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciati-
va de qualquer destes, da lei e da ordem” (Artigo 142 
da Constituição Federal). Perceba-se que nossas for-
ças armadas têm por incumbência garantir os “pode-
res constitucionais” e não “os poderes constituídos”, 
reafirmando o resíduo pretoriano do qual a democra-
cia brasileira padece até hoje. Se houver algum golpe 
no futuro, portanto, sempre se pode arguir a justifica-
tiva da constituição vigente. 

Sou otimista. Para mim, os artigos reservados ao 
papel das forças armadas na constituição brasileira 
foram mais a cristalização da relação de forças ante-
rior do que das novas relações de futuro (já pretérito) 
que se abriu depois de 1988. O principal índice da 
nova realidade, à qual a letra da constituição já não se 
adapta foi a criação, depois de marchas e contramar-
chas, do Ministério da Defesa, em 1999. De fato, os 
militares brasileiros – afora manifestações esporádi-
cas – se recolheram aos quartéis. Até quando ficarão 
lá, se para sempre, nunca se sabe. 

Por tudo isso, a genealogia do golpe no Brasil 
parece ter migrado do aparelho militar para o apa-
relho político ou o aparelho judiciário. Os militares 
estão silenciosos e a figura do político “vivandeira de 
quartel” parece ter se recolhido aos anais da história 
republicana do século XX. Contudo, continua-se a 
flertar no meio político com formas abertas de golpe. 
O exemplo mais recente foi a encomenda extemporâ-
nea de um parecer ao jurista Ives Granda Martins - da 
parte um advogado “amigo” do ex-presidente FHC, de 
nome José de Oliveira Costa -, sobre as possibilidades 
de começar um processo ˜impeachment” da presi-
dente Dilma. Na minha leitura, o parecer de Granda 
é casuístico, entre outros motivos por extrapolar a 
responsabilidade ao agente público da ação direta de 
dolo à subjetividade da “negligência”. Agir à maneira 
do trio Oliveira-Granda-FHC significa reles oportunis-
mo político, além de pretender pescar em turvas.

 Quem fala em golpe sem antever o regime e as 
forças sociais que lhe dará durabilidade não passa de 
um cabeça de vento. Impeachment impõe também saber 
o dia seguinte, ou seja, a edificação do novo governo. 
Quem pretende derrubar a presidente Dilma quer entre-
gar o poder ao PMDB, nas figuras da linha sucessória do 
Estado brasileiro, em sequência, Michel Temer, Eduardo 
Cunha e Renan Calheiros. Em pose de moralista do pau 
oco, pretende entregar o galinheiro às raposas… 

A sessão da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) viveu na manhã de 
ontem momentos de ten-
são e bate-boca generaliza-
do, após o presidente Hugo 
Motta (PMDB-PB) anunciar 
que criaria quatro sub-re-
latorias para o colegiado. 
Indignado com a condução 
dos trabalhos, Edmilson Ro-
drigues (PSOL-PA) chamou o 
peemedebista de “moleque” 
e chegou a ser contido por 
colegas. Outros deputados se 
levantaram de suas cadeiras 
e, com dedos em riste, foram 
até a mesa da presidência 
questionar Motta.

“Quem manda aqui é o 
presidente. Não aceito des-
respeito. Cabelo branco não é 
sinônimo de respeito”, reagiu 
Motta aos gritos. “Não serei 
fantoche para me submeter 
a pressão aqui. Não tenho 
medo de grito. Da terra onde 
venho, homem não ouve gri-
to”, emendou.

O peemedebista não havia 
aceitado o apelo da base gover-

Daiene Cardoso e 
Daniel Carvalho
Da Agência Estado

Após ser insultado, parlamentar paraibano disse que em sua terra “homem não ouve grito”

nista para que fosse votado pri-
meiro o plano de trabalho e em 
outro momento se discutisse a 
criação das sub-relatorias. O PT 
e outros partidos também re-
clamaram que não foram con-
sultados antes sobre o assunto. 
Motta começou a ler o ato de 
criação das sub-relatorias e a 
sessão se transformou em dis-
cussão generalizada. 

FHC
Motta também leu ato 

onde negou o pedido de ex-

tensão das investigações ao 
governo de Fernando Hen-
rique Cardoso, apresentado 
pelo deputado Afonso Flo-
rence (PT-BA). O presidente 
alegou que o pedido não en-
contrava respaldo regimen-
tal. “Estamos obrigados a nos 
ater no ato de criação que 
delimita o escopo da CPI, ou 
seja, no período de 2005 e 
2015”, afirmou. 

A primeira sub-relatoria 
criada ontem vai investigar 
superfaturamento e gestão 

temerária na construção de 
refinarias no Brasil; a segun-
da, a constituição de empre-
sas subsidiárias e sociedades 
com o fim de praticar atos ilí-
citos; a terceira, o superfatu-
ramento e gestão temerária 
na construção e afretamen-
to de navios de transporte, 
navios-plataforma e navios-
sonda; a última, vai apurar 
irregularidades na operação 
da companhia Sete Brasil e 
na venda de ativos da Petro-
bras na África.

FOTO: William Sant-ana/Câmara dos Deputados

O deputado Edmilson 
Rodrigues (PSOL-PA) pe-
diu desculpas ao presidente 
da CPI da Petrobras, Hugo 
Motta (PMDB-PB). O depu-
tado do PSOL confirmou ter 
chamado Motta de “coro-
nel”, mas negou ter se refe-
rido a ele como “moleque”. 
Segundo Rodrigues, o que 
ele disse foi: “Não amoleque 

esta CPI”.
“A minha cultura é a 

cultura da decisão coleti-
va. Felizmente não vivemos 
mais numa ditadura”, disse 
o deputado. “Jamais admi-
tirei que, pelo fato de ser 
presidente legitimamente 
eleito, empossado, possa 
sobrepor aquilo que regi-
mentalmente limita o seu 

poder”, completou.
Motta afirmou que fará 

o que tiver de ser feito e que 
não abrirá mão do regimento 
no comando da CPI. Avisou 
que não abrirá mão da cria-
ção das sub-relatorias e de-
signou os sub-relatores Alti-
neu Côrtes (PR-RJ), Arnaldo 
Faria de Sá (PP-SP), Bruno 
Covas (PSDB-SP) e André 

Moura (PSC-SE). 
O relator Luiz Sérgio 

(PT-RJ) fez um apelo “à sere-
nidade” e não escondeu sua 
contrariedade com a criação 
das sub-relatorias. Ele che-
gou a pedir que o assunto 
fosse definido na próxima 
semana para “distensionar” 
o trabalho, mas sua sugestão 
não foi atendida.

“Coronel”, sim, e não “moleque”

A presidente Dilma 
Rousseff decidiu esperar um 
momento de menos turbu-
lência política para indicar 
o novo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
Diante do clima de confronto 
criado com a lista de políticos 
suspeitos de envolvimento no 
escândalo de corrupção na 
Petrobras e com a perspec-
tiva de sofrer nova derrota, 
caso o nome passasse agora 
por sabatina no Senado, Dil-
ma resolveu segurar mais um 
pouco a indicação.

Na lista dos cotados para 
substituir o ex-ministro do Su-
premo Joaquim Barbosa estão 
o jurista Clèmerson Merlin 
Clève, professor titular da Uni-
versidade Federal do Paraná, 
e o tributarista Heleno Torres, 
que só não chegou à Corte em 
2013 porque Dilma atribuiu a 
ele o “vazamento” da notícia 
sobre sua nomeação.

Embora Torres seja o 
candidato preferido do presi-
dente do STF, Ricardo Lewan-
dowski, desta vez o ministro 
também apresentou ao gover-
no outros dois nomes que o 
agradariam: Marcus Vinícius 

Furtado Coêlho, presidente 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), e o jurista para-
naense Luiz Édson Fachin. 

O governo sofreu novo re-
vés na noite da última quarta-
-feira, 4, quando a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
que aumenta a idade de apo-
sentadoria dos ministros de 
tribunais superiores de 70 
para 75 anos foi aprovada em 
primeiro turno pela Câmara. 
Conhecida como “PEC da Ben-
gala”, a proposta ainda depen-
de de uma segunda votação, 
mas, de qualquer forma, o que 
ocorreu ontem já é um sinal do 
clima de rebelião da base alia-
da, principalmente do PMDB, 
contra o governo Dilma.

Se receber sinal verde do 
Congresso, a PEC da Bengala 
tira de Dilma o direito de in-
dicar cinco ministros do Su-
premo até o fim do seu man-
dato, em 2018. Agora, porém, 
o governo considera que é 
preciso “baixar a poeira” da 
crise política antes de enviar 
ao Senado um candidato para 
ser sabatinado.

O desembargador Xa-
vier de Aquino conta com a 
simpatia do vice-presidente 
Michel Temer para ocupar a 
vaga de Barbosa no Supremo, 
mas, segundo informações 

obtidas pelo jornal O Estado 
de S. Paulo, não tem chance. 
Perderam força as candidatu-
ras dos ministros do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Mau-
ro Campbell, Benedito Gon-
çalves e Luís Felipe Salomão 
porque o governo não vê com 
bons olhos a acirrada disputa 
interna, que divide a Corte.

Pronunciamento
Assumindo o protagonis-

mo da “batalha da comunica-
ção” para diminuir a rejeição 
ao governo, reverter a maré 
negativa e defender a posição 
do Palácio do Planalto peran-
te a opinião pública, a presi-
dente Dilma Rousseff gravou 
na manhã de ontem, no Palá-
cio da Alvorada um pronun-
ciamento para ser veiculado 
em rede nacional de rádio e 
TV no próximo domingo, 8. O 
mote da fala é o Dia Interna-
cional da Mulher

No pronunciamento, a 
presidente vai exaltar as po-
líticas sociais dirigidas para 
o público feminino, como a 
implantação da Casa da Mu-
lher Brasileira, espaço que 
reúne os principais serviços 
para o atendimento integral 
de vítimas de violência, como 
delegacias especializadas, de-
fensorias e promotorias. 

Dilma espera tranquilidade 
política para indicação ao STF

No momento em que o 
presidente da CPI da Petro-
bras, Hugo Motta (PMDB-
-PB), anunciava a indicação 
da multinacional Kroll para 
investigar crimes de lavagem 
de dinheiro e evasão de divi-
sas, os membros da comissão 
foram surpreendidos com a 
chegada do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ).

Cunha disse que foi à co-
missão em virtude das infor-
mações de que seu nome es-
taria na lista dos envolvidos 
na Operação Lava Jato. “Este 
parlamentar faz questão e 
está à disposição para prestar 
esclarecimentos à CPI”, disse 
o presidente, lembrando que 
sempre apoiou publicamente 
a criação da comissão. “CPI é 
o foro em que será debatido 
de verdade tudo o que está 
acontecendo”, reforçou.

Eduardo Cunha teria es-
colhido a CPI da Petrobras 
como instrumento para de-
monstrar seu descontenta-
mento pela inclusão de seu 
nome na lista de inquéritos 
da Operação Lava Jato. 

Vera Rosa  
e Rafael Moraes Moura
Da Agência Estado

Daniel Carvalho
Da Agência Estado

Cunha aparece 
de surpresa e 
alega citação na 
Lava Jato
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Janot pede ao STF investigação 
contra 45 deputados e senadores

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) pediu ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) a abertura de inquéri-
to contra cerca de 45 parla-
mentares com mandato, con-
forme apurou a reportagem. 
Na quarta-feira, 4, a PGR 
enviou ao Supremo 28 pedi-
dos de abertura de inquérito 
envolvendo 54 investigados 
com ou sem foro privilegia-
do. Esse último caso pode 
abranger tanto parlamen-
tares sem mandato quanto 
pessoas sem prerrogativa 
de foro que tiveram atuação 
próxima aos políticos no su-
posto esquema de corrupção 
na Petrobras.

A Agência Estado apurou 
que juntamente com os pe-
didos de abertura de inqué-
rito, Janot solicitou ao STF o 
cumprimento de ao menos 

quatro mandados de busca e 
apreensão, quebras de sigilos 
telefônico e bancário. O sigilo 
telefônico poderia confirmar 
não o teor, mas que houve 
conversas entre os investi-
gados, uma vez que o pedido 
será para ter acesso ao extra-
to da conta telefônica.

Na lista estão o presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), o presidente do 
Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), os senadores Lin-
dhberg Farias (PT-RJ), Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), Romero 
Jucá (PMDB-RR), Edison Lo-
bão (PMDB-MA) e Fernando 
Collor (PTB-AL). A PGR pe-
diu ainda o arquivamento de 
investigações sobre o ex-pre-
sidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves (PMDB-RN), e 
sobre o senador Aécio Neves 
(PSDB-MG). 

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, descar-
tou pedir investigação sobre 
a presidente Dilma Rousseff, 
que teve o nome citado pelo 
doleiro Alberto Youssef, um 
dos delatores do esquema, por 

considerar que a menção a pe-
tista é anterior ao mandato de 
presidente.

Aos procuradores, os 
delatores da Operação Lava 
Jato citaram o envolvimen-
to de parlamentares do PT, 
PMDB, PP, PSDB e PSB.

Os nomes das pessoas 
que aparecem na lista não fo-
ram divulgados pelo STF, em 
razão de o caso estar sob si-
gilo de Justiça. Na relação há 
políticos com mandato, sem 
mandato e pessoas que, por 
estarem ligadas diretamente 
aos casos que envolvem po-
líticos, acabaram incluídas 
nos pedidos de inquérito. O 
ministro do Supremo Teori 
Zavascki, relator das ações 
relativas à Operação Lava 
Jato, deve decidir pela divul-
gação dos nomes hoje.

Conforme pessoas en-
volvidas nas investigações, 
a lista de cerca de 45 parla-
mentares pode crescer com 
o avanço das investigações e 
de novas delações que estão 
sendo colhidas no âmbito da 
Lava Jato.

A PGR enviou ao Supremo 
28 pedidos de inquérito 
contra 54 investigados

Da Agência Estado

O procurador Rodrigo Janot entregou ao STF a lista de políticos envolvidos na Operação Lava Jato

FOTO: Dida Sampaio/Estadão

Célia Froufe
Da Agência Estado

Com menos sobras por 
mês e o atual ciclo de alta dos 
juros básicos e do dólar tor-
nando outros investimentos 
mais atrativos, a caderneta 
de poupança teve o pior de-
sempenho mensal da histó-
ria em fevereiro. Mais do que 
isso, os resgates R$ 6,264 
bilhões maiores do que os 
depósitos no mês passado 
somam quase a cifra negati-
va de um ano todo. Em 1999, 
por exemplo, o volume de re-
tiradas líquidas no acumula-
do do ano foi de R$ 8,769 bi-
lhões. Em 2000, o resultado 
ficou negativo em R$ 7,541 
bilhões.

De acordo com dados do 
Banco Central divulgados on-
tem o saldo de fevereiro esta-
va bem pior. Até o dia 26, os 
saques somavam R$ 10,5 bi-
lhões. O valor registrado até o 
penúltimo dia útil do mês era 
maior, inclusive, do que o ano 
inteiro de 2003, primeiro ano 
do governo do PT, quando 
os resgates líquidos da pou-
pança somaram R$ 10,425 
bilhões. Foi o maior volume 
de retiradas em um ano dos 
últimos 20 anos. 

Só no último dia de feve-
reiro entraram aplicações no 
valor de R$ 4,229 bilhões. O 
movimento de concentração 
no fechamento dos meses é 
comum por conta de econo-
mias dos salários dos poupa-
dores que muitas vezes vão 
de forma automática para a 
aplicação. 

Com o resultado de fe-
vereiro, o saldo total da pou-
pança ficou em R$ 658,191 
bilhões, já incluindo os ren-
dimentos do período, no 
valor de R$ 3,678 bilhões. 
O Banco Central começou a 
compilar os dados atuais em 
1995. Até o dado conhecido 
hoje, o maior resgate líqui-
do mensal da poupança ha-
via sido em março de 2006, 

de R$ 3,8 bilhões, superado 
posteriormente pelo resul-
tado de janeiro. No primeiro 
mês de 2015, as retiradas já 
foram superiores às aplica-
ções em R$ 5,529 bilhões. 
Foi a primeira vez que isso 
ocorreu após nove meses 
consecutivos de depósitos 
superiores aos resgates. 

Os depósitos na cader-
neta em fevereiro somaram 
R$ 135,907 bilhões, en-
quanto as retiradas foram 
de R$ 142,171 bilhões. No 
primeiro bimestre do ano, 
a poupança já acumula um 
resgate líquido de R$ 11,792 
bilhões.

Rumores 
Em meados do mês pas-

sado, o Ministério da Fazen-
da divulgou nota à imprensa 
informando que não proce-
diam as “informações que 
estariam circulando pela 
mídia social de que haveria 
risco de confisco da poupan-
ça ou de outras aplicações 
financeiras”. 

A nota da pasta dizia 
ainda que “tais informações 
são totalmente desprovidas 
de fundamento, não se con-
formando com a política eco-
nômica de transparência e a 
valorização do aumento da 
taxa de poupança de nossa 
sociedade, promovida pelo 
governo, através do Ministé-
rio da Fazenda”. 

Remuneração 
A forma de remunera-

ção da aplicação mudou em 
maio de 2012. Pela nova re-
gra, sempre que a taxa básica 
de juros, a Selic, for igual ou 
menor que 8,5% ao ano, o 
rendimento passa a ser 70% 
da Selic mais a Taxa Referen-
cial (TR). Atualmente, a taxa 
básica está em 12,75% ao 
ano. Quando o juro sobe a 
partir de 8,75% ao ano passa 
a valer a regra antiga de re-
muneração fixa de 0,5% ao 
mês mais a TR.

Poupança tem o pior 
desempenho histórico

DADOS DO BC

A menção do procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot, ao 
nome da presidente Dilma Rousseff 
na lista dos nomes da Operação 
Lava Jato, ainda que para pedir o 
arquivamento do inquérito, foi re-
cebida com surpresa no Palácio do 
Planalto. Interlocutores de Dilma 
afirmam que “jamais alguém pen-
sou que isso pudesse acontecer”. 
Avalia-se, segundo essa fonte, que 
é “absurdo” alguém achar que, 
por conta das revelações da revista 
“Veja” sobre depoimento do do-
leiro Alberto Youssef que envolvia 
Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, sugerindo que ambos 
sabiam do esquema de corrupção 
na Petrobras, eles pudessem ser, 
de alguma forma, envolvidos neste 
processo.

