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nuvens
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Débora Colker,
última exibição 
em João Pessoa

 

Começa hoje a 
Feira das Artesãs 

Senado instala 
a CPI do HSBC 

Abertura será às 17 ho-
ras no pátio da PBTur, em 
João Pessoa.  PÁGInA 13

O objetivo é saber quan-
tos brasileiros praticaram 
evasão fiscal.  PÁGInA 18

Hoje, a partir das 20 
horas, no Teatro Paulo Pon-
tes, na capital.  PÁGInA 5

Expressão e harmonia em “Belle”

l Governo Federal vai revisar todos os contratos do Fies. Página 11

l Programa quer ampliar diálogo e autoestima nas escolas. Página 13
 
l Acusados de homicídios e tráfico são presos em Cabedelo. Página 15
 
l Dilma assina MP que amplia política de valorização do Mínimo. Página 19
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Acesso à água é a
urgência regional

DILMA RECEBE GOVERNADORES DO NE

Ações emergenciais para reduzir o impacto da seca na região, a exemplo do retorno dos carros-pipas, serão discu-
tidas hoje durante reunião dos governadores do Nordeste com a presidente Dilma Rousseff, em Brasília.  PÁGInA 17

Canteiro da obra de uma das barragens do lote 7, Eixo Norte, em São José de Piranhas, da transposição do rio São Francisco. Obras na Paraíba continuam, e conclusão está prevista para novembro 

InCEnTIVo FIsCAL O governador Ricardo Coutinho assinou decreto ontem que reduz de 
13,6% para 8,6% a alíquota do imposto pago pela produção da cerâmica vermelha.  PÁGInA 3

Conclusão da obra na Paraíba deve ocorrer
até novembro, diz engenheiro. PÁGInA 9

Transposição

20Caderno

Governo afirma que não há sobreviventes

 

QUEDA DE AVIÃO NA FRANÇA PÁGINA 20

 



O segmento esportivo na Paraí-
ba está em alta, no que diz respeito 
aos equipamentos de modalidades 
coletivas reformados, ampliados e 
reequipados pelo Governo do Es-
tado. A reinauguração, em grande 
estilo, da Vila Olímpica Parahyba, 
no próximo sábado, será um marco 
importante na história do esporte 
do Estado. Agora, a Paraíba tem, 
de fato, um equipamento de alto 
padrão, com capacidade estrutural 
e técnica para sediar competições 
nacionais e regionais.

Por outro lado, a excelência da 
obra efetuada no complexo deverá 
atrair treinamentos de seleções de 
modalidades aquáticas, que parti-
ciparão das Olimpíadas, a Rio 2016. 
É que o parque aquático, com a re-
forma, tornou-se o mais completo 
da América do Sul. Esse aspecto faz 
toda a diferença. O uso do equipa-
mento por atletas e seleções de nível 
internacional dá mais visibilidade 
ao Estado, potencializa e divulga a 
prática esportiva como ação saudá-
vel, proporcionando uma espécie de 
intercâmbio. Quantos novos atletas 
poderão surgir daqui para frente, 
devido à presença de uma nova Vila 
Olímpica aberta ao público, a serviço 
de toda a comunidade? Como sabe-
mos, crianças, jovens e adolescentes 
tendem a abraçar a causa esportiva 
quando estimulados, o que, a médio 
e longo prazo, poderá resultar na 
formação de novas gerações de atle-
tas, nas mais diversas modalidades.

Quiçá, a presença do medalhis-
ta olímpico Vanderlei Cordeiro de 
Lima à reinauguração da nova Vila 
Olímpica traga ventos benfazejos 
para o esporte paraibano, que ga-
nhou perspectivas renovadas nos 
últimos anos, devido justamente à 
adoção de políticas públicas de re-
sultados, que efetivamente trouxe-
ram transformações qualitativas. 
Ao contrário do que foi feito em 
outras gestões, cujas obras para o 
segmento não passavam de limpeza 
predial ou de pequenas reformas. 
No caso da nova Vila Olímpica, não 
há exagero em dizer que sua histó-
ria se divide entre antes e depois 
da reforma e ampliação promovida 
pelo Governo Estadual. A obra, em 
toda a sua extensão, é um divisor de 
águas no que concerne à qualifica-
ção de sua nova estrutura.     