Após ressaltar que a Constitui-
ção não permite a investigação do 
chefe do Executivo por qualquer 
ato que não seja relacionado com 
o exercício do cargo da Presidência, 
e como as denúncias remontam a 
antes de 2011, quando Dilma assu-
miu, o interlocutor avaliou: “Isso 
não aconteceu e não poderia mes-
mo ter acontecido. Não havia a me-
nor base pra isso”, disse.

 Dilma passou a manhã de 
ontem, no Palácio da Alvorada, 
gravando pronunciamento que 
será exibido no domingo, 8, em 
comemoração ao Dia da Mulher, 
para sair em defesa do governo. 
Dilma está enfrentando graves 
problemas políticos e econômicos 
e tenta reverter a maré de más 
notícias que atingiram inclusive 
a sua popularidade. Por conta 
disso, reiniciou suas viagens pelo 
país. Hoje, Dilma estará em Ara-
guari (MG), onde anunciará a en-
trega de mais casas do Programa 
Minha Casa, Minha Vida.

Citação a Dilma surpreende Planalto

O senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) está na lista dos políticos 
que serão investigados pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) por 
envolvimento no esquema de 
corrupção da Petrobras. O nome 
do senador está entre os 28 pe-
didos de abertura de inquérito 
enviados pelo procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, ao 
ministro Teori Zavascki, na quar-
ta-feira, 4. 

 Em depoimento de delação 
premiada, o ex-diretor de Abas-
tecimento da Petrobras Paulo 
Roberto Costa disse que traba-

lhou para o petista na eleição 
ao governo do Rio de Janeiro no 
ano passado como arrecadador 
de recursos de empreiteiras para 
financiar a campanha. Costa con-
tou aos investigadores da Opera-
ção Lava Jato que empreiteiras 
pagavam propina em troca de 
contratos com a petroleira. Parti-
dos políticos teriam recebido sua 
parte no esquema em forma de 
doações oficiais.

 A reportagem confirmou que 
a senadora Gleisi Hoffmann (PT
-PR), ex-ministra da Casa Civil do 
governo Dilma Rousseff, também 

está na lista da PGR com pedido 
de abertura de inquérito. A pro-
curadoria-geral da República tam-
bém pediu investigações contra os 
senadores Edison Lobão (PMDB-
MA), ex-ministro das Minas e Ener-
gia, e Fernando Collor (PTB-AL). 

Segundo fontes do Judiciá-
rio, Collor teria o maior núme-
ro de indícios contra si, inclusive 
com dinheiro do esquema depo-
sitado em sua conta-corrente. O 
senador tem influência política 
na BR Distribuidora, uma subsi-
diária da Petrobras investigada 
no esquema. 

Lindbergh também integra a lista

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR), segundo vice-presi-
dente do Senado, está na lista 
de investigados que o procura-
dor-geral da República, Rodrigo 
Janot, enviou ao Supremo Tri-
bunal Federal, na última terça-
feira, relativa a apurações da 
Operação Lava Jato.

No Congresso, o parlamentar 
já foi líder dos governos de Fer-
nando Henrique Cardoso (PSDB), 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de 
Dilma Rousseff (PT). O senador é 
uma das principais lideranças do 

PMDB e a inclusão de seu nome 
na relação de investigados au-
menta ainda mais a crise de re-
lacionamento entre o maior par-
tido da base aliada e o governo.

O nome do senador apa-
receu em depoimentos de de-
lação premiada do ex-diretor 
de Abastecimento da Petrobras 
Paulo Roberto Costa, preso pela 
Polícia Federal desde março do 
ano passado. Jucá foi citado em 
uma relação de outros 27 polí-
ticos que, segundo o ex-diretor, 
seriam beneficiários do esquema 

de desvios envolvendo contratos 
da Petrobras. Renan Calheiros 
(AL), presidente do Senado, e 
Eduardo Cunha (RJ), presidente 
da Câmara dos Deputados, tam-
bém foram mencionados.

O procurador-geral encami-
nhou 28 pedidos de abertura de 
inquérito contra 54 pessoas sus-
peitas de envolvimento no esque-
ma de corrupção investigado pela 
Lava Jato. Além deles, foram apre-
sentados sete pedidos de arquiva-
mento - entre eles o de Aécio e da 
presidente Dilma Rousseff. 

Romero Jucá faz parte da relação



Governo indonésio não 
aceitou a troca de presos 
salvar os australianos

Indonésia rejeita pedido da 
Austrália e executará presos

Canberra (AE) - Autori-
dades da Indonésia disseram 
ontem que não irão aceitar a 
oferta da Austrália para a tro-
ca dos dois traficantes presos, 
que deverão ser fuzilados nos 
próximos dias. O último pedi-
do foi feito para tentar salvar a 
vida de dois australianos.

Andrew Chan e Myuran 
Sukumaran, de 31 e 33 anos, 
respectivamente, foram con-
denados à morte em 2006 por 
tentar contrabandear mais 
de 8 quilos de heroína de Bali 
para a Austrália em 2005.

O ministro da Justiça e 
dos Direitos Humanos, Ya-
sonna Laoly, disse que a troca 
poderá ser feita no futuro no 
caso de outros crimes, mas 
não para pessoas que já foram 
sentenciadas à morte, sob as 
duras leis indonésias contra 
as drogas.

“No que diz respeito a 
este crime, vamos dizer não”, 
disse Laoly, após encontro 
com o presidente Joko Wi-
dodo. A ministra de Relações 
Exteriores da Austrália, Julie 
Bishop, ligou para o chanceler 
indonésio Retno Marsudi, que 
havia concordado repassar as 
informações ao presidente.

 “O que estamos tentando 
fazer é ver as opções de pre-
sos que estão disponíveis para 
troca”, afirmou a ministra de 
Relações Exteriores da Aus-
trália, Julie Bishop.

Bishop propôs repatriar 
três indonésios que estão 
presos na Austrália, em tro-
ca da vida dos australianos, 
informou ontem a imprensa.  
A proposta foi feita pelo tele-
fone na noite da úlitma ter-
ça-feira. Na quarta-feira (4), 
a Indonésia anunciou que os 
traficantes seriam transfe-
ridos para a prisão de segu-
rança máxima em Bali, local 
onde serão realizadas as exe-
cuções. Os australianos estão 
presos há 10 anos.

 A ministra das Relações 
Exteriores e o primeiro-minis-
tro australiano, Tony Abbott, 
estiveram entre os 40 legisla-
dores que se reuniram em fren-
te ao Parlamento australiano 
para uma vigília à luz de velas 
em apoio aos prisioneiros que 
estão no corredor da morte.

 Abbott disse que solici-
tou outra conversa por tele-
fone com o presidente, após o 
último apelo da Austrália pela 
vida dos prisioneiros.

“Eu não posso garantir 
que o pedido será aceito, mas 
eu fiz o pedido porque o go-
verno e a população da Indo-
nésia precisam saber que isso 
é importante para nós”, disse 
Abbott.

“Nós respeitamos a In-
donésia e honramos sua ami-
zade, mas vamos continuar 
lutando pelos nossos valores 
e defendendo os cidadãos aus-
tralianos”, acrescentou o pri-
meiro-ministro.

 Os dois australianos es-
tão entre os nove traficantes 
estrangeiros que devem ser 
executados em breve, apesar 
dos pedidos de clemência de 
vários de seus governos. Um 
indonésio também será exe-
cutado. Dentre os estrangei-
ros está o brasileiro Rodrigo 
Gularte, três nigerianos, uma 
mulher filipina, um francês e 
um cidadão de Gana.

 O brasileiro Rodrigo Gu-
larte, de 42 anos, foi condena-
do por entrar no país com seis 
quilos de cocaína escondidos 
em pranchas de surf. Ele está 
preso desde 2004. A família 
tenta provar às autoridades 
que ele sofre de esquizofre-
nia para evitar o fuzilamento 
e transferi-lo para um centro 
psiquiátrico.

 Plano de execução
O plano de execução tem 

deteriorado as relações entre 
a Indonésia e os outros paí-
ses envolvidos, especialmente 
com a Austrália e o Brasil.

 O presidente Widodo re-
cebeu diversas ligações dos lí-
deres estrangeiros perguntan-
do se as execuções poderiam 
ser canceladas, mas todos os 
pedidos foram rejeitados. Ele 
prometeu não ceder, justifi-
cando que a Indonésia está em 
emergência por causa das dro-
gas. Na semana passada, o go-
verno da Indonésia protestou 
e chamou de volta seu embai-
xador que foi recém-designado 
ao Brasil, Toto Riyanto, depois 
da presidente Dilma Rousseff 
recusar sua credencial.

A Indonésia executou seis 
traficantes em janeiro, incluin-
do o brasileiro Marco Archer 
Cardoso Moreira, de 53 anos. 
Mais de 130 pessoas estão no 
corredor da morte. Destes, 57 
estão condenados por causa 
do tráfico de drogas. 
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Seul (AE) - O embaixa-
dor dos Estados Unidos na 
Coreia do Sul, Mark Lippert, 
foi ferido com uma faca por 
um manifestante durante um 
evento em Seul, na manhã de 
ontem (noite de quarta-feira 
no Brasil). 

O embaixador, de 42 
anos, participava de um café 
da manhã em um centro cul-
tural quando foi atacado no 
rosto e no braço. Ele foi leva-
do ao hospital e não corre o 
risco de morrer.

Este foi um exemplo ex-
tremo que mostra o quanto 
os manifestantes esquer-
distas sul-coreanos estão 
enfurecidos com os Estados 
Unidos por causa de seu pa-
pel na história da Coreia. 
Washington apoiou a Coreia 
do Sul durante a Guerra da 
Coreia, entre 1950 e 1953, 
contra a Coreia do Norte co-
munista. Os Estados Unidos 
ainda enviam cerca de 30 mil 
soldados que participam de 
exercícios militares anuais 

com Seul. Os ativistas veem 
isso como um grande obstá-
culo para o objetivo de reuni-
ficar as duas Coreias.

“A Coreia do Sul e a do 
Norte devem ser reunifica-
das”, gritou o manifestante 
Kim Ki-jong ao atacar Lippert 
com uma faca de 25 centíme-
tros. Ele é conhecido pela seu 
longo histórico de protestos 
contra os Estados Unidos e foi 
preso após o ataque.

O embaixador dos Esta-
dos Unidos levou 80 pontos 
no rosto e passou por uma 
cirurgia no braço para re-
parar os danos nos tendões 
e nervos. Ele permanece 
estável no hospital. Lippert 
tornou-se embaixador em 
outubro do ano passado e 
tem marcado presença re-
gular na mídia e em eventos 
sociais em Seul. Ele deve 
ser liberado do hospital em 
até quatro dias e poderá ter 
problemas sensoriais em 
sua mão esquerda, segundo 
comunicou um funcionário. 

Após nove horas do ata-
que, Lippert postou em sua 
conta no Twitter que estava 
bem e que estaria de volta “o 
mais rápido possível para esta-
belecer a aliança entre os Esta-
dos Unidos e a Coreia do Sul”.

Em depoimento à polí-
cia, Kim disse que atacou Li-
ppert para protestar contra 
os exercícios militares entre 
os Estados Unidos e a Coreia 
do Sul, que começaram na 
última segunda-feira. Kim 
disse que os exercícios mili-
tares, que Washington e Seul 
afirmam ser apenas para de-
fesa, irão arruinar a reconci-
liação entre as duas Coreias. 

Após o ataque, a mídia 
estatal da Coreia do Norte 
noticiou que “os golpes de 
faca fizeram justiça” e “fo-
ram uma punição merecida 
aos Estados Unidos, que são 
maníacos por guerra”, e que 
refletem os protestos do 
povo sul-coreano contra os 
Estados Unidos, que podem 
gerar uma guerra por causa 

dos exercícios militares em 
conjunto.

A polícia sul-coreana já 
estava ciente do comporta-
mento de Kim Ki-jong. No en-
tanto, não havia considerado 
a possibilidade de ele ter 
ligação com o Conselho de 
Reconciliação e Cooperação, 
grupo que organizou o café 
da manhã no qual Lippert foi 
atacado.

O ministro de Relações 
Exteriores de Seul disse que 
esta foi a primeira vez que 
um embaixador foi vítima de 
um ataque violento na Coreia 
do Sul. No entanto, o diplo-
mata do Japão escapou de 
uma lesão em 2010, quando 
o mesmo Kim Ki-jong jogou 
um pedaço de concreto con-
tra o diplomata, de acordo 
com a polícia. Na época, Kim 
Ki-jong protestava contra a 
reivindicação do Japão pelas 
pequenas ilhas ocupadas pela 
Coreia do Sul. Ele ficou preso 
por três anos, mas estava em 
liberdade condicional. 

Embaixador americano é atacado
EM SEuL

O manifestante Kim Ki-jong foi preso após atacar o embaixador norte-americano Lippert Mark com uma faca de 25 centímetros

Beirute, Líbano (AE) - 
Helicópteros do governo sírio 
bombardearam ontem a ci-
dade de Alepo, Norte do país, 
matando pelo menos 18 pes-
soas e deixando dezenas de 
feridas, informaram ativistas. 

O ataque aconteceu em-
bora o presidente Bashar 
Assad tenha negado veemen-
temente, em entrevista à te-
levisão estatal portuguesa, 
que suas Forças Armadas 
usem as chamadas bombas 
de barris contra civis. 

O ataque aéreo contra 
um bairro controlado pelos 
rebeldes foi uma aparente re-
presália a um ataque, realiza-
do um dia antes por comba-

tentes da oposição, contra um 
prédio usado pelos serviços 
de inteligência do governo. 

Aeronaves sírias já lança-
ram centenas de bombas de 
barril durante a guerra civil, 
matando milhares de civis e 
provocando muita destruição. 
A tática, que geralmente en-
volve o lançamento de cilin-
dros cheios de explosivos dos 
helicópteros, é muito critica-
da por grupos de defesa dos 
direitos humanos, porque as 
bombas não são precisas. 

 O ativista de Alepo Abu 
Raed disse que uma bomba 
de barril atingiu um estabele-
cimento comercial que vendia 
gasolina e óleo diesel. Segun-

do ele, o local se incendiou 
rapidamente e muitas pessoas 
que estavam próximas sofre-
ram queimaduras. 

Segundo Raed, o ataque 
contra o bairro de Qadi Askar 
matou pelo menos 20 pessoas. 
Já o Observatório Sírio pelos 
Direitos Humanos, grupo se-
diado em Londres, afirma que 
os mortos foram 18.

O ataque aéreo foi reali-
zado depois da Frente Nusra, 
grupo afiliado à Al-Qaeda, e 
outras facões islâmicas radi-
cais, terem lançado um ataque 
a um prédio da inteligência 
em Alepo, explodindo parte 
das instalações, antes de ten-
tar invadi-las. 

Governo sírio bombardeia
a cidade de Alepo e mata 10

Agentes especiais iranianos
libertam diplomata no Iêmen

GuERRA CIVIL

Teerã (AE) - O Irã infor-
mou ontem que um grupo de 
agentes especiais libertou um 
diplomata iraniano seques-
trado mais de 19 meses atrás 
no Iêmen. Trata-se de um raro 
reconhecimento, por Teerã, da 
realização de uma operação 
de inteligência realizada em 
solo estrangeiro. 

O vice-ministro de Rela-
ções Exteriores Hossein Ami-
rabdollahian disse à agência 
oficial de notícias Irna que 
agentes de inteligência em-
preenderam uma “operação 
difícil e complicada” para ga-
rantir a liberdade de Ahmad 
Nikbakht das “mãos dos ter-
roristas”. 

Amirabdollahian afirmou 
também que a operação acon-

teceu “numa área muito es-
pecial do Iêmen”, sem, porém 
fornecer mais detalhes

O diplomata, que atuava 
na capital iemenita, Sanaa, na 
época do sequestro, voltou 
para casa ontem, informou 
a Irna. A emissora estatal de 
televisão mostrou imagens de 
Nikbakht chegando ao Aero-
porto de Teerã, onde foi sau-
dado por autoridades irania-
nas, familiares e amigos. 

Em julho de 2013, ho-
mens armados impediram a 
passagem do carro do diplo-
mata, quando ele dirigia em 
Sanaa, forçando-o a entrar 
no veículo em que estavam. 
Ninguém assumiu a respon-
sabilidade pelo sequestro, 
que autoridades afirmaram 

ter sido realizado por mili-
tantes da Al-Qeada. Na épo-
ca, o nome do diplomata não 
foi divulgado. 

O ministro de Inteligên-
cia do Irã, Mahmoud Alavi, 
disse à televisão estatal que 
seus funcionários realizaram 
a operação para libertar Nik-
bakht a um “custo mínimo” e 
sem ceder às exigências dos 
sequestradores, comentário 
que dá a entender que houve 
negociações a respeito do des-
tino do diplomata. 

Em janeiro de 2014 ou-
tro diplomata iraniano que 
trabalhava em Sanaa, o adido 
econômico da embaixada, Ali 
Asghar Asadi, foi morto a tiros 
num movimentado bairro co-
mercial vda cidade. 

Foto: Han Jong-Chan/Estadão Conteúdo

Niviane Maagalhães
Da Agência Estado
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Dunga convoca seleção 
para amistosos contra
a França e o Chile

A torcida que comparecer a oitava e 
penúltima etapa do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia, em Jaboatão dos Guarara-
pes (PE), poderá conferir em primeira mão 
a formação de novas e promissoras duplas. 
De hoje até o próximo domingo, Luciano/
Léo Vieira (ES/DF), Jô/Ícaro (PB) e Bruno 
Schmidt/André (DF/ES) farão a estreia na 
arena montada na Avenida Beira Mar, com 
entrada franca à torcida.

Além da transmissão pelos canais Spor-
TV, as partidas disputadas na quadra central 
também podem ser acompanhadas ao vivo 
pelo site da CBV no link http://cbbvp.com.br. 
E empolgação não faltará. Nesta temporada, 
Luciano foi finalista das etapas de São José 
(SC) e Porto Alegre (RS), quando foi campeão 
jogando temporariamente ao lado de Bruno 
Schmidt. E ele se juntará a Léo Vieira, vice 
para o próprio Luciano na capital gaúcha. A 
expectativa é de um trabalho de longo prazo 
com bons frutos.

Outra parceria que estreia também terá 
como trunfo o grande entrosamento e os 
treinamentos 'em casa'. O paraibano Jô, que 
vinha atuando com Léo Vieira, passa a jo-
gar com o também paraibano Ícaro. Ambos 
se conhecem desde as categorias de base, 
disputaram diversos torneios no Estado e 
terão a possibilidade de realizar o trabalho 
no mesmo local, na Praia de Cabo Branco. 
Promessa de novas forças para o cenário na-
cional e um show de vôlei de praia para os 
torcedores.

Álvaro e Vítor
O privilégio de poder utilizar a camisa 

dourada, que indica o cabeça de chave núme-
ro um de cada etapa, mudará de mãos pela 

primeira vez no Circuito Brasileiro de Vôlei 
de Praia. Após duas etapas na mão de Lucia-
no/Bruno Schmidt (ES/DF), o uniforme úni-
co pertencerá a Álvaro Filho e Vitor Felipe de 
sexta-feira (06.03) a domingo (08.03), quan-
do Jaboatão dos Guararapes (PE) receberá a 
oitava etapa da temporada.

As partidas da penúltima etapa serão 
disputadas na Praia de Candeias, na Avenida 
Beira Mar, altura do número 630, com en-
trada franca à torcida. Os jogos terão trans-
missão ao vivo das semifinais e finais pelos 
canais SporTV. Além disso, as partidas da 
quadra principal também podem ser vis-
tas em tempo real no site da CBV, pelo link 
http://cbbvp.com.br

“Acho que essa camiseta foi uma coisa 
muito bacana, é o sonho de qualquer atleta 
estar no topo. O circuito brasileiro é muito 
competitivo, com times fortes, então o mais 
difícil é manter-se no topo. Vamos trabalhar 
para continuarmos nessa boa sequência, te-
mos que estar dispostos a dar o nosso má-
ximo. Ficamos felizes e esperamos continuar 
com ela”, analisou Alvinho.

A camisa dourada é cedida ao time líder 
do ranking de entradas, que é formado pelos 
quatro melhores resultados obtidos pelos 
atletas nas cinco últimas participações entre 
as dez últimas etapas realizadas do CBBVP. 
Por ter vencido a etapa de João Pessoa (PB) 
e conquistado dois bronzes em São José (SC) 
e Porto Alegre (RS) os paraibanos somaram 
pontos importantes para encabeçar a lista 
em Jaboatão dos Guararapes.

O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é 
disputado em nove etapas, começando no se-
gundo semestre de 2014 e terminando no pri-
meiro semestre de 2015. Além disso, ao final 
do calendário a edição do Superpraia (torneio 
com formato diferente e campeão indepen-
dente). Depois de Jaboatão dos Guararapes, o 
CBVP será disputado em Salvador (BA), de 27 
a 29 de março.

Jô é atração em circuito
VôLEI dE praIa

Paraibano estreia dupla 
com o conterrâneo Ícaro
na etapa de Pernambuco

Durante toda esta semana, A União trouxe uma 
série de matérias sobre um fato que marcou o fute-
bol paraibano e especialmente a história gloriosa do 
Botafogo de João Pessoa, ocorrido em 6 de março de 
1980. Hoje está completando 35 anos da vitória do 
Belo sobre o Flamengo de Zico e Cia, por 2 a 1, pelo 
Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A cobertura co-
meçou no domingo passado, com uma reportagem 
sobre o jogo em si, e a festa que tomou conta das ruas 
de João Pessoa, na chegada da equipe. O Botafogo 
ficou conhecido na época, em todo o país, como o clu-
be matador de tricampeões, em referência às vitórias 
sobre o Flamengo e o Internacional.

 Na terça-feira, trouxemos uma matéria com o 
torcedor do Belo, Antônio Gutemberg, que assistiu o 
jogo no Maracanã. Na quarta-feira, o depoimento foi 
do narrador da Rádio Tabajara, Eudes Toscano, que 
transmitiu a partida. Quinta-feira, alguns jogadores 
daquela partida como Nicássio, Magno e Marquinhos 
deram detalhes do que aconteceu no jogo. 

Hoje, pegamos o depoimento do atual presi-
dente do clube, Guilherme Novinho, que na época 
viveu também uma grande emoção, como torcedor. 
A série será concluída amanhã, na coluna "Causos e 
Lendas do Futebol, escrita pelo botafoguense Fran-
cisco Serpa.

A exemplo da maioria das pessoas entrevistadas, 
Guilherme Novinho também custou a acreditar no 
que tinha acontecido, e jamais esperava uma zebra 
daquele tamanho, contra um time que era conside-
rado quase imbatível, e que foi campeão brasileiro 
naquele ano, e no ano seguinte, da Libertadores e 
Mundial. 

"Eu ouvi o jogo em casa, pelo rádio. Me emo-
cionei muito e demorei a dormir tentando acreditar 
no que tinha acontecido. No dia seguinte, fui a Cruz 
das Armas receber a delegação do Botafogo. As ruas 
estavam lotadas de gente. Foi uma verdadeira festa 
em toda a cidade. Me lembro que ficamos esperando 
o vídeotape depois da partida pela televisão. E final-
mente, pudemos assistir no cinema, através do Canal 

100, os melhores momentos desta partida, tida como 
a maior façanha de um time paraibano até hoje", 
disse Novinho

Agora como dirigente, Novinho disse que o clube 
fará uma menção em sua página na internet, sobre 
a passagem dos 35 anos do fato. Ele disse também 
que para que ninguém no clube esqueça o que ocor-
reu, guarda uma lembrança na Maravilha do Contor-
no. Nós temos aquela foto histórica, em um quadro. 
Aquela em que aparece Zico, olhando como se não 
acreditasse no que estava acontecendo, e o placar lá 
registrando Flamengo 1 x 2 Botafogo",  concluiu o 
atual presidente do Belo, lembrando com orgulho a 
façanha do clube do coração. 

Novinho: “Vi a vitória do Belo pelo Canal 100”
HÁ 35 ANOS

Foto: Ascom-FPF

Foto: CBV/Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Guilherme Carvalho (Novinho), presidente do Botafogo

João Pessoa sedia ama-
nhã mais um grande evento 
do triathlon nacional que vai 
reunir mais de 400 atletas en-
tre homens e mulheres com 
a realização do Campeonato  
Brasileiro Olímpico e Sul-Ame-
ricano Junior de Triathlon. As 
disputas vão acontecer a partir 
das das 6h na Praia do Cabo 
Branco se estendendo até as 
11h30 e a tarde das 14h às 17h. 
Além do Brasil, representantes 
da Argentina, Chile, Colômbia, 
Equador, Uruguai, República 
Dominicana e Venezuela com-
petirão neste sábado.

O campeonato ocorrerá 
em frente à Fundação Casa de 
José Américo no Cabo Branco. 
Os atletas disputarão 1500m 
na natação, 40km no ciclismo e 
10km no atletismo, nas catego-
rias Feminino e Masculino.

Pela manhã acontecerá 
O Campeonato Brasileiro de 
Triathlon Olímpico, enquanto 
à tarde está reservada para o 
Campeonato Sul-Americano 
de Triathlon Junior com atletas 

entre 16 e 19 anos. Paralela-
mente acontece a disputa do 
Campeonato Brasileiro de Pa-
ratriathlon.

Márcio Miranda, presi-
dente da Federação de Tria-
thlon da Paraíba, é um dos 
mais entusiasmados para este 
grande evento na Paraíba e 
destaca a sua importância. “A 
Seleção Brasileira que vai estar 
nos jogos olímpicos disputará 
também nessa competição. É a 
terceira vez que o campeonato 
brasileiro acontece em nossa 
capital, o que mostra que a ci-
dade está bem preparada para 
a realização desse evento”.

Além disso, o campeona-
to poderá decidir se João Pes-
soa sediará, em 2016, etapa 
do Campeonato Mundial de 
Triathlon. “Alguns delegados 
técnicos internacionais estarão 
presentes ao campeonato de 
amanhã para fazer avaliação da 
prova, pelo qual poderão averi-
guar se teremos possibilidade 
de realizar uma das etapas da 
World Cup”, salienta Márcio.

Campeonato terá mais 
de 400 atletas na PB

TRIATHLON

A largada da prova aquática será amanhã na Praia do Cabo Branco

Foto: Reprodução



Botafogo volta as atenções para 
as disputas do Paraibano 2015
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Alvinegro já encara 
o Sousa, no próximo 
domingo, no Almeidão

Longe de ser 
o que um dia já foi

Perdão pelo saudosismo, mas o futebol carioca ou-
trora conhecido como futebol elegante, de encher os olhos 
dos amantes do bom futebol, que tem como palco maior, 
o Maracanã, que viu nada mais nada menos que ‘Mané Gar-
rincha’ desfilar com suas pernas tortas nos anos dourados 
do Glorioso; Zico ‘o Galinho de Quintino’ bater falta como 
ninguém, em tardes inesquecíveis de domingo para os 
rubro-negros; Roberto Dinamite levar alegria aos milha-
res de vascaínos com os seus belos gols; Rivelino, qual o 
tricolor que não se lembra dos seus dribles e chutes inde-
fensáveis que fazia enlouquecer a torcida pó-de-arroz. 

Pois é, a realidade hoje é triste, passa longe daquele 
passado memorável. 

2015 iniciou para os “Quatro Grandes do Rio” com o 
mesmo enredo de 2014: três times na Série A e um time 
na Série B do Brasileirão. A dupla Fla-Flu permaneceu e o 
Vasco voltou à elite, trocando de lugar com o Botafogo 
que vai jogar a Série B esse ano.

O que esses gigantes do futebol brasileiro chamados 
de ‘Quatro Grandes do Rio’ apresentaram em 2014, foi 
no mínimo sofrível.

Mas, como diria o famoso chavão: “Recordar é 
viver”, então vamos recordar um pouco alguns resulta-
dos que esses gigantes obtiveram em 2014, entrando 
negativamente para a história de cada um deles.

Começando pelo Vasco da Gama, que atraves-
sou umas das piores crises de sua centenária história. 
Perdeu a decisão do Campeonato Carioca aos 45 do se-
gundo tempo, para o seu maior rival. Disputou a Série B, 
de fato, voltou para a Série A, apesar de alguns torce-
dores duvidaram que o time retornaria à elite do futebol 
brasileiro, devido a campanha muito abaixo do esperado. 
Na Copa do Brasil foi eliminado pelo ABC-RN. Mas, sem 
dúvida o pior resultado foi na Série B, em São Januário, 
diante de sua torcida, perdeu por de 5 a 0 para o Avaí, 
a derrota mais vergonhosa de toda sua história jogando 
em seus domínios.

O Botafogo por sua vez, não ficou muito atrás, 
conseguiu o grande feito de terminar o Campeonato 
Carioca em 9º Lugar, atrás de equipes como: Cabofrien-
se, Boavista, Friburguense, Macaé e Nova Iguaçu. Na 
Copa do Brasil foi eliminado pelo Santos, após perder a 
primeira partida em casa por 3 a 2 e também perder a 
volta, dessa vez por 5 a 0. O pior ainda estava por vir, 
depois de uma campanha cheia de confusões, envolven-
do salários atrasados e outras questões extracampo, 
no Campeonato Brasileiro, o Alvinegro só ficou à frente 
do Criciúma e foi rebaixado para a Série B de 2015, ter-
minando em 19º lugar.

O Flamengo jogou o Campeonato Brasileiro quase 
que inteiro brigando para não cair, tentando fugir da 
confusão, como dizia seu técnico Vanderlei Luxemburgo, 
mas, o que realmente marcou o ano foi a eliminação na 
Copa do Brasil, depois de conseguir uma vantagem, no 
Maracanã, quando venceu o Atlético-MG por 2 a 0. Foi 
para o segundo jogo, no Mineirão, abriu o placar, aumen-
tando ainda mais a vantagem, poderia perder por uma 
diferença de até dois gols, que passaria de fase, mas, 
na base do “Eu Acredito” a torcida do galo mineiro levou 
o time a uma virada histórica, 4 a 1, eliminando o urubu. 
Em menos de uma semana após a eliminação, dessa vez 
pelo Campeonato Brasileiro, novamente Atlético-MG pela 
frente e mais uma derrota por 4, só que dessa vez a 0.

O vexame do Fluminense também foi pela Copa do 
Brasil, o tricolor fez um papel que jamais irá esquecer, 
após uma vitória incontestável contra o América-RN, na 
Arena das Dunas, por 3 a 0. O Fluminense veio para a 
segunda partida, no Maracanã, tranquilo, tão tranquilo, 
que terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 1, só 
que esqueceu o seu futebol no vestiário, voltou para 
o segundo tempo, e aí o destino tratou de mudar a 
história do jogo para o América-RN, que ao contrário do 
Fluminense, voltou muito afim de buscar o resultado, 
correu atrás e conseguiu uma virada histórica para 5 a 
2, eliminando o Fluminense diante de sua torcida.

O pior é que não é só o futebol carioca, o futebol 
brasileiro está longe de ser o que um dia já foi, ficou 
explícito no resultado da Seleção Brasileira na última 
Copa do Mundo, dentro de casa, o que era para ser uma 
festa toda nossa, fechando com chave de ouro com o 
título mundial - hexacampeão - em pleno Maracanã, virou 
aquele ‘Mineiraço’ – 7 a 1 para Alemanha, incontestável, 
que jamais sairá da nossa memória.

bhrunno_04@hotmail.com

Bhrunno 
FernandoDepois de empatar com o 

Ceará (1 a 1) e ser eliminado 
do Nordestão, o Botafogo foca 
as atenções para a conquista 
do tricampeonato Estadual.  
O Belo volta à disputa no pró-
ximo domingo (8), contra o 
Sousa, às 16h, no Estádio Al-
meidão. Com 10 pontos e na 
quinta colocação o Alvinegro 
da capital tenta se firmar na 
competição e tentar uma vaga 
no G4. Nos cinco jogos dispu-
tados no Paraibano a equipe 
da Maravilha do Contorno 
obteve três vitórias - contra 
Miramar de Cabedelo e Santa 
Cruz de Santa Rita, ambos por 
2 a 0 e Lucena (1 a 0) - além 
de empatar diante do Auto Es-
porte (1 a 1) e perdeu para o 
Treze (1 a 0). 

Pressionado pela torcida 
nas fracas atuações da equipe 
nos últimos compromissos 
o treinador Marcelo Vilar vai 
“quebrar a cabeça” novamen-
te para mudar este quadro 
não favorável ao grupo. As 

mexidas, que vem fazendo no 
time, não têm alcançado re-
sultados satisfatórios, deixan-
do os dirigentes e torcedores 
apreensivos com a má fase 
que atravessa nos desafios. 
Confiante que o grupo dará a 
volta por cima, o comandante 
botafoguense ressaltou que 
alguns jogadores precisam 
melhorar para que o Alvine-
gro volte a vencer.  

“Estamos tentando me-
lhorar o nível da equipe para 
que possamos dar a volta por 
cima. Alguns atletas estão 
devendo boas apresenta-
ções e vamos trabalhar para 
reverter o quadro. Iremos 
nos concentrar para obter 
o título”, observou. Sobre a 
pressão que vem dos torce-
dores pedindo a sua saída do 
comando botafoguense ele 
frisou que está habituado a 
este tipo de comportamen-
to, onde quem não gosta de 
pressão é melhor ficar em 
casa.  “Sou vacinado e con-
tinuarei trabalhando para 
mudar a situação.   Quando 
as vitórias acontecerem tudo 
passa e o torcedor volta a 
aplaudir”, comentou.

A partir de 2015 a Série B do 
Campeonato Brasileiro também 
adotará o Fair Play Trabalhista. Ou 
seja, os clubes que atrasarem sa-
lários de seus jogadores poderão 
perder pontos. A decisão foi to-
mada após o conselho técnico da 
competição, realizada no início da 
tarde de ontem. Os representan-
tes dos 20 clubes da Segundona se 
reuniram na sede da CBF, no Rio 
de Janeiro, e votaram pela adoção 
da medida. No evento, também 
foi divulgada a tabela do campeo-
nato. O Botafogo estreará contra 
o Paysandu fora de casa.   

No entanto, há uma diferen-
ça em relação ao modelo que 
será praticado na Série A. Na 
Segunda Divisão, os jogadores 
só poderão denunciar seu clube 
caso o atraso nos pagamentos 
seja de 30 dias. Para a elite do 
futebol brasileiro, o prazo é de 
15 dias. O modelo é semelhante 
ao que vigora no Campeonato 
Paulista há três temporadas, no 
qual os atletas prejudicados de-

vem recorrer à Justiça Desportiva 
para fazerem as denúncias.   

“Na Série B temos esse aspec-
to diferente. Na Série A o jogador 
pode notificar o clube após o 15º 
dia de atraso. Na Série B são 30 
dias. Ao contrário do Conselho 
Técnico da Série A, não teve dis-
cussão sobre mudança na fórmu-
la do campeonato. Continuamos 
com o mesmo formato, com 20 
clubes, onde os quatro primeiros 
sobem e os quatro piores são re-
baixados. A tendência é que con-
tinue assim por um período maior 
de tempo”, comentou o presiden-
te do Bahia, Marcelo Sant’Ana, 
em entrevista ao SporTV.   