Afora as áreas diretamente re-
lacionadas à prática esportiva – há 
uma pista de atletismo de 400 me-
tros, em piso sintético, três quadras 
poliesportivas para a prática de 
handebol, futebol de salão, basque-
te, ginástica olímpica e rítmica, judô 
e taekwondo e uma pista de cooper 
de 850 metros – a nova Vila Olím-
pica dispõe, agora, de um auditório 
para 110 pessoas, além de três salas 
para a imprensa, cujas instalações 
facilitarão o trabalho de jornalistas 
por ocasião da ocorrência de trans-
missões desportivas. O esporte pa-
raibano, certamente, galgou novos 
patamares. 

Editorial

A nova Vila Olímpica

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25  de março de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Outro tema a ser tratado na audi-
ência dos governadores com a pre-
sidente Dilma diz respeito ao apoio 
que os gestores vão empenhar às 
instituições públicas do país. Os 
governadores entendem que o mo-
mento é de fortalecimento do esta-
do democrático de direito, em favor 
da governabilidade.

O governador Ricardo Coutinho entrega hoje à pre-
sidente Dilma Housseff  a “Carta da Paraíba”, docu-
mento elaborado no encontro de governadores nor-
destinos, em João Pessoa, em dezembro passado. 
Os nove gestores do NE tratarão na audiência da 
manutenção da pauta de investimentos na região, 
sobretudo em obras hídricas e estruturantes.  

CArTA dA PArAíbA 1
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ROmpImEntO mEtRAlhADORA

O ImpASSE cOntInuA

Uma PEC a ser apresentada 
na Câmara Federal pelo de-
putado Veneziano Vital do 
Rêgo prevê a criação do Fun-
do Nacional do Passe Livre 
Estudantil, que daria aces-
so gratuito em transporte 
coletivo para estudantes 
regularmente matriculados. 
O acompanhante de alunos 
portador de deficiência 
também teria direito ao 
mesmo benefício.  

Desde ontem, o vereador Renato 
Martins (PSB) passou a integrar 
a bancada de oposição na Câma-
ra de João Pessoa. Conforme a 
coluna presumiu, semana pas-
sada, a relação do vereador com 
a prefeitura andava estremeci-
da. Ele confirmou o rompimento 
com o prefeito Luciano Cartaxo 
(PT) na tribuna: “Avisei que não 
participaria de teatro. Volto à 
oposição para criar o movimen-
to Inova João Pessoa”.

“Cabe ao senador Cássio 
nominar os jornalistas que 
foram comprados pelo Go-
verno do Estado, que ele 
prove o que diz, senão terá 
de responder por isso”. Do 
secretário-executivo de Co-
municação, Célio Alves, numa 
emissora de televisão de 
João Pessoa. Para o secretá-
rio, o senador “é uma metra-
lhadora giratória, fica atiran-
do para todos os lados”.

O impasse continua 
nas negociações entre 
professores e a Prefei-
tura de João Pessoa. 
Diante da falta de en-
tendimento quanto 
aos percentuais de re-
ajuste salarial, a greve 
da categoria está man-
tida e a conversa entre 
as partes parece ter 
chegado a um esgota-
mento, sobretudo após 
a reunião entre o pre-
feito Luciano Cartaxo 
(PT) e os representan-
tes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município, na noite de segunda-feira. Cartaxo 
manteve a proposta de 3% - contra os 16% reivindicados pelos professores e condicionou um 
adicional à elevação dos recursos provenientes dos impostos e transferências do Fundo de Desen-
volvimento da Educação Básica (Fundeb), a partir de agosto. Os professores tornaram a rejeitar a 
proposta. A distância entre os dois percentuais sugere que o movimento grevista deverá perdurar 
por mais tempo. Ontem, o presidente do Sintem, Daniel de Assis, confirmou ter formalizado pedido 
de audiência pública ao presidente da Câmara de Vereadores, Durval Ferreira, para tentar chegar a 
um consenso. O sindicato pede que os secretários de Educação e Finanças, Edilma Ferreira e Bruno 
Sitônio, respectivamente, sejam convidados a participar da audiência.      