Ingressos 
Outra diferença para a Pri-

meira Divisão é no preço mínimo 
dos ingressos. Na Série B, os clubes 
poderão cobrar no mínimo R$ 20 
para as entradas, sendo R$ 10 a 
meia. Na Série A o valor mínimo 
é de R$ 40. Em ambas as divisões, 
a diretoria que desejar fazer uma 

promoção deve comunicar à CBF.
Também no Conselho, a CBF 

divulgou a tabela do torneio. A 
primeira rodada será disputada 
nos dias 8 e 9 de maio. O Botafogo 
estreia no torneio diante do Pay-
sandu, fora de casa. Destaque tam-
bém para os jogos América-MG x 
Bahia e Vitória x Sampaio Corrêa. 
Veja abaixo a primeira rodada.

Tabela da Série B é divulgada
brASILeIrão 2015

1ª rodada

Paysandu x Botafogo

Macaé x Santa Cruz

Vitória x Sampaio Corrêa

Mogi Mirim x Criciúma

América-MG x Bahia

Paraná x Ceará

Náutico x Luverdense

ABC x Oeste

Atlético-GO x Boa Esporte

CRB x Bragantino

No jogo de opostos pelo 
Estadual, Miramar de Ca-
bedelo e Treze se encaram 
hoje, às 20h30, no Estádio 
Almeidão, nas mudanças fei-
tas na tabela pela Federação 
Paraibana de Futebol (FPF).  
De um, lado, o Galo da Bor-
borema é o líder isolado da 
competição, com 15 pontos, 
contra um do adversário.

O treinador Everton 
Goiano deverá contar com 
os retornos de Panda (la-
teral esquerdo) e Araújo 
(atacante). O primeiro cum-
priu suspensão, enquanto 
o segundo entra na vaga de 
Conrado, entregue ao De-
partamento Médico. Outra 

novidade pode ser a entrada 
do zagueiro Alisson Santana 
no lugar de Murilo na defesa. 
O restante da equipe será  a 
mesma que empatou com o 
Campinense (2 a 2), no Clás-
sico dos Maiorais. 

A novidade do Miramar 
é a estreia do treinador Re-
ginaldo Sousa, que deixou o 
Ypirtanga-PE para “salvar” o 
time de um possível rebaixa-
mento. Sem ganhar na dispu-
ta, o substituto de Givanildo 
Silva alertou que é necessário 
reforçar o elenco para tentar 
uma possível mudança na 
competição. “Existe uma ne-
cessidade e estamos aguar-
dando os reforços”, observou.       

Treze pega Miramar e
quer manter liderança

No ALMeIDão

Uma boa notícia 
para os torcedores e di-
rigentes do Santa Cruz 
de Santa Rita que final-
mente terão à disposição 
o Estádio Teixeirão para 
sediar os jogos pelo Es-
tadual. Com a decisão,  
o jogo contra o Cam-
pinense acontecerá na 
próxima segunda-feira, 
às 20h30. A definição 
ocorreu ontem, du-
rante a vistoria da  Co-
missão Permanente de 
Combate e Prevenção 
à Violência aos Estádios 

da Paraíba, Federação 
Paraibana de Futebol 
(FPF), Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros. 

De acordo com o 
gerente de futebol do 
clube, César Welling-
ton, finalmente o tor-
cedor da Cobra Coral 
terá jogos em casa para 
prestigiar o represen-
tante da cidade no Es-
tadual. “Contar com o 
apoio da torcida é ma-
ravilhoso e até psicoló-
gico para conseguir as 
vitórias”, ressaltou. 

Teixeirão é liberado 
para jogos do Estadual

eM SANTA rITA

FOTO: Reprodução/Internet

Técnico Marcelo Vilar está confiante que a equipe dará a volta por cima



Wallace será a voz de Luxemburgo
NOVO CAPITÃO
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Alecsandro e Paulo Vítor 
também poderão usar a
braçadeira nos jogos

Léo Moura já é passado 
no Flamengo. O ex-capitão 
se despediu com festa no 
Maracanã, na vitória de 2 a 0 
sobre o Nacional do Uruguai 
- e abriu espaço para novas 
lideranças no Rubro-Negro. 
O zagueiro Wallace herdou 
a braçadeira e será a voz de 
Vanderlei Luxemburgo den-
tro das quatro linhas. No 
entanto, o elenco conta com 
mais dois jogadores para 
formar o trio de líderes.

O atacante Alecsandro e 
o goleiro Paulo Victor atuam 
intensamente no grupo e 
têm o perfil elogiado com 
frequência pelo comandante. 
O primeiro é dos mais expe-
rientes. Aos 34 anos, o cami-
sa 9 possui voz ativa e respei-
to dos companheiros.

Já Paulo Victor tem nos 
longos anos de Flamengo 
o respaldo necessário dos 
colegas, sendo o atleta com 
maior potencial para virar 
ídolo, na visão do próprio 
Léo Moura.

"Como capitão tem vá-
rias lideranças aqui no Fla-
mengo. Alecsandro, Wallace, 
Paulo Victor... Inclusive, o Pau-
lo tem esse carisma e todas as 
condições de preencher a la-
cuna de ídolo. Ele está no clu-
be há muito tempo, conhece o 

Flamengo, e o torcedor gosta 
dele", afirmou. Aos 27 anos, 
Wallace já assumia a braça-
deira de capitão nos jogos 
do Flamengo sem a presença 
de Léo Moura. Identificado 
com a torcida e disposto a 
encerrar a carreira na Gávea, 
é dele a responsabilidade de 
"comandar" o trio de líderes 
e apoiar o elenco no que for 
necessário.

"Não me coloco como 
capitão do Flamengo. Sei da 
minha liderança. Isso não 
precisa de braçadeira para 
ser demonstrado. É algo mui-
to mais para simbolizar. Já foi 
o tempo em que o capitão es-
calava o time", disse.

"Ou você tem perfil, ou 
não tem. Se eu for o capitão, 
vou me sentir honrado. A li-
derança acontece de forma 

natural", encerrou o defen-
sor.

Na festa de despedida de 
Léo Moura, o lateral passou a 
braçadeira a Wallace e elo-
giou o companheiro:

"A escolha é lógico que 
o treinador que vai definir. 
Wallace tem esse perfil, não 
só ele, como Paulo Victor, 
Alecsandro, Cáceres... São 
jogadores que têm uma li-

derança fundamental. Tenho 
certeza de que a braçadei-
ra estará bem representada 
com o Wallace".

O fato é que sem o ca-
misa 2 o Flamengo terá mu-
danças no perfil de liderança. 
Entretanto, nada que se afas-
te muito do que Vanderlei 
Luxemburgo considere ideal 
para a melhor condução pos-
sível da temporada.

Adriano volta a 
se envolver em 
nova confusão 
fora de campo

Adriano mais uma vez se 
envolveu em uma polêmica. 
Desta vez, uma bem grande. 
O Imperador foi visto che-
gando a um motel da Zona 
Sul do Rio de Janeiro com 
R$ 60 mil em dinheiro vivo 
no bolso, acompanhado por 
nada menos que 18 garotas 
de programa e um grupo de 
pagode para animar a festa.

Segundo informações do 
'Extra', Adriano queria dei-
xar claro que, apesar da far-
ra, não iria sair do motel sem 
pagar. A cada R$ 4mil gastos, 
uma conta era fechada, e uma 
nova aberta na sequência.

Depois de não concreti-
zar sua ida para o Le Havre, 
da França, Adriano já havia se 
envolvido em um outro pro-
blema, quando teve seu carro 
apreendido, após ser parado 
numa blitz da Lei Seca, com o 
veículo sem a placa da frente.

Santos demite
Enderson que
tinha problemas 
com jogadores

O técnico Enderson Mo-
reira foi demitido do coman-
do do Santos ontem. O trei-
nador recebeu a notícia logo 
após conceder a entrevista 
coletiva no CT Rei Pelé. O téc-
nico santista se envolveu em 
polêmica com os “pratas da 
casa” do clube, fato que de-
sagradou a diretoria santista.

Enderson se reuniu com 
os dirigentes do clube logo 
após o treino da manhã de 
ontem, no CT, e chegou a dis-
cutir com alguns integrantes 
da cúpula alvinegra. Durante 
a discussão, o treinador ex-
ternou a insatisfação pelos 
reforços que não chegaram, 
o principal deles, o atacante 
Walter, do Fluminense. Além 
disso, o técnico não gostou 
de ser cobrado sobre seu re-
lacionamento com os atletas 
revelados no clube.

A diretoria não se con-
formava com a insistência de 
Enderson na contratação do 
gordinho do Fluminense. A 
cúpula alvinegra reprovou os 
constantes elogios ao atacan-
te do Flu, que gerava pressão 
para a sua contratação, e as 
críticas que ele costuma fa-
zer aos jogadores mais jo-
vens, entre eles, a maior joia 
do clube, o atacante Gabriel 
Barbosa. Enderson tinha 
problemas de relacionamen-
to com diversos jogadores do 
elenco.

Enderson insistia em ter Walter

Zagueiro Wallace é a nova liderança dos jogadores do Flamengo com a saída de Léo Moura que se despediu do clube na última quarta-feira

Oswaldo pede calma após cinco vitórias seguidas
O triunfo por 4 a 1 sobre 

o Vitória da Conquista (BA), 
na última quarta-feira, pela 
Copa do Brasil, foi o quin-
to seguido do Palmeiras em 
2015 - Rio Claro, São Bento, 
Penapolense e Capivariano 
foram as vítimas anteriores. O 
clube não conseguia sequên-
cia tão positiva desde março 
de 2014, quando bateu São 
Bernardo, Portuguesa, Paulis-
ta, Vilhena e Ponte Preta em 
sequência, ainda com Gilson 
Kleina no comando. Mas o 
técnico Oswaldo de Oliveira 
faz questão de pedir calma.

“ É um trabalho que ain-
da está sendo desenvolvido, 
temos um caminho muito 
longo a percorrer. Os gran-
des adversários ainda estão 
por vir, temos plena cons-
ciência disso. Virão equipes 
mais preparadas, com nível 
técnico bem superior” aler-
tou o comandante, antes de 
dizer que não tem a mínima 
preocupação com a chance 

PALMEIRAS

de o grupo se deslumbrar:
“Nós fizemos uma esco-

lha muito meticulosa. O Ale-
xandre Mattos (diretor de 

futebol), o Cícero Souza (ge-
rente), nossos outros auxilia-

res... Fomos muito precisos 
na escolha desses jogadores. 
A gente não precisa ficar 
se desgastando, chamando 
atenção a determinados de-
talhes. Eles são muito profis-
sionais, têm muita consciên-
cia. Hoje não há margem para 
empolgação pelas vitórias. O 
caminho é muito árduo.”

Mesmo sem se empolgar, 
Oswaldo encontrou tempo 
para fazer elogios ao time, que 
curiosamente deslanchou após 
a expulsão de Arouca e marcou 
dois gols no período de inferio-
ridade númerica, elevando a 
vantagem para 4 a 1.

“Teve alguns detalhes 
muito importantes. A partir 
dos 15 minutos finais do pri-
meiro tempo, nós perdemos 
muito a segunda bola. Tive-
mos que dar uma ajeitadi-
nha, mas fluiu muito bem no 
segundo tempo. Passamos a 
ganhar novamente o rebote e 
evoluir com velocidade e boa 
técnica para fazer os gols.”

Lance do jogo da última quarta-feira em que o Palmeiras venceu o Vitória da Conquista-BA por 4 a 1

No próximo domingo, às 
16h, o São Paulo enfrenta o Co-
rinthians pela 8ª rodada do Cam-
peonato Paulista e os tricolores 
lutarão para quebrar um tabu 
que pode chegar a um ano no 
próximo dia 9 de março. A data 
marca o aniversário de um ano da 
última vitória do time de Muricy 
Ramalho sobre o rival alvinegro e 
Luis Fabiano aposta que o jejum 
será quebrado no Morumbi - no 
triunfo de 2014, 3 a 2 no Pacaem-
bu também pelo Paulistão, o ca-
misa 9 deixou sua marca.

A promessa de Fabuloso foi 
feita durante evento em um sho-
pping na Zona Sul da capital pau-
lista. Ao lançar suas novas chutei-
ras - trocou a Nike pela Puma -, 
o centroavante ouviu um torce-
dor implorar pelo fim do tabu e 
respondeu "fica tranquilo". Luis, 
depois, reconheceu que também 
anda incomodado com o históri-
co diante dos corintianos e mos-
trou confiança que o jogo irá vi-
rar no fim de semana,

“Eu também não aguento, 
também não gosto de perder 

para um grande rival, incomoda 
muito. Chegou a hora de vencer 
nosso rival. Com certeza, essa co-
brança vai virar incentivo e a gen-
te vai fazer uma grande partida. 
É clássico, gostoso de se jogar. Es-
pero reescrever essa história com 
gols e continuar dando alegria 
ao torcedor. Torcedor são-pauli-
no adora ganhar esse clássico, a 
gente vai em busca dessa felicida-
de”- projetou.

O tabu que Fabuloso busca 
encerrar é de um ano, mas de so-
mente três partidas: um empate 

e uma derrota no Campeonato 
Brasileiro e o revés da estreia na 
Copa Libertadres da América des-
te ano. Ainda assim, o artilheiro 
acredita que um triunfo no do-
mingo será essencial para o São 
Paulo se reerguer na temporada 
e recuperar o prestígio com os 
torcedores.

O Corinthians vem de uma 
grande vitória pela Taça Liberta-
dores quando marcou 1 a 0 no 
San Lorenzo, em jogo disputado 
na Argentina na última quarta-
feira à noite.

Atacante diz que chegou a hora de vencer o Corinthians
LUÍS FABIANO

FOTOS: Reprodução/Internet
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Técnico mantém a base
e promove o retorno
do lateral Marcelo

Dunga convoca para amistosos
SELEÇÃO BRASILEIRA

Dunga anunciou ontem os 
23 convocados para os amis-
tosos contra França, no dia 
26, em Paris, e Chile, três dias 
depois, em Londres. Para os 
dois últimos testes antes do 
anúncio da lista que definirá os 
chamados para a Copa Améri-
ca, em junho, o comandante do 
Brasil manteve a base predo-
minantemente europeia usada 
em 2014. Além de dar oportu-
nidade para cinco jogadores 
que atuam no país, o técnico 
promoveu o retorno do lateral 
esquerdo Marcelo, presente 
apenas na primeira lista.

Sem surpreender, Dunga 
adotou como critério o ritmo 
de competição dos selecioná-
veis e, por isso, priorizou a in-
clusão dos atletas que já estão 
em atividade na temporada da 
Europa.

Parâmetro, por sua vez, 
que foi determinante para que 
apenas um dos últimos três 
destaques do futebol brasi-
leiro no ano passado e que se 
transferiram para o Oriente 
figurasse na lista: Diego Tar-
delli, do Shandong Luneng, da 
China. Everton Ribeiro, do Al 
Ahli, e Ricardo Goulart, Guan-
gzhou Evergrande, ficaram 
fora.

Condição física a parte, o 
técnico frisou que a lista, mes-
mo sendo a última antes da 
primeira competição oficial 
em 2015, não garante a pre-
sença dos 23 no Chile, onde 
será disputada a Copa Amé-
rica. A delegação que viajará 
para Europa terá como auxi-
liar pontual o ex-atacante Jair-
zinho, campeão  em 1970.
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Confira lista dos convocados

Diego Alves
(Valencia-ESP)
 Jefferson
(Botafogo)
Marcelo Grohe
(Grêmio)

Danilo
(Porto-POR)
 Fabinho
(Monaco-FRA)
 Filipe Luis
(Chelsea-ING)
 Marcelo
(Real Madrid-ESP)

Za
gu

ei
ro

s  David Luiz
(Paris Saint-Germain-FRA)
Marquinhos
(Paris Saint-Germain-FRA)
Miranda
(Atlético de Madri-ESP)
 Thiago Silva
(Paris Saint-Germain-FRA)
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Elias
(Corinthians)
 Fernandinho
(Manchester City-ING)
 Luiz Gustavo
(Wolfsburg-ALE)

 Oscar
(Chelsea-ING) 
Philippe Coutinho
(Liverpool-ING)
 Souza
(São Paulo)
Willian
(Chelsea-ING)

At
ac

an
te

s Diego Tardelli
(Shandong Luneng (CHN)
 Douglas Costa
(Shakhtar Donetsk-UCR)
 Neymar
(Barcelona-ESP) 
Roberto Firmino
(Hoffenheim-ALE)
 Robinho
(Santos)

As transferências de Everton Ri-
beiro e Ricardo Goulart para mer-
cados de pouca tradição no futebol 
foram determinantes para a ausên-
cia de ambos na lista de convocados 
da Seleção Brasileira. Dunga afirmou 
que os ex-atletas do Cruzeiro ficaram 
para trás em virtude da perda de con-
dicionamento físico, mas tratou de 
tranquilizá-los, cotando os dois para 
futuros chamados.

Para os amistosos da seleção con-
tra a França e Chile, Dunga relacio-
nou Diego Tardelli, que também joga 
na Ásia. O treinador explicou por que 
chamou Tardelli e descartou Ribeiro 
e Goulart. Convocar de uma vez três 
atletas que não estão no ritmo ideal 
seria arriscado, frisou Dunga.

“Eles estão iniciando pré-tempora-
da. É normal que não estejam no top 
fisicamente. Optamos por levar apenas 

um (Tardelli), pois já vinha jogando 
com a seleção, era titular, e isso diminui 
risco de trazermos atletas que ainda 
não estão no ritmo”.

Dunga ressaltou que os atletas que 
atuam em mercados menos tradicio-
nais não perderão espaço na seleção. A 
observação será a mesma. O técnico da 
seleção entende que um jogador pode 
aprender mais atuando em países com 
pouca tradição. Ele relembrou período 
em que foi jogador no Japão.

“Quanto a jogar em país desconhe-
cido, tive experiência de jogar no Ja-
pão. Jogador que joga em lugares com 
menos tradição tende a focar mais na 
concentração por que ele jogará com 
pessoas que fazem coisas imprevisíveis: 
acerta quando você acha que vai errar 
e erra quando acha que vai acertar. Por 
isso tem que manter nível de concen-
tração”.

Transferência atrapalha dois jogadores

Na Copa América pode ter novidades

O goleiro Diego Alves continua em alta cotação com Dunga

parado para quando a oportunidade 
à chegar. Vamos continuar a obser-
vação e todos devem estar focados 
para realizar o melhor trabalho pos-
sível”, afirmou Dunga.

O treinador ressaltou a impor-
tância destes dois amistosos e da 
Copa América, mas ressaltou que o 
objetivo principal é deixar a equipe 
bem preparada para a disputa das 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 
2018, que terão início no dia 5 de ou-
tubro.

“Vamos ter os amistosos e a Copa 
América, mas o nosso objetivo maior 
são as Eliminatórias. mas para chegar 
lá vamos ter dois amistosos que pre-
cisamos jogar para ganhar. temos de 
ter uma mentalidade vencedora. Pre-
cisamos ter base e estrutura para dar 
respaldo aos mais novos”, disse.

O treinador evitou falar em no-
mes específicos durante sua entre-
vista coletiva, mas afirmou que há 
jogadores que a cada convocação ga-
rantem cada vez mais o espaço, ape-
sar de não terem lugar cativo.

“A dúvida de qualidade não te-
mos. Tem jogadores que eu não pre-
ciso dizer, a cada convocação eles vão 
se firmando. Mas estamos sempre 
analisando todos, não existe uma po-
sição específica. O importante para o 
jogador é ele comprovar o trabalho 
quando chegarem à seleção”, disse.

O treinador afirmou ainda que 
a convocação para os dois próximos 
jogos levaram em consideração a sua 
análise em diversos quesitos.

“Fizemos a convocação baseado 
no que observamos até agora nos 
amistosos, vimos também a questão 
de início de pré-temporada de al-
guns clubes do Brasil, outros clubes 
que estão jogando no futebol euro-
peu. A ideia foi mesclar jovens com 
jogadores de experiência”, explicou.

O técnico da Seleção Brasileira, 
Dunga, afirmou que a lista de 23 con-
vocados anunciada ontem para os 
amistosos contra França (dia 26 de 
março em Paris) e Chile (29 de março 
em Londres) não é definitiva visando 
à disputa da Copa América do Chile, 
entre os dias 11 de junho e 4 de julho.

“Neste momento, nada é defini-
tivo. Os que não estão na lista não 
estão excluídos e os que estão na lis-
ta não devem estar definitivamente 
convocados. Vão ocorrer lesões, car-
tões. Todo mundo tem de estar pre-

Neymar segue como a estrela da companhia

Dunga explica 
à imprensa os 

critérios utilizados 
para a convocação 

dos jogadores

Everton e Goulart 
foram preteridos 
por estarem com 
condicionamento 
físico irregular

FOTOS: Rafael Ribeiro/CBF



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO EPAMINONDAS
1º OFICIO DE NOTAS- REGISTRO DE IMOVEIS-PROTESTO E TITULOS

Avenida Dom Pedro ||,nº37,Centro, Guarabira-PB (83)3271-1640
Maria Violeta Dantas.

Tabeliã Publica
EDITAL DE LOTEAMETO

FAZ SABER a todos os interessados que a firma C&S URBANISMO E INCORPORAÇOES LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.283.462/0001-91, estabelecida na 
Avenida Rodrigues Alves, nº 433, Bairro Petrópolis, na cidade de Natal-RN, neste ato representada 
por sua administradora Sr. CANDICE VALERIA CORREIA SOUSA, brasileira, solteira, empresaria, 
portadora da carteira de identidade nº 1.351.792 ITEP/RN e do CPF  nº837.500.964-49, residente e 
domiciliada na Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, nº 1504, apartamento 1101, Tirol – Natal-RN, deposi-
tou neste cartório os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal nº 6766, de 19 
de dezembro de 1979, para registro do LOTEAMENTO GUARABIRA, localizado no localidade Milhã, 
perímetro urbano desta cidade; imóvel a ser loteado em uma área de terras medindo 10,0 hectares, 
COMPOSTO POR 08 (OITO) QUADRAS, numeradas da seguinte forma, Q.1, Q.2, Q.3, Q.4, Q.5, 
Q.6, Q.7 e Q.8  COM 334(TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) LOTES, todos caracterizados na 
planta aprovada pela Prefeitura Municipal desta cidade, e devidamente assinada pelo  arquiteto e 
urbanista Oberhudson O. M. Junior – CAU –A37.497-0, titulo de propriedade devidamente inscrito 
no registro no Registro Geral de Imóveis desta comarca, no livro 2-AT, fl. 33, sob nº de ordem R.5-
7837, em data de 26-02-2015. E para que chegue aos conhecimentos de todos, expediu-se  este 
edital que será publicado no JORNAL A UNIAO, por três dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15(quinze) dias, contados da data da ultima publicação , tudo nos termos 
do artigo 19 da citada Lei Federal nº 6766/79. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito 
o registro, ficando os documentos a disposição dos interessados nesse cartório, durante as horas 
regulamentares. Dado e passado nesta cidade de Guarabira, Comarca de igual nome, Estado da 
Paraíba, aos 27 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (2015). As. Maria Violeta 
Dantas, Tabelião Publica do Registro de Imóveis

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h30min, do dia 23 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Cli-
nica especializada para realizações de exames para diagnósticos por imagem na área de saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246

Guarabira - PB, 05 de Março de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26 - 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h00min, do dia 19 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Móveis diversos para o melhor funcionamento das atividades Administrativas Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 05 de Março de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00007/2015, para aquisição material de expediente e escolar, 
destinados a diversas Secretarias e ao PDDE e ADJUDICO o seu objeto à empresa COMERCIAL 
DE ESTIVAS SOARES LTDA, CNPJ n° 09.287.657/0001-56, com proposta no valor global de 
R$ 238.227,50 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos).

Aguiar - PB, 05 de março de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para executar 
os serviços de Reforma e Ampliação da EMEF João Nepomuceno neste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3684-1092.
Email: cplserradaraiz@hotmail.com

Serra da Raiz - PB, 04 de Março de 2015.
IVANILDO BATISTA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
Processo Administrativo n° 006/2014

Tomada de Preço n°002/2014 
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, através da comissão per-
manente de licitação – CPL, torna público a quem interessar quanto ao Processo Administrativo 
n° 006/2014, Tomada de Preço  n°002/2014, cujo objeto é a construção de uma Unidade Básica 
de Saúde – UBS neste município, que foi julgado o recurso impetrado improcedente pela empresa 
S&T Construções e Projetos LTDA – EPP, CNPJ: 18.776.501/0001-20, ao tempo em que comunica 
as empresas habilitadas, ALB Engenharia e Serviços EIRELE-EPP, CNPJ: 04.268.324/0001-66  e 
a empresa Atenas Construções LTDA, CNPJ: 09.493.292/0001-16, para a abertura dos envelopes 
de propostas de preços para o próximo dia  13/03/2015 às 09:00h na sala da CPL, no prédio da 
Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu.

São Miguel de Taipu, 04 de Março de 2015.
Rodrigo Leite Lins
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 39-2015 – SAÚDE

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de 
suas atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme MANDADO DE 
SEGURANÇA – PROCESSO Nº 0019765-86.2014.815.2001, VANESSA DANTAS DINIZ PAIVA, 
classificada em 39 lugar, para o cargo de MÉDICO – ESPECIALIDADE PEDIATRIA,  no Concurso 
Publico para os cargos que integram o quadro de servidores da Secretaria da Saúde, Edital nº 
01/2010, se apresentar  para posse do referido cargo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação deste Edital, (artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Publico do Município)  
de acordo com o que segue: 

1 -  Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
Na Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, Centro, das 8:00 às 12:00 

horas,  dentro do prazo dos 30 (trinta) dias acima referido, mediante agendamento, através do 
fone 3214-3710 ou “in loco”, para realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional 
munido dos resultados dos exames abaixo relacionados, os quais poderão ser realizados em 
serviços públicos ou privados: 

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) VDRL;
d)Grupo Sanguineo
e)Fator RH
f) Machado Guerreiro (Chagas);
g) Urina;
h) Fezes;
i) Avaliação cardiológica - ECG;
j) Avaliação audiométrica;
l) Exame oftalmológico;
m) Raio X de tórax.    
n)Sanidade Física e Mental 
2 -  De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Profis-

sional da Saúde deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Muni-
cipal – CAM, telefone (83) 3218.9028, das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas,  para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia): 

a) Registro de Identidade – RG 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição; 
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior); 
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
j) Registro no Conselho de Classe;
l) Certidão de Casamento;
m) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
n) Duas (02) foto 3x4 recente;
o) Conta bancária – Banco do Brasil.

João Pessoa, 02 de março de 2015
ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA

Secretário da Administração 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60009/2015, que objetiva: Contratação de 
Laboratório Protético, em atendimento ao Programa Brasil Sorridente destinado ao Fundo Municipal 
de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAYANE ALMEIDA 
DE BRITO - ME - R$ 160.500,00.

Cajazeiras - PB, 05 de Março de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Laboratório Protético, em atendimento ao Programa Brasil Sorridente 

destinado ao Fundo Municipal de Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60009/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.1016.2055 - MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 
02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES 
COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO 
DA SAUDE - PFVPS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.30 - MA-
TERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO 
DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PRO-
GRAMA SAUDE BUCAL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60014/2015 - 05.03.15 - RAYANE ALMEIDA DE BRITO - ME - R$ 160.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A CPL da Prefeitura. Municipal de Monte Horebe, PB, TORNA PÚBLICO, que realizara às 

09h00min, do dia 24 de março de 2015, sessão pública, visando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) MURADA EM TORNO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE 
MONTE HOREBE – PB, com Recursos Próprios do Município. O Edital poderá ser obtido na sede 
da Prefeitura Municipal. No horário de 08:00 às 12:00 Horas.

Monte Horebe PB, 05 de março de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução das obras de reforma 
em diversas escolas da rede pública municipal de ensino deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 04 de Março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Presidente da Comissão

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de medicamentos 
diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 03 de Março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de material de 
expediente e didático diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 03 de Março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 15:00 horas do dia 17 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de material de 
construção diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 03 de Março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços 
de formação continuada para professores da rede pública municipal de ensino deste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 03 de Março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA

HOMOLOGAÇÃO                                                      
De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 

n° 00011/2015, para a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Educação, 
Fundo de Ação Social, Fundo de Saúde e Secretaria de Administração e ADJUDICO o seu objeto a 
empresa: JOANA DARC COSTA AFREU – ME, CNPJ nº 13.207.326/0001-36, vencedora em todos 
os itens com o valor global de R$ 594.327,00 (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte 
e sete reais),  conforme julgamento da proposta de preços.  

Ibiara - PB, 05 de Março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO                                                      

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00012/2015, para aquisição de material de limpeza de uso domestico e pessoal, destinados a 
Secretaria de Educação, Fundo de Assistência Social, Fundo de Saúde e Secretaria de Adminis-
tração e ADJUDICO o seu objeto a empresa: JOANA DARC COSTA AFREU – ME, CNPJ de nº 
13.207.326/0001-36, vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 101.663,00 (cento e um 
mil e seiscentos e sessenta e três reais), conforme julgamento da carta proposta.  

Ibiara - PB, 05 de Março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento da Tomada de Preços n° 00009/2015, para aquisição de medicamentos destinados a Farmácia 
Básica e aos Centros de Saúde e ADJUDICO o seu objeto à empresa LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALALR LTDA, CNPJ n° 10.831.701/0001-26, 
vencedora de vários itens com o valor de R$ 185.798,91 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e 
noventa e oito reais e noventa e um centavos).

Aguiar - PB, 05 de março de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem por intermédio deste aviso, comunicar 

aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015, no dia 19 de março de 2015 
às 09h00min.  que tem como objetivo a contratação de empresa para Locação de 01 (um) veículo 
do Tipo Caminhonete, Cabine Dupla, semi-nova,  a diesel, com Ar Condicionado, Cambio Automá-
tico Tração 4 x 4, Vidros e Travas Elétricas, Air Bags e Locação de 01 (um) veiculo semi-novo,do 
tipo SUW, com capacidade para 07 passageiros, a gasolina/álcool, com Ar Condicionado, Cambio 
Mecânico, Vidros e Travas Elétricas, e com  todos os equipamentos exigidos por Lei, destinado ao 
Uso do Gabinete da Prefeita, e Secretaria de Saúde deste município, conforme descritos e espe-
cificados no ANEXO I - Termo de Referência.  Os interessados poderão retirar o Edital na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE.

MONTE HOREBE - PB, 05 de março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP: 003/2014.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de PILÕEZINHOS e para quem interessar que após abertura 
e análise dos envelopes de proposta e habilitação de preços, em reunião ocorrida em  17 de De-
zembro de 2014 as 9:30hs e 19 de Fevereiro de 2015, chegou-se a conclusão que para atender 
o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, foi vencedor a Empresa : GRÁFICA FUTURA LTDA – ME 
CNPJ 08.634.184/0001-53 com o valor total R$ 150.021,00(Cento e cinquenta mil e vinte e um reais).

Pilõezinhos-PB, 05 de Março de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sousa, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação informa 
que o Processo Licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 01/2015, tipo menor preço, foi 
anulado com base no art. 49 da Lei 8.666/93 e sua justificativa está fundamentada no processo. 
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Comissão Permanente de Licitação na Prefei-
tura Municipal de Sousa, sediada na Rua Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa – PB.

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

Sousa - PB, 05 de março de 2015
TAÍSA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ - Presidente da Comissão

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS 
AUGUSTO DOS ANJOS (BAIRRO DOS BANCÁRIOS); RUA PRINCESA ISABEL (BAIRRO BANCÁ-
RIOS) E RUA ENÉAS ELIAS DE SÁ (BAIRRO ESTAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado.

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

Sousa - PB, 05 de Março de 2015
TAÍSA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2014/069940, 2014/090662 e 2015/000729 da SEAD; 2014/030244 e 

2014/115786 da SEMUSB; 2014/089741 da SEREM; 2014/102398 da SEMHAB; 2014/118759 da 
SEINFRA; 2014/104179 da PROGEM; 2014/122938 da Junta Médica. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.013/2015 
DATA DE ABERTURA: 17/03/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL PERMANENTE (BEBEDOURO, IMPRESSORA, HD EXTERNO, PROJETOR, FURADEIRA, 
SCANNER, CONDICIONADOR DE AR, CADEIRA TIPO DIRETOR, ARMÁRIO, MESA E ETC...), 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 
nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
576759. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005 e 7.884/2013, e Lei 
Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no 
Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 05 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ
EXTRATO DE DISTRATO

Processo: 140507TP00002/2014
Objeto:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA PADRÃO FNDE, NESTE MUNICÍPIO.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE-PB.
Contratada: CEDRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 07.940.834/0001-26.
Fundamento legal:Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Data da rescisão:02/03/2015
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: José Agripino da Silva
CPF: 974.549.823-87
Título/Valor – DMI - R$ 1.040,47
Protestante: Nutreco BR NUT Animal Ltda
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 99819
Responsável: José Agripino da Silva
CPF: 974.549.823-87
Título/Valor – DMI - R$ 1.040,77
Protestante: Nutreco BR NUT Animal Ltda
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 99817
Responsável: José Agripino da Silva

CPF: 974.549.823-87
Título/Valor – DMI - R$ 1.040,47
Protestante: Nutreco BR NUT Animal Ltda
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 99818 
Responsável: José Agripino da Silva
CPF: 974.549.823-87
Título/Valor – DMI - R$ 246,73
Protestante: Nutreco BR NUT Animal Ltda
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 99820
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 05 de março de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

CPF/CNPJ....: 024292898/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            365,14
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013159
Responsavel.: JOSE JAIRTON R DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 020921832/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.200,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012208
Responsavel.: JULIANO DE BRITO SOUSA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 064538044-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012540
Responsavel.: JANAINA LUZIA DE OLIVEIRA ROSS
CPF/CNPJ....: 016976889/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012068
Responsavel.: LUIZ CARLOS LUCAS SALLES
CPF/CNPJ....: 145493602-91
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            284,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012937
Responsavel.: MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA 
MOREI
CPF/CNPJ....: 017503052/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.373,41
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012769
Responsavel.: MARCIA ANDREA GOMES FERREIRA 
CANDID
CPF/CNPJ....: 021044835/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            339,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012993
Responsavel.: MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA 
MOREI
CPF/CNPJ....: 017503052/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.017,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012781
Responsavel.: MARIA WBERLANIA DE ARAUJO 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 036571274-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            120,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012691
Responsavel.: MARINA CHAVES MENDES
CPF/CNPJ....: 123652334-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011379
Responsavel.: NORDE LANCHES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 019178851/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            163,32
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009647
Responsavel.: OSMIEL VIEIRA FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 526551804-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,83
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012653
Responsavel.: PLANC ANITA MALFATTI EMPREEN-
DIMENTO
CPF/CNPJ....: 013186741/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            491,64
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012677
Responsavel.: RAIMUNDO DE FREITAS CARNEIRO
CPF/CNPJ....: 012287015/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            653,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013165
Responsavel.: RESIDENCIAL REFERENCE E IN-
CORP SPE
CPF/CNPJ....: 019925735/0001-54
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$             47,02
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012640
Responsavel.: RESIDENCIAL REFERENCE E IN-
CORP SPE
CPF/CNPJ....: 019925735/0001-54
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            242,52
Apresentante: BANCO BNB S.A -07.237.373/0028-40
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012639
Responsavel.: TANIA CHIRLEY ROCHA MOTA
CPF/CNPJ....: 403111042-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            284,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012939
Responsavel.: TAMBAU GRILL
CPF/CNPJ....: 013962743/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.589,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011600
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ....: 015169091/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013515
Responsavel.: VM CONSTRUCAO E INCORPORA-
CAO LTDA
CPF/CNPJ....: 011225623/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012798
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,  06/03/2015
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.: ANTONIO LUIS DE FRANCA - ME
CPF/CNPJ....: 000743046/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            133,34
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012818
Responsavel.: ALVARO FRANCISCO DE CASTRO 
MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 191293274-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            284,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012943
Responsavel.: ALIX KERTESZ PESSOA DO RIO
CPF/CNPJ....: 011636063/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011374
Responsavel.: BRISA CLIMATIZACOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009216389/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            577,31
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013588
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE ROUP
CPF/CNPJ....: 019156093/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            211,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012263
Responsavel.: BABYS COOL BERCARIO INFANTIL 
LTDA -
CPF/CNPJ....: 012990930/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            306,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012707
Responsavel.: BRISA CLIMATIZACOES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 009216389/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            990,30
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013449
Responsavel.: CARMEM KAMILA DE SOUZA GADE-
LHA VELO
CPF/CNPJ....: 014595142/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            315,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012990
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS 
E SERVI
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,16
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011502
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS 
E SERVI
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012113
Responsavel.: DAIANE DE SOUSA MORAIS
CPF/CNPJ....: 020242751/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            520,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012852
Responsavel.: EMERSON CARLOS MATIAS NUNES
CPF/CNPJ....: 020879989/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012759
Responsavel.: EDGAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012998544-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            112,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012968
Responsavel.: EDIAN CARLA PONTES ALCANTARA 
DE LIM
CPF/CNPJ....: 018217201/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013110
Responsavel.: FABRICIA NOGUEIRA RAMOS DE 
VASCONCE
CPF/CNPJ....: 020917913/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            564,05
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013123
Responsavel.: FABIANO ALMEIDA MENDES DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 077609124-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009405
Responsavel.: IND ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 005072245/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.431,46
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013134
Responsavel.: IND ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 005072245/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.435,77
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012844
Responsavel.: IND ALIMENTICIA SERTANEX EIRELI ME
CPF/CNPJ....: 005072245/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.431,47
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012851
Responsavel.: INST BIBLICO BETEL BRASILEIRO FILIA
CPF/CNPJ....: 009132432/0051-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010098
Responsavel.: JOSEVALDO DA SILVA PAIVA

 MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Presencial, torna público, para conheci-

mento dos interessados que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Pregão Presencial 
nº 007/2015, tipo Menor Preço, através do Sistema de Registro de Preços, para os Lotes Ofertados 
para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a aquisição, eventual e futura, de MOBILIÁRIO, 
com montagem, instalação e garantia, visando atender  às necessidades do Ministério Público do 
Estado da Paraíba, conforme quantitativos e especificações constantes do Edital. A sessão pública 
será realizada no dia 19/03/2015 às 09:00 horas, na Sala de Licitações -  Anexo Administrativo do  
Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, 
S/N, Centro, João Pessoa – PB. Os interessados terão acesso ao  Edital  no endereço acima 
citado, de  segunda a quinta-feira no horário das 08:00  às 18:00  horas e na sexta-feira de 07:00 
às 13:00 horas ou  pela internet no site  www.mppb.mp.br. Outras  informações pelos fones: (83) 
2107 6064/2107 6073.