Artigo

“Dilma, pede pra sair”

Virou moda, hit nacional, même vi-
ral na internet. Em espetáculos públicos, 
acaba fazendo parte do grito de comemo-
ração, a exemplo do que ocorreu  na noite 
do último sábado, quando o lutador de UFC 
Gilbert “Durinho”, bastante machucado, 
comemorou sua vitória com um grito de 
guerra inusitado: “Dilma, pede pra sair!” 

O grito era uma espécie de eco, de re-
verberação do que ocorrera no dia 15 de 
março, quando em microfones abertos, a 
presidente do país foi achincalhada, vaiada, 
desrespeitada flagrantemente, em desafo-
ros virulentos que não eram apenas verba-
lizados, mas expostos em cartazes e faixas.

O sucesso de xingar a presidente já ti-
nha feito sua estreia na abertura da Copa 
do Mundo. Na atualidade, para além das 
redes sociais, tem   ocupado inúmeros es-
paços, e ganha adeptos sempre que haja 
um microfone, um espetáculo, uma forma 
de ser naturalmente publicizado.

A verdade é que esses ataques gratui-
tos, aparentemente espontâneos, refletem 
o clima belicista que perdura no país, o 
qual intensificou-se na última campanha 
eleitoral e não dá sinais de que possa ter 
uma trégua.

A cobertura da mídia, tematizando e 
enquadrando os acontecimentos, cuidan-
do do processo seletivo de ir soltando aos 
poucos, mas sistematicamente, pequenas 
pílulas de informações, as quais desquali-
ficam e incriminam o governo da presiden-
te Dilma, são o adubo natural para essas 
manifestações de ódio, de ataque à princi-

pal figura política do país.
Se entretanto olharmos para o âmago 

da sociedade, veremos que na cultura atu-
al, manifestações de intolerância, de des-
respeito, têm demarcado as relações, de tal 
sorte que uma simples briga em um sinal 
de trânsito, ou mesmo uma contenda entre 
vizinhos, pode descambar num crime fatal.

A sociedade atual, em muitos dos seus 
extratos, é intolerante, impaciente, e, es-
quece-se com muita facilidade de praticar 
o respeito, as regras de convivialidade e 
boa vizinhança.

O país avançou nos seus processos de 
distribuição de renda, apresenta índices de 
redução da pobreza extrema, mas, vive um 
assustador vazio no que diz respeito à edu-
cação dos seus cidadãos.

A figura da mulher, da presidente da 
República, símbolos que naturalmente de-
veriam infundir respeito, não têm tido for-
ça suficiente para impedirem a avalanche  
dos impropérios que Dilma Rousseff vem 
recebendo, em microfone aberto, e, sob o 
silêncio de uma mídia que apenas divulga e 
não parece   minimamente preocupada em 
repelir os insultos, as chacotas, os desafo-
ros virulentos.

A pressão das panelas parece estar 
pelas tampas. Encurralada, vivendo a 
solidão de defender, quase que em bata-
lha solo, a democracia e a liberdade de 
expressão, Dilma Rousseff parece ser a 
maior vítima dos apupos de uma socieda-
de achacada pela impaciência e pela into-
lerância. Até quando?

A verdade é que esses ataques gratuitos, aparentemente espontâneos, 
refletem o clima belicista que perdura no país”.