João Pessoa, 05 de março de 2015.                                    
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis diversos. Recursos: Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape, 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) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 05 de Março de 2015.
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Março 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza e gêneros alimentícios diversos. Recursos: Próprios da Câmara Municipal 
de Mamanguape, 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) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 05 de Março de 2015.
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Março 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
materiais de expediente diversos. Recursos: Próprios da Câmara Municipal de Mamanguape, 
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) 3292-2786.

Mamanguape - PB, 05 de Março de 2015
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

ERRATA - EXTRATO DE CONTRATOS – Pregão Presencial nº 00002/2015
Onde se lê publicado no Jornal A União, de 27 de fevereiro de 2015, pag. 26: CT Nº 

00009/2015 - 09.02.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 30.008,15, leia-se: CT Nº 
00012/2015 - 09.02.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 30.008,15; CT Nº 00010/2015 
- 09.02.15 - PAULO PONTES DA SILVA - R$ 43.318,55, leia-se: CT Nº 00013/2015 - 09.02.15 - 
PAULO PONTES DA SILVA - R$ 43.318,55.
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CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CASA JOSE FRORENTINO SOBRINHO

AVISO DE  LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº01/2015
OBJETIVO aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes,, destinados às atividades do 

município, conforme especificações do edital e seus anexos do município de pedra branca.
ABERTURA: Dia .............. de Março de 2015 as ....... Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados 

poderão obter o Edital Camara Municipal na Rua  Manoel Claudino da Silva,  520,centro PEDRA 
BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 03 de Março de 2015
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CASA JOSE FRORENTINO SOBRINHO

AVISO DE  LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº02/2015
OBJETIVO :CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 

CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SERVIÇOS DO SETOR FISCAL, GFIP, PARCELAMENTO 
PREVIDENCIÁRIO, RAIS E DIRF conforme termo de referência em anexo

ABERTURA: Dia ............... de Março de 2015 as .............Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados 
poderão obter o Edital Camara Municipal na Rua  Manoel Claudino da Silva,  520,centro PEDRA 
BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 03 de Março de 2015
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CASA JOSE FRORENTINO SOBRINHO

AVISO DE  LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº03/2015
OBJETIVO : Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas 

informatizados para utilização nos departamentos administrativos municipais. todos os sistemas 
deverão permitir a integração possibilitando assim a importação e intercambio de dados  conforme 
termo de referência em anexo

ABERTURA: Dia ............... de Março de 2015 as .................. Horas. INFORMAÇÕES: Os inte-
ressados poderão obter o Edital Camara Municipal na Rua  Manoel Claudino da Silva,  520,centro 
PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 03 de Março de 2015
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Presencial Nº 04/2015

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de 
março de 2015, ás 14:00 horas, na sala da CPL na Câmara Municipal de Sousa, Situada a Rua Nabor 
Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto: 
contratação de empresa para produção e edição áudio visual de ações parlamentares, inclusive na 
visita em bairros para filmagem dos fatos que serão razão de debates legislativos. As edições de 
vídeo serão geradas e transmitidas nas sessões e audiências ao vivo, via internet para o site www.
camarasousa.pb.gov.br,por meio de streaming. A empresa ainda ficará incumbida de alimentar o site 
da câmara municipal com fatos e noticias referentes a casa legislativa, conforme termo referência 
do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente das 08:00 
ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado.

Sousa, 02 de março de 2015.
Maria Gerlane Germano

Pregoeira Oficial
 

Pregão Presencial Nº 05/2015
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de 

março de 2015, ás 14:30 horas, na sala da CPL na Câmara Municipal de Sousa, Situada a Rua 
Nabor Meira, nº 17, Centro,Sousa-PB. Objeto: Contratação de empresa Prestação de serviço em 
assistência técnica para manutenção e instalação de software e hardware, incluindo microcompu-
tadores e impressoras, manutenção da intranet, atendendo as necessidades da Câmara Municipal, 
conforme termo referência do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no 
horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado.

Sousa, 02 de março de 2015.
Maria Gerlane Germano

Pregoeira Oficial

EDITAL 
(Ref. Contribuição Sindical 2015)

O Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Saúde no Estado da Paraíba, entidade de classe, 
portadora do C.N.P.J. 24.488.819/0001 - 08, com registro no Ministério do Trabalho e Emprego 
sob o número 24280.001773/1990 - 48, código sindical junto a Caixa Econômica Federal número 
914.000.000.97922 – 7, por sua presidente infra-assinado Sra. Wanda Celi, nos termos do artigo 605 
da C.L.T. através do presente, leva ao conhecimento público que todos os Municípios componentes 
da base territorial do sindicato compreendidos os seguintes: Água Branca, Aguiar, Alagoa Grande, 
Alagoa Nova, Alagoinha, Alcantil, Algodão de Jandaíra, Alhandra, Amparo, Aparecida, Araçagi, Arara, 
Araruna, Areia, Areia de baraúnas, Areial, Aroeiras, Assunção, Baía da Traição, Bananeiras, Baraúna, 
Barra de Santa Rosa, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do 
Cruz, Bernardino Batista, Boa Ventura, Boa Vista, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, 
Boqueirão, Borborema, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Caaporã, Cabaceiras, Cabedelo, Cachoeira 
dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimba de Dentro, Cacimbas, Caiçara, Cajazeiras, Cajazeirinhas, 
Caldas Brandão, Camalaú, Campina Grande, Capim, Caraúbas, Carrapateira, Casserengue, 
Catingueira, Catolé do Rocha, Caturité, Conceição, Condado, Conde, Congo, Coremas, Coxixola, 
Cruz do Espírito Santo, Cubati, Cuité, Cuité de Mamamguape, Cuitegi, Curral de Cima, Curral 
Velho, Damião, Desterro, Diamante, Dona Inês, Duas Estradas, Emas, Esperança, Fagundes, Frei 
Martinho, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Gurjão, Ibiara, Igaracy, Imaculada, Ingá, Itabaiana, 
Itaporanga, Itapororoca, Itatuba, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Juarez Távora, Juazerinho, Junco 
do Seridó, Juripiranga, Juru, Lagoa, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Lastro, Livramento, Logradouro, 
Lucena, Mãe d´Água, Malta, Mamanguape, Manaíra, Marcação, Mari, Marizópolis, Massaranduba, 
Mataraca, Matinhas, Mato Grosso, Maturéia, Mogeiro, Montadas, Monte Horebe, Monteiro, Mulungu, 
Natuba, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Nova Palmeira, Olho d´Água, Olivedos, Ouro 
Velho, Parari, Passagem, Patos, Paulista, Pedra Branca, Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Pedro 
Regis, Piancó, Picuí, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço de 
José de Moura, Pombal, Prata, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Quixaba, Remígio, Retiro, 
Riachão, Riachão do Bacamarte, Riachão do Poço, Riacho de Santo Antônio, Riacho dos Cavalos, 
Rio Tinto, Salgadinho, Salgado de São Félix, Santa Cecília de Umbuzeiro, Santa Cruz, Santa Helena, 
Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Teresinha, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, 
Santarém, Santo André, São Bento, São Bentinho, São Domingos de Pombal, São Domingos do 
Cariri, São João do Rio do Peixe, São João do Tigre, São José da Lagoa, São José de Caiana, 
São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, São 
José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São José dos Ramos, São 
Mamede, São Miguel de Taipu, São Sebastião do Umbuzeiro, São Vicente do Seridó, Sapé, Serra 
Branca, Serra da Raiz, Serra Grande, Serra Redonda, Serraria, Sertãozinho, Sobrado, Solânea, 
Soledade, Sossêgo, Sousa, Sumé, Tacima, Taperoá, Tavares, Teixeira, Tenório, Triunfo, Uiraúna, 
Umbuzeiro, Várzea, Vieirópolis, Vista Serrana, Zabelê deverão proceder o desconto da contribuição 
sindical de todos os seus servidores, empregados públicos e cargos comissionados, nos termos 
dos art. 579 e 580 da CLT de valor correspondente a um dia de trabalho do mês de março, cujo o 
valor deverá ser recolhido impreterivelmente em conta vinculada da Caixa Econômica Federal até 
dia 30 de abril do ano base de 2015 em favor do Sindicato Notificante.

O não recolhimento da respectiva contribuição implicará em cobrança administrativa ou judicial, 
acrescida de multa, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios conforme art. 
600 da CLT.

João Pessoa, 05  de  Março de 2015.
Wanda Celi 
 Presidente

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de frutas e verduras diversas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2026.2090 - Manter atividades de 
assistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - 
CAPS 10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2026.2093 
- Manter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter ativi-
dades dos serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.305.2027.2096 - Manter atividades 
de vigilância epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00008/2015 - 02.03.15 - LILIANNE DE FREITA FELIX - R$ 73.370,00
CT Nº 00009/2015 - 02.03.15 - MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO - ME - R$ 

86.305,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo tipo utilitário, 
ano e modelo a partir de 2012, motor a partir de 1.6. - Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 05 de Março de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 05 de Março de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

 Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

ERRATA - EXTRATO DE CONTRATOS – Pregão Presencial nº 00002/2015
Onde se lê publicado no Diário Oficial do Estado, de 27 de fevereiro de 2015, pag. 14: CT Nº 

00009/2015 - 09.02.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 30.008,15, leia-se: CT Nº 00012/2015 
- 09.02.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 30.008,15; CT Nº 00010/2015 - 09.02.15 - PAULO 
PONTES DA SILVA - R$ 43.318,55, leia-se: CT Nº 00013/2015 - 09.02.15 - PAULO PONTES DA 
SILVA - R$ 43.318,55.

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de frutas e verduras diversas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LILIANNE DE FREITA FELIX - R$ 73.370,00; MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO 
- ME - R$ 86.305,00.

Sapé - PB, 02 de Março de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
ESTRUTURA PARA EVENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 06 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE NOTIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2014
Fica NOTIFICADA a empresa: ZENAIDE E PORTO LTDA - EPP - CNPJ: 18.898.774/0001-47; a 

comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis sob pena de, aplicação das penalidades previstas na 
Lei 8.666/93, para dar prosseguimento aos serviços de construção de 01 (uma) quadra poliesportiva 
escolar com coberta e vestiários, junto a este Município.

Itatuba - PB, 02 Março de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO

Presidente da Comissão 

UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES DO ESTADO DA PARAÍBA – UGT-PB.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 3º CONGRESSO ESTADUAL ORDINÁRIO

Pelo presente edital o Presidente da Executiva Estadual da União Geral dos Trabalhadores do 
Estado da Paraíba – UGT-PB, de acordo com as prerrogativas estatutárias, convoca o 3º Congresso 
Estadual Ordinário da União Geral dos Trabalhadores do Estado da Paraíba – UGT-PB, que se 
realizará no dia09 de Abril de 2015, com início as 8:00horas, no auditório do Hotel Cabo Branco 
Atlântico situado na Av. Cabo Branco,4550 – Cabo Branco, na cidade de João Pessoa com o 
credenciamento dos participantes, e abertura da solenidade as 8:00 horas, ocasião em que serão 
discutidos e deliberados os seguintes itens da ordem do dia: 1) Regimento interno do 3º Congresso 
Estadual Ordinário da União Geral dos Trabalhadores do Estado da Paraíba – UGT-PB; 2) Projeto de 
resolução do temário referente as propostas e ações de caráter político, social, econômico e Sindical, 
estabelecido pela Executiva Estadual da UGT-PB e apresentado pela comissão organizadora do 3º 
Congresso Estadual Ordinário da União Geral dos Trabalhadores do Estado da Paraíba– UGT-PB; 3) 
Eleição e posse dos membros da Executiva Estadual e do Conselho Fiscal do 3º Congresso Estadual 
Ordinário da União Geral dos Trabalhadores do Estado da Paraíba– UGT-PB, para o mandato de 
09 de Abril de 2015 a 09 de Abril de 2019. Todas as entidades filiadas do quadro associativos da 
União Geral dos Trabalhadores do Estado da Paraíba– UGT-PB que estiverem quites com as con-
tribuições para com a UGT-NACIONAL e em pleno gozo de seus direitos estatutários, podem fazer 
a indicação de delegados para participar do 3º Congresso Estadual Ordinário da União Geral dos 
Trabalhadores do Estadoda Paraíba– UGT-PB, obedecendo os critérios estabelecidos no Estatuto 
da UGT-PB e decisões tomadas pela Executiva Nacional da UGT. A indicação de Delegados só será 
válida mediante inscrição efetuada no e-mailugtpb.paraiba@gmail.com da UGT-PB.

João Pessoa,(PB), 03  de Fevereiro de 2015  -  Romero Baunilha Neto-Presidente da UGT-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Nas publicações do Diário Oficial do Município, pag. 01, do dia 26 de fevereiro de 2015; Diário 
Oficial do Estado, pag. 30, do dia 27 de fevereiro de 2015; Jornal A União, pag. 27, do dia 27 de 
fevereiro de 2015; e Diário Oficial da União, pag. 200, do dia 02 de março de 2015, onde lê:

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015
OBJETIVO: Execução de obras de Macro Drenagem Urbana da Bacia do Riacho do Frango no 

município de Patos – Paraíba,conforme edital e seus anexos.
ABERTURA: 01/04/2015, às 08h30min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 26 de fevereiro de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

Lê-se corretamente:
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2015
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, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 09 /04/2015, às 08:30hs.(Horário Local)
PATOS - PB, 26 de fevereiro de 2015.

Kleber Cabral Brandão
PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA DE REMIGIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 06 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2015
AVISO DE ADIAMENTO

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍ-
VEIS E NÃO PERECÍVEIS) E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA/PB. fica adiado para o dia 16/03/2015 
as 14:30.

Edital e informação: Sala de reunião da CPL, na RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES, N 146 – 
Centro – Uiraúna.

Uiraúna, 04 de Março de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ABANDONO DE CARGO PÚBLICO
A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o servidor Fran-

cisco Paraíso de Figueiredo, matrícula 29.0002-96, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional de 
Serviços Diversos, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para comparecer junto à Secretaria 
de Administração da Prefeitura do Município de Nazarezinho, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis a contar da publicação deste edital, para apresentar justificativa/defesa quanto ao abandono 
de emprego, desde 13/03/2013, sob pena de Demissão Imediata por Abandono de Cargo Público, 
nos termos do Regime Jurídico Único dos servidores do município.

José de Sá Sarmento
Secretaria de Administração

Rua Antônio Vieira, 01 – Centro – Nazarezinho PB.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ABANDONO DE CARGO PÚBLICO
A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o servidor Maria 

Aparecida Rodrigues Gomes, matrícula 29.002-85, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para comparecer junto à Secretaria de Administração 
da Prefeitura do Município de Nazarezinho, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da 
publicação deste edital, para apresentar justificativa/defesa quanto ao abandono de emprego, desde 
o mês de agosto de 2013, sob pena de Demissão Imediata por Abandono de Cargo Público, nos 
termos do Regime Jurídico Único dos servidores do município.

José de Sá Sarmento
Secretaria de Administração

Rua Antônio Vieira, 01 – Centro – Nazarezinho PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 013/2015
OBJETO; Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados a Farmácia Básica e 

demais programas e atividades da Secretaria da Saúde do município, conforme especificações no 
edital e seus anexos, os quais são partes integrantes dos mesmos.

ABERTURA: Dia18  de Março de 2015 as 08:00 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado 
da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro oficia/PMPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 013/2015
OBJETO; Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados a Farmácia Básica e 

demais programas e atividades da Secretaria da Saúde do município, conforme especificações no 
edital e seus anexos, os quais são partes integrantes dos mesmos.