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

cARtA DA pARAíBA 2

pASSE gRAtuItO

tERcEIRO tuRnO
Na mesma entrevista, o secretário-executivo Célio Alves criticou a oposição por insistir “numa espécie 
de terceiro turno” das eleições estaduais, contra a opção da maioria dos eleitores paraibanos. E iro-
nizou: “Dizer ao senador Cássio que a campanha que vem aí é a da OAB, a de governador já passou”. 

“A mulher na atualidade” é a palestra que a Associação das Esposas dos Magistrados e das Ma-
gistradas da Paraíba promove hoje, às 15h, na sede da entidade, no andar térreo do Tribunal de 
Justiça, em João Pessoa. A temática será abordada pela advogada Maria Luiza Targino.
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Decreto concede incentivo fiscal às 
indústrias da cerâmica vermelha
Documento foi assinado 
pelo governador Ricardo 
Coutinho, em Guarabira

O governador Ricardo 
Coutinho assinou, ontem, em 
Guarabira, decreto que adota 
Regime Especial de Tributa-
ção, com concessão de cré-
dito presumido de ICMS, no 
percentual de 50%, calculado 
sobre o valor do imposto in-
cidente nas saídas internas 
e interestaduais de telhas, 
tijolos, lajotas e manilhas, a 
conhecida cerâmica verme-
lha. Com a medida, a partir de 
agora a indústria ceramista 
da Paraíba (linha vermelha), 
que hoje tem alíquota normal 
de 13,6% vai passar a pagar 
8,5% de imposto nas vendas 
internas. Caso a comercializa-
ção seja feita para fora do Es-
tado, a alíquota será reduzida 
de 9,6% para 6%. 

Logo após assinar o de-
creto, Ricardo Coutinho des-
tacou que o Estado precisa se 
preparar, bem como o nosso 
setor produtivo, para que ele 
fique cada vez mais fortaleci-
do. “É por isso que eu estou 
aqui aumentando a competi-
tividade da indústria da cerâ-
mica vermelha”, observou. O 
governador comentou ainda 
que o Estado tem crescido em 
todas as suas áreas, destacan-
do os números do emprego 
formal, que cresceu 8,8% em 
2014. “Ficamos no segundo lu-
gar no país, perdemos para To-

cantins, que é a maior fronteira 
agrícola desse país”, pontuou.

Ricardo acrescentou que, 
apesar da estiagem dos últimos 
quatro anos e da crise econô-
mica do país, a Paraíba conse-
gue se destacar por conta do 
seu setor produtivo e pelas 
ações do Poder Executivo. “O 
que quero compartilhar com 
vocês é que a Paraíba está no 
caminho certo e que é preciso 
aproveitar o momento para fa-
zer investimentos”, ressaltou.

 Incentivo fiscal
A concessão de Regime 

Especial de Tributação somen-
te será permitida ao contri-
buinte que estiver em situação 
regular junto à Fazenda Públi-
ca Estadual, na forma do Regi-
mento do ICMS, e beneficia as 
empresas optantes pelo Sim-
ples Nacional e as mercadorias 
sujeitas ao regime de substi-
tuição tributária.

O secretário de Estado da 
Receita, Marialvo Laureano, 

explica que a maioria dessas 
empresas são de pequeno 
porte e estão no Simples Na-
cional com alíquota de 3.95%; 
e quando elas passam para a 
tributação normal a alíquota é 
de 17%. O Estado está aumen-
tando o crédito presumido de 
20% para 50%. 

“Isto faz com que a alí-
quota interna caia para 8.5%  
e a alíquota para outros Es-
tados para 6%. Com esse 
decreto as empresas pode-

rão crescer, sair do Simples 
Nacional e procurar novos 
mercados internos e prin-
cipalmente externos, como 
Pernambuco e Rio Grande 
do Norte”, destacou.

As indústrias interes-
sadas devem procurar a Se-
cretaria de Estado da Recei-
ta para celebrar o Termo de 
Acordo. Na Paraíba, o setor 
da cerâmica vermelha tem 
150 empresas.

A presidente da Com-

panhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep), Tatiana 
Domiciano, enfatizou que o 
benefício fiscal reduzindo 
o valor