ABERTURA: Dia18  de Março de 2015 as 08:00 horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado 
da Paraíba de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro oficia/PMPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 017/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDES INTERNAS DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE COXIXOLA. Data de Abertura: 18/03/2015 às 08:00h. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 05 de março de 2015.
José Wilas Pereira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 018/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. Data de 
Abertura: 18/03/2015 às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada 
à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 05 de março de 2015.
José Wilas Pereira

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PAR-
CELA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DIVERSAS 
SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 05 de Março de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 2.08.001/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.08.001/2015/SRP/CSL/SECOB 
TIPO: LOTE ÚNICO. 
Com base na informação constante no parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Secretaria 

de Obras do Município referente ao Processo Administrativo na modalidade Pregão Presencial 
2.08.001/2015/SRP/CSL/SECOB/PMCG do Tipo Menor Preço Por Lote, cujo objeto foi: Formação 
de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENSAIOS, SONDAGENS E CONTROLE TECNOLÓGICO NAS OBRAS PÚBLICAS 
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB Sagrou-se vencedora a entidade: ATECEL - ASSOCO-
AÇÃO TÉCNICO CIENT. ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.846.230/0001-88 com o valor 
registrado de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), no LOTE ÚNICO, considerando que 
foram observados os prazos recursais, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. ADJUDICO 
E HOMOLOGO o referido procedimento licitatório, em consequência, fica convocada a empresas 
acima nominada para a assinatura da ATA PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, referente 
ao objeto em tela, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei. 

Publique-se.
Campina Grande, 05 de Março de 2015.

André Agra Gomes de Lira
Secretário de Obras do Município 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 2.08.002/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2.08.002/2015/SRP/CSL/SECOB 
TIPO: LOTE ÚNICO. 
Com base na informação constante no parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Secretaria 

de Obras do Município referente ao Processo Administrativo na modalidade Pregão Presencial 
2.08.002/2015/SRP/CSL/SECOB/PMCG do Tipo Menor Preço Por Lote, cujo objeto foi: Formação de 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para contratação de pessoa jurídica especializada, para execução 
de serviços de Agrimensura, Topografia e Georefenciamento, a serem realizados no perímetro urbano 
e rural do Município de Campina Grande, Sagrou-se vencedora a empresa: ANTONIO HELIO DIAS 
VIDAL – ME, CNPJ 11.654.831/0001-01, com o valor registrado de R$ 505.000,00 (quinhentos e 
cinco mil reais), no LOTE ÚNICO), considerando que foram observados os prazos recursais, nos 
termos do art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. ADJUDICO E HOMOLOGO o referido procedimento 
licitatório, em consequência, fica convocada a empresas acima nominada para a assinatura da ATA 
PARA FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, referente ao objeto em tela, nos termos do Art. 
64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei. 

Publique-se.
Campina Grande, 05 de Março de 2015.

André Agra Gomes de Lira
Secretário de Obras do Município 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
especializados para manutenção de equipamentos de informática para atender as diversas secre-
tarias do Município de Poço Dantas-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 05 de Março de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças diversas 
destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 05 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços mecânicos diversos 
destinados a manutenção corretiva dos veículos pertencentes a frota municipal. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 05 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pneus, baterias, 
extintores, rodas e macacos diversos destinados aos veículos da frota municipal. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 05 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS, torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de SÃO 
JOSE DOS RAMOS, no dia 18 de março de 2015 as 11:00 horas. Objetivo: Contratação de empresa 
para locação de palco, som, gerador, disciplinador e tendas, destinados aos eventos tradicionais 
a serem organizados e realizados por este Município. Maiores informações e aquisição do edital 
completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 05 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Consultoria e Assessoria em TI (Tecnologia 
da Informação), até dezembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no 
orçamento vigente 2015 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
da Guarabira e: CT Nº 00149/2015 - 03.03.15 - BENEDITO ESTEVAM DA SILVA - R$ 16.000,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em Consultoria e Assessoria em TI (Tecnologia da Informação), até dezembro de 2015; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BENEDITO ESTEVAM DA 
SILVA - R$ 17.600,00. Fica convocado o licitante para assinatura do contrato.

Guarabira - PB, 03 de Março de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Limpeza diversos para melhor atendimento e funcionamento das atividades da Admin; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO PONTES DA SILVA - R$ 
285.259,00; TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 123.450,00.

Guarabira - PB, 05 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Praça Antônio Gracindo, S/N - Centro - Bananeiras - PB, às 13:30 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
locação e licença de uso dos softwares. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3367-1010. Email: cpl.cmbananeiras@yahoo.com.br

Bananeiras - PB, 04 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Praça Antônio Gracindo, S/N - Centro - Bananeiras - PB, às 13:30 horas do dia 20 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo destinado 
aos serviços da Câmara Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3367-1010. Email: cpl.cmbananeiras@yahoo.com.br

Bananeiras - PB, 04 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Espe-
cializados de Engenharia. 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: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 05 de Março de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Presidente da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
através de ordem judicial, para atender as necessidades dos usuários da Saúde Pública, no Muni; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: F F COMERCIO DE PRODU-
TOS FARMACEUTICOS LTDA -ME - R$ 495.657,57; FARMACIA SÃO FRANCISCO - R$ 911.979,86.

Sousa - PB, 05 de Março de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de geladeira, 
bebedouro, freezer, condicionador de ar tipo janela e tipo splint, especificados no termo de referência 
em anexo ao referido processo licitatório. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 05 de Março de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 
Resultado do julgamento Habilitação
Tomada de Preço n. 001/2015
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GURINHEM, no 

uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: as empresas ESTRUTURAL ENGENHARIA 
LTDA-ME e CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA foram INABILITADAS para a fase de abertura 
de proposta por descumprimento das condições do edital, enquanto a empresa CONSBRASIL 
CONSTRUTORA BRASIL LTDA, foi a única HABILITADA para a fase de proposta de preço por 
cumprir integralmente as exigências do edital. Caso não haja interposição de recurso a abertura 
das propostas ocorrerá no dia 16/03/2015 as 10h00min na sala da CPL. Maiores informações e 
o Detalhamento dos motivos que ensejaram a inabilitação dos licitantes encontra-se na sala da 
COPELI, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, n° 219 Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações 
através do telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 05 de Março de 2015
Diogo da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE : CONVITE 001/2015
A Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO, a quem possa interessar, que fará realizar 
às 14:00horas, do dia 16(dezesseis) de março de 2015, na sala de reuniões da Secretaria Geral, 
localizado no prédio da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, sito à RUA INACIO 
LIRA, 377,CENTRO nesta cidade, sessão pública com objetivo de licitação na modalidade acima, 
visando a contratação de uma empresa para reforma de 03(três) escolas na sede deste município 
da Rede Municipal de Ensino. Tendo como fonte Recursos Novas Turmas da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), cujas instruções deste  CONVITE, encontram-se à disposição dos interessados 
do ramo pertinente, no horário de 08:00 as 12:00 de Segunda a Sexta-feira, na Sala da CPL que 
fica na sede da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB. Qualquer esclarecimento entrar 
em contato com a CPL, pelo fone (83)3552/1061.

São José de Piranhas- PB, 05 de março  de 2015.
Jose Idomar de Sousa Bento

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.006/2015 - SRP 
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 1.6.006/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços Contratação de Laboratório de Analises 
Clínicas para a realização de exames laboratoriais especializados, de forma parcelada para suprir 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Data da abertura: 19 de Março de 2015, às 
09h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no 
setor de licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 
1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 05 de Março de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.007/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 1.6.007/2015, cujo objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de apoio 
para pacientes desta municipalidade encaminhados para Campina Grande - PB, para atendimento 
através de T.F.D(Tratamento Fora de Domicílio) encaminhados pela unidade central de saúde da 
Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 19 de Março de 2015, às 14h00min 
(horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de 
licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º 
Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 05 de Março de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.008/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.008/2015, cujo objeto Sistema de Registro de Preços para a Contratação de 
Clinica Especializada na Realização de Cirurgias de Cataratas, para suprir as necessidades da 
Secretária de Saúde desta Municipalidade. Data da abertura: 19 de Março de 2015, às 16h00min 
(horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de 
licitações do Fundo Municipal de Saúde, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º 
Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544.

Monteiro-PB, 05 de Março de 2015.
Erinaldo Araújo Sousa

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
Câmara Municipal de Sousa

MODALIDADE : TOMADA DE PREÇO N° 001/2015
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
OBJETIVO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Publicidade, Propa-

ganda, Marketing, Agência de Noticias e Comunicação como atividade em rádios, internet e outros, 
para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Sousa.

ABERTURA: 10/04/2015 ás 11h00
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na sede da Câmara Mu-

nicipal, em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00, Rua Nabor Meira, 17, Centro, Sousa-PB.
Sousa- PB, 05 de março de 2015

Francisco Estrela Dantas
PRESIDENTE DA CPL/CMS

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para aquisição parcelada de material de limpeza e higiene pessoal para atender  as 
Secretarias(Gabinete do prefeito, secretarias de Administração, Planejamento,  Finanças, Ação 
Social e Fundo Municipal de Assistência Social, Infra estrutura, Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, 
Superintendência de Transporte e Transito, Secretaria de Esporte e Lazer,  Agência Municipal de 
Desenvolvimento e Fundação Municipal de Cultura)  e departamentos da prefeitura municipal de 
Sousa, conforme descriminação no termo de referencia em anexo.

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 05 de Março de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2015, DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros, para atender 
as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar e dos programas sociais geridos 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Alagoa Grande, no dia 19/03/2015 às 
9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – 
Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 18/03/2015.

Alagoa Grande(PB), 5 de março de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 23 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS E MÓBILIÁRIO DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, 
CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 05 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Eleine Soares Brasileiro, SN - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 23 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIO-
TERAPIA CARDIOVASCULAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 05 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Eleine Soares Brasileiro, SN - Centro - Santa Helena - PB, às 15:30 horas do dia 23 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:CONTRATAÇÃO DE 
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EMULTRASSONOGRAFIA, GATROENTERO-
LOGIA E FONOAUDIOLOGIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 05 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação da Atração Musical “BANDA FORRÓ DOS BALAS “ por ocasião do Dia 

Internacional da Mulher, edição 2015, a ser realizada no dia 07.03.2015, na Sede do Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS: 02.05 - 13.392.0015.2029 - 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31.12.2015. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAGOINHA e BR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME – CNPJ: 17.376.272/0001-93 - CT 
Nº  114/2015 - 04.03.2015 - R$ 20.000,00 - (Vinte Mil Reais).

ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, até dezembro de 2015. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015. DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
e RECURSOS: PRÓPRIOS / MDE / FUS / FUNDEB / PNAE -  VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015 - PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: 
CT Nº 108/2015 - 03.03.15 - SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO – ME – 
CNPJ: 08.792.028/0001-10 - R$ 481.900,00 – Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Novecentos Reais.

Alagoinha, 03 de Março de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Paralelepípedos (15x12x12 cm) e meio fio granítico 

(70x40x12 cm). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS: 02.06 - 15.451.0016.1019 - 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 - PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 00109/2015 - 03.03.15 - EDNALDO CONSTANTINO 
DE FIGUEIREDO - R$ 165.000,00.

Alagoinha, 03 de Março de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para Locações de Softwa-
re, até dezembro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 005/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS: 02.02 - 04.122.0003.2003 - 02.08 - 04.123.0005.2004 - 3.3.90.39.00 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015 - PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: 
CT Nº 110/2015 - 03.03.15 - E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFORMAÇÃO & CONSULT. 
LTDA - ME - R$ 32.000,00.

Alagoinha, 03 de Março de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL, até dezem-
bro de 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015. DOTAÇÃO CONSIGNADA 
NO ORÇAMENTO VIGENTE E RECURSOS PRÓPRIOS / FPM / ICMS / C.M. / MDE / QSE / FEB 
/ FMS: VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 - PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 111/2015 - 03.03.15 - SEVERINO MANOEL DA 
SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO – ME – CNPJ 08.792.028/0001-10 - R$ 120.025,00.

Alagoinha, 03 de Março de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, até dezembro de 2015. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015. DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
E RECURSOS PRÓPRIOS / FPM / ICMS / C.M. / MDE / QSE / FEB / FMS: VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015 - PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI-
NHA e: CT Nº 112/2015 - 03.03.15 - SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO 
– ME – CNPJ 08.792.028/0001-10 - R$ 131.520,00.

Alagoinha, 03 de Março de 2015.
ALCIONE MARACAJÁ DE MORAIS BELTRÃO - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 14h00min, do dia 23.03.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para aquisições de Peixes para distribuição gratuita com 
a população reconhecidamente carente do Município, por ocasião da Semana Santa 2015. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 
123/2006, Decreto Municipal nº 04/2013 e demais Legislações vigentes. Demais esclarecimentos 
e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no 
horário compreendido de 08h00min às 12h00min.

Mulungu - PB, 05 de Março de 2015
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09.2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 14h00min, do dia 20.03.2015, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para locações de softwares: (FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO 
PÚBLICA E CONTABILIDADE PÚBLICA), objetivando atender as necessidades administrativas 
da Prefeitura Municipal de Pilões - PB, pelo período de 12 (doze) meses. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006 e Decreto 
Municipal nº 04/2010. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. 

Pilões - PB, 05 de Março de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada à Praça 
João Pessoa, 48 - Centro – Pilões - PB, às 16h00min, do dia 20.03.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente 
para confecções parceladas de Próteses dentárias totais removíveis superiores e inferiores em 
acrílico, destinadas a atender a população carente do município de conformidade ao Programa SUS 
– BLOCOMAC, Resolução 1.110, de 28/05/2012 – Ministério da Saúde. Recursos orçamentários 
constantes no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Pilões - PB, 05 de Março de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60019/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONTROLE DE ANIMAIS (EQUINOS,CÃES E GATOS) 
NAS VIAS URBANAS E RURAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 05 de Março de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015

SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de 

março de 2015, ás 15:00 horas, na sala da CPL na Câmara Municipal de Sousa, Situada a Rua 
Nabor Meira, nº 17, Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
sob sistema de registro de preço. Objeto: contratação de empresa especializada em implantação 
e suporte de sistemas informatizados para utilização nos departamentos administrativos internos 
no setor de contabilidade e portal da transparência. Esses sistemas deverão permitir a integração 
possibilitando assim a importação e intercambio de dados, para atender as necessidades da Câmara 
Municipal, conforme termo referência do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, 
no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado.

Sousa, 03 de março de 2015.
Maria Gerlane Germano

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 05 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 15:00 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 05 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP80002/2015
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 DP80002/2015, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE IMOVÉIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÂO 
SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE ACORDO COM TERMO DE; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANA CRISTINA GONÇALVES NO-
GUEIRA - R$ 36.000,00; JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - R$ 21.600,00; JOSÉ DIONISIO 
SOBRINHO - R$ 12.000,00; MARIA IVANISE GOMES BATISTA - R$ 6.000,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015
BETANIA FEITOSA NOBREGA – Secretária

 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVÉIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÂO 
SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS DE ACORDO COM TERMO DE.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP80002/2015.
DOTAÇÃO: 02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.2011.2082 

- MANTER AS ATIV.DA SEC.DE CID. E PROM. SOCIAL 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA 
JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 08.243.1031.2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
TUTELAR 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 33.90.39.01 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.1031.2068 - CO-FINAN. DOS 
SERV., PROG. E PROJ. DO SUAS 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PES-
SOA FÍSICA 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 001 - 
RECURSOS ORDINÁRIOS 08.244.1031.2070 - MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS 
33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 33.90.39.01 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1039.2069 
- MANUT. DE ATIV. DE GESTÃO DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1035.2065 - MANUT. DO SERV. 
DE PROT.A.ESP.A FAM.E IND.-CREAS 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - 
PESSOA FÍSICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2075 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO 
MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA 
FÍSICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2076 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. 
SOCIAL - IGDPBF/SUAS 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 
004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2077 - MANUT. DO PROG. DE CAP. E FOM. DOS TRAB. 
DO SUAS-IGD/SUAS 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 004 - 
RECURSOS FNAS 08.244.1032.2078 - MANUT. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD/
PBF 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 004 - RECURSOS FNAS 
08.244.1010.2079 - PROGR. DE PROM.DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 
33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 004 - RECURSOS FNAS 
02.160 - SEC. MUN. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.1031.2083 - MANUT. DO 
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.244.1031.2085 - MANUT. DO 
CONSELHO MUN. DOS DIR DA CRIAN E ADOLESC. - CMDCA 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 001 - RECURSOS ORDINARIO 08.243.1037.2086 - MANUT. DAS 
AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL 33.90.36.01 - OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2087 - MANUT. DO 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINCULO - SCFV 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 004 - RECURSOS FNAS 08.244.1031.2089 - MANUT. DO 
SERV. DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNC. INCLUSIVA 33.90.36.01 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO - PESSOA FÍSICA 004 - RECURSOS FNAS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Cajazeiras e:
CT Nº 00007/2015 - 02.02.15 - JOSÉ DIONISIO SOBRINHO - R$ 12.000,00
CT Nº 00008/2015 - 02.02.15 - JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - R$ 24.000,00
CT Nº 00009/2015 - 02.02.15 - MARIA IVANISE GOMES BATISTA - R$ 6.000,00
CT Nº 00010/2015 - 02.02.15 - ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA - R$ 36.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV60001/2015
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 DV60001/2015, 
que objetiva: Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, 
com fornecimento de mão de obra, para uma central privada de comutação telefônica - PABX, de 
propriedade do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras.

; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAIMUNDO RODRI-
GUES - R$ 5.000,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, 
com fornecimento de mão de obra, para uma central privada de comutação telefônica - PABX, de 
propriedade do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV60001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos SUS/FUS:Orçamento 2015 02.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.36- OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 008 - FUS 003 - SUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.36- OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 008 - FUS 003 - SUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10.304.1016.2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILAN-
CIA SANITÁRIA 33.90.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 003 - SUS 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS 
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 33.90.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
-PESSOA FÍSICA 008-FUS 003-SUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.1014.2058 
- MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS 33.90.36- 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA 
- ESF 33.90.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 003 - SUS 008 - FUS 
10.301.1021.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL 33.90.36- 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 008 - FUS 003- SUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUT.DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU-
LATORIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA 
FÍSICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MA-
NUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.36- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
-PESSOA FÍSICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 00010/2015 - 20.02.15 - RAIMUNDO RODRIGUES - R$ 5.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV60002/2015
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 DV60002/2015, 
que objetiva: Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de mão de obra, para u; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: RAIMUNDO RODRIGUES - R$ 5.000,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com 

fornecimento de mão de obra, para u.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV60002/2015.
DOTAÇÃO: 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS 

ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00031/2015 - 20.02.15 - RAIMUNDO RODRIGUES - R$ 5.000,00
  

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00005/2015
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 DP00005/2015, 
que objetiva: Locação mensal de diversos Imóveis, conforme solicitações das secretarias do mu-
nicípio de Cajazeiras/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ANDREA LOPES CORREIRA FERREIRA - R$ 102.000,00; FRANCISCO LEITE SOBRINHO - R$ 
21.600,00; LINDALVA CLAUDINO MARTINS - R$ 10.800,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação mensal de diversos Imóveis, conforme solicitações das secretarias do 

município de Cajazeiras/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2015.
DOTAÇÃO: 02.030. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV. 

DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JIRÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁ-
RIOS 02.120 - SEC. MUN. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 20.601.2014.2053 -MANUT. 
DAS ATIV. DA SEC. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.080 -- SECRETARIA MUN. DE POLÍTICA PÚBLI-
CAS - SEMPP 04.122.1026.2017 -MANUT. DO PROGRAMA EMPREENDER 33.90.36 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.2008.2019 - MANUT. DAS ATIV. 
DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. EXEC. DE POL. PÚP. P/AS MULHERES 
33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00036/2015 - 02.02.15 - FRANCISCO LEITE SOBRINHO - R$ 21.600,00
CT Nº 00037/2015 - 02.02.15 - LINDALVA CLAUDINO MARTINS - R$ 10.800,00
CT Nº 00038/2015 - 02.02.15 - ANDREA LOPES CORREIRA FERREIRA - R$ 102.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00006/2015
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 DP00006/2015, 
que objetiva: Locação mensal de diversos imóveis a cargo da secretaria de Administração do Muni-
cípio de Cajazeiras -PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 38.400,00; SÃO JOSE PARTICIPAÇÕES LTDA - R$ 
60.000,00; SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM - R$ 24.000,00.

Cajazeiras - PB, 25 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação mensal de diversos imóveis a cargo da secretaria de Administração do 

Município de Cajazeiras -PB..
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras:Orçamento de 2015 02.030 - SE-

CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 (MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMI-
NISTRAÇÃO). 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00039/2015 - 25.02.15 - SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM - R$ 24.000,00
CT Nº 00040/2015 - 25.02.15 - CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 38.400,00
CT Nº 00041/2015 - 25.02.15 - SÃO JOSE PARTICIPAÇÕES LTDA - R$ 60.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de materiais médicos hospitalares, 
medicamentos e psicotrópicos básicos e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1035.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 05 de Março de 2015
DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Manoel 

de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Março de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 05 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
OBJETO: Execução de serviços comuns de engenharia de manutenção e conservação em Escolas 

e Creches do município de Vieirópolis/PB, nos termos da Súmula 257/2010 do TCU. Data e Local: 19 de 
Março de 2015 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - 
Vieiropolis - PB. Valor Estimado: R$ 54.000,00.

Vieiropolis - PB, 05 de Março de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00014/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de materiais para manutenção de bens 

imóveis destinados as atividades da secretaria de obras do município. Data e Local: 19 de Março de 2015 
às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Moreira Pinto, 16 - Centro - Vieiropolis - PB.

Vieiropolis - PB, 05 de Março de 2015
JOELMA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2013
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine 

Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 16:00 horas do dia 24 de Março de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de troca de óleo e de alinhamento e 
concerto de pneus, dos veículos pertencentes a frota municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 05 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º IN009/2015
Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Nova Assunção Com. de Comb. Ltda, CNPJ: 

02.954.973/0001-95. Valor total: R$ 973.525,60 (novecentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte 
e cinco reais e sessenta centavos), para o período de 01 (um) ano Objeto: Prestar o fornecimento 
de 87.960 mil litros de gasolina comum, 129.600 mil litros de óleo diesel comum, 64.800 mil litros 
de óleo diesel S/10, e 9.600 litros de álcool comum, óleo lubrificante, destinados aos veículos e os 
que por força contratual ter direito ao mesmo, e 350 botijão de gás GLP de 13KG, destinados as 
Escolas, Prefeitura, Creche, Casa da Familia, PETI, Casa de Apoio e Posto de Saúde, conforme 
anexo I, II, III e IV., conforme Inexigibilidade Nº 001/2015. Vigência: 23/02/2015 a 23/02/2016. F. de 
Recurso: FPM, MDE, FUDEB 40%, PETI, Creche, Casa da Família, ICMS, ISS, SUS, FUS, IRRF 
E IPTU. Dotação: Secretarias: Transporte, Educação, Saúde, Ação Social, Gabinete do Prefeito, 
Infra-Estrutura, Finanças e Administração e Planejamento - 33.90.30.00 - Material de Consumo - do 
Orçamento Programa de 2015. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeitura) 
e Bartolomeu Vilar de Carvalho (Empresa)

Data da assinatura: 23 de fevereiro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira -

Prefeito
 

EXTRATO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º IN010/2015
Contratante: Prefeitura de Assunção/PB. Contratada: Solon Benevides e Walter Agra Advogados 

Associados. Com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensal, perfazendo o valor total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), pelos os 12 (doze) meses, vide proposta, para Prestar serviço  na 
orientação e emissão de pareceres jurídicos, dos atos administrativos desta Prefeitura, conforme 
Inexigibilidade Nº 002/2015. Vigência: 23/02/2015 a 23/02/2016. F. de Recurso: FPM, ICMS, ISS, 
IRRF E IPTU. Dotação: SECRETARIA DE FINANÇAS - 33.90.30.00 - Material de Consumo - do 
Orçamento Programa de 2015. Partes Assinantes: Rafael Anderson de Farias Oliveira (Prefeitura) 
e Walter de Agra Júnior (Sócio Proprietário).

Data da assinatura: 23 de fevereiro de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira - 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 13:00 horas do dia 19 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos de receita, 
destinado ao Fundo municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1035.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 05 de Março de 2015
DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2015   
PROCESSO ADM. Nº. 7.996/2014
A EMLUR AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA – EMLUR, torna público para 

conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2015. Tipo 
Menor Preço Unitário, cujo objeto é o registro de preços, consignado em ata, para contratação de 
empresa especializada para eventual fornecimento de material descartável para atender as necessi-
dades desta Autarquia, com abertura prevista para o último dia 05/03/2015 às 09:00h, foi declarada 
DESERTA em razão do não comparecimento de nenhuma empresa licitante. Maiores informações 
na sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB ou 
pelo Fone: (083) 3214-7629.

João Pessoa, 05 de Março de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente CPL/Pregoeiro

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

03 de Março de 2015
PROCESSO Nº 005/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2015
INSTRUMENTO: Contrato para QUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR, 

CONFORME DEMANDA, DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE 
MUNICIPIO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba
J BRANDAO E CIA LTDA-ME
R$ 44.195,00(Quarenta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais)
OBJETO: Contrato para QUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR, CONFORME 

DEMANDA, DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO AO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO., 
subordinados a Secretaria Municipal de Saúde

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 44.195,00(Qua-
renta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais), correndo a despesa à seguinte Função 
Programática 3.3.90.30 -  MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Prefeitura Municipal de Sao Jose de Piranhas, PB

J BRANDAO E CIA LTDA. - Pela Contratada

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO

PREGÃO 50003/2015
Nº. CONTRATO 00006/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: ODONTOMED COMECIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – ME 

CNPJ 09.478.023/0001-80
Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar,  destinados as atividades da Se-

cretaria da Saúde
Valor: R$ 114.207,61 (Cento e Quatorze Mil, Duzentos e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do Contrato: 3 de Fevereiro de 2015
Vigência: 03/02/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0003/2015
Nº. CONTRATO 00007/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E QUIP.LTDA04.064.641/0001-60
Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar,  destinados as atividades da Se-

cretaria da Saúde
Valor: R$ 122.134,40 (Cento e Vinte e Dois Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Nove 

Centavos)
Data do Contrato: 3 de Fevereiro de 2015
Vigência: 03/02/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0007/2015
Nº. CONTRATO 00013/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: ROMULO CEZAR GONÇALVES DE ABRANTES789.391.784-91EXTRATO DE 

CONTRATO
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais)
Data do Contrato: 5 de Fevereiro de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0007/2015
Nº. CONTRATO 00014/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA 309.310.024-00EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais)
Data do Contrato: 5 de Fevereiro de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0007/2015
Nº. CONTRATO 00015/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: JOSÉ CARLOS DE SOUSA 016.820.684-63EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
Data do Contrato: 5 de Fevereiro de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0007/2015
Nº. CONTRATO 00016/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: LUIZ DOMINGOS SOBRINHO602.362.054-04EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
Data do Contrato: 5 de Fevereiro de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0007/2015
Nº. CONTRATO 00017/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: FRANCISCO NOGUEIRA918.301.504-30EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Valor: R$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais)
Data do Contrato: 5 de Fevereiro de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0001/2015
Nº. CONTRATO 00005/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO LTDA 08.320.251/0001-65 Objeto: Con-

tratação de empresa para Fornecimento parcelada de combustíveis destinado a Prefeitura de Lastro
Valor: R$ 615.033,40 (Seiscentos e Quinze Mil, Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos)
Data do Contrato: 2 de Fevereiro de 2015
Vigência: 02/02/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0002/2015
Nº. CONTRATO 00008/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA04.064.641/0001-

-60EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos  para atender as atividades  da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde de LASTRO
Valor: R$ 593.231,40 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e 

Quarenta Centavos)
Data do Contrato: 3 de Fevereiro de 2015
Vigência: 03/02/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO  0004/2015
Nº. CONTRATO 00010/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: JUCELIO COSTA DE ARAUJO 04.709.948/0001-71
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias 

do Município de Lastro
Valor: R$ 624.587,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais)
Data do Contrato: 4 de Fevereiro de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0007/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Serviços de locação de veículos para transporte de estudante a cargo da Secretaria 

de Educação
Vencedores: - FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA  com o valor de R$ 13.500,00 (Treze Mil e 

Quinhentos Reais), vencendo no ítem: 4;
- FRANCISCO NOGUEIRA com o valor de R$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais), vencendo 

no ítem: 5;
- JOSÉ CARLOS DE SOUSA  com o valor de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), vencendo 

no ítem: 2;
- LUIZ DOMINGOS SOBRINHO com o valor de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais), vencendo 

no ítem: 1;
- ROMULO CEZAR GONÇALVES DE ABRANTES com o valor de R$ 13.000,00 (Treze Mil 

Reais), vencendo no ítem: 3;
,  perfazendo o Valor Global de 77.200,00 (Setenta e Sete Mil e Duzentos Reais)
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 

da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0009/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Aquisição parcelada de material de expediente e didático destinados a atender as 

necessidades de todas as secretarias
Vencedores: - PAPIROSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP com o valor de R$ 

320.336,12 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos), vencendo 
nos seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304;,  perfazendo o Valor Global de 320.336,12 (Trezentos 
e Vinte Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos)

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0006/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Contratação de serviço de confecção têxtil geral personalizado para atender as neces-

sidades das diversas Secretarias
Vencedores: - MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS com o valor de R$ 229.115,00 (Du-

zentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Quinze Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;,  perfazendo o Valor Global de 229.115,00 (Duzentos 
e Vinte e Nove Mil e Cento e Quinze Reais)

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 005/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 02/2015 de 02 de 
Fevereiro de 2015, com abertura para 18 de Fevereiro de 2015, às 15:00 horas, na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, mais precisamente à RUA INACIO LIRA, 377, 
CENTRO - SAO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados 
todos os prazos recursais (ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais 
dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em conseqüência, fica convocada a Empresa: J 
BRANDAO E CIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.555.446/0001-36, e INSC. EST. nº. 
16.159.770-0, estabelecida à Rua Venâncio Neiva,02 - Centro, Cajazeiras, Estado da Paraíba,cujo 
valor da proposta é de R$ 44.195,00(Quarenta e Quatro Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais); para 
tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput 
do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 03 de Março de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
010/2015, no dia 20(vinte) de março de 2015, às 09h:00min,  que tem como objetivo a Aquisição 
de Peças Automotivas e Contratação de Serviços mecânicos, destinadas a reposição, manutenção, 
funcionamento e consumo dos veículos deste município, com Recursos Próprios do Município, des-
critos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.Os interessados poderão retirar o Edital 
na sede da prefeitura municipal, localizada a rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 05 de março de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro  Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2015, no dia 20(vinte) de março de 2015, às 10h:00min. Que tem como objetivo a Contratação 
de uma empresa ou Pessoa Física devidamente habilitada para prestação de serviços de asses-
soria no acompanhamento deste municípioem  Contratos, Convênios, Termos de Compromissos, 
Elaboração de Prestação de Contas em Meio Físico e Tecnológico em Sistemas SISMOB, SICONV, 
SIMEC,SGI,/PACTO etc., juntos a órgãos Estadual e  Federal.Com Recursos Próprios do Município, 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.Os interessados poderão retirar o Edital 
na sede da prefeitura municipal, localizada a rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 05 de março de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro  Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunica aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
012/2015, no dia 20(vinte) de março de 2015, às 11h:00min. Que tem como objetivo contratação 
de uma empresa ou pessoa física, para a prestação de serviços de borracharia no conserto e vul-
canização nos pneus dos veículos deste município.Com Recursos Próprios do Município, descritos 
e especificados no ANEXO I - Termo de Referência.Os interessados poderão retirar o Edital na 
sede da prefeitura municipal, localizada a rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 05 de março de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento

Pregoeiro  Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
013/2013, no dia 20(vinte) de Março de 2015, ás 13h00min, que tem como objetivo a contratação de  
empresa para prestação de serviços publicitários e radiofônicos, para os serviços de planejamento, 
criação,  produção distribuição, veiculação e controle nas áreas de publicidade institucional e legal da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, com Recursos Próprios do Município, conforme 
consta descrito e especificado no Termo de Referência(Anexo I do Edital). Os interessados poderão 
retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

São José de Piranhas--PB, 05 de março de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO 0005/2015
Nº. CONTRATO 00011/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: JUCELIO COSTA DE ARAUJO04.709.948/0001-71EXTRATO DE CONTRATO
Objeto: Aquisição parcelada material de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades 

das diversas secretarias
Valor: R$ 462.927,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais)
Data do Contrato: 4 de Fevereiro de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0006/2015
Nº. CONTRATO 00012/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: MARIA IRIANE COURA URTIGA PORDEUS02.401.421/0001-50EXTRATO DE 

CONTRATO
Objeto: Contratação de serviço de confecção têxtil geral personalizado para atender as neces-

sidades das diversas Secretarias
Valor: R$ 229.115,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Quinze Reais)
Data do Contrato: 4 de Fevereiro de 2015
Vigência: 04/02/2016

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO 0009/2015
Nº. CONTRATO 00019/2015
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO
Contratado: PAPIROSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP70.108.238/0001-10EXTRATO 

DE CONTRATO
Objeto: Aquisição parcelada de material de expediente e didático destinados a atender as 

necessidades de todas as secretarias
Valor: R$ 320.336,12 (Trezentos e Vinte Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos)
Data do Contrato: 5 de Fevereiro de 2015
Vigência: 31/12/2015

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 004/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias 

do Município de Lastro
Vencedores: - JUCELIO COSTA DE ARAUJO com o valor de R$ 624.587,00 (Seiscentos e Vinte 

e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
152, 153, 154, 155, 156; ,  perfazendo o Valor Global de 624.587,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro 
Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais)

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

WILMESON EMMANUEL M. SARMENTO
Prefeito de Lastro

.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 5/0001/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento parcelada de combustíveis destinado a 

Prefeitura de Lastro
Vencedores:
- DERIVADOS DE PETRÓLEO CHABOCÃO LTDA com o valor de R$ 615.033,40 (Seiscentos 

e Quinze Mil, Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;,  perfazendo o Valor Global de 615.033,40 (Seiscentos e Quinze Mil, 
Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos)

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0002/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos  para atender as atividades  da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde de LASTRO
Vencedores: - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA com o valor 

de R$ 593.231,40 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Quarenta 
Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156; , 
perfazendo o Valor Global de 593.231,40 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Duzentos e Trinta e 
Um Reais e Quarenta Centavos)

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
PREFEITO CONSTITUCINAL

.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0003/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar,  destinados as atividades da Se-

cretaria da Saúde
Vencedores:
- DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP.LTDA com o valor de R$ 

122.134,40 (Cento e Vinte e Dois Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 6, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 79, 83, 84, 93, 94, 
98, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 115, 116, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 
136, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 155, 172, 174, 175, 178, 180, 181, 183, 184, 188, 193, 194, 196, 
197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 207, 209, 210;

- ODONTOMED COMECIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME com o 
valor de R$ 114.207,61 (Cento e Quatorze Mil, Duzentos e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 30, 32, 34, 35, 36, 52, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 
99, 100, 104, 107, 111, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 
140, 141, 142, 143, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 179, 182, 186, 187, 189, 190, 195, 200, 204, 206, 208, 211;

Perfazendo o Valor Global de 236.342,01 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Quarenta 
e Dois Reais)

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos 
da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional

 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0005/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Aquisição parcelada material de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades 

das diversas secretarias
Vencedores: - JUCELIO COSTA DE ARAUJO com o valor de R$ 462.927,00 (Quatrocentos e 

Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118;,  perfazendo o Valor Global de 462.927,00 (Quatrocentos 
e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais). Após análise do processo, e, estando 
o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO , nos termos da Lei 10.520/2002, em conseqüência, 
fica convocado os  licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do 
art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades  da lei.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Constitucional
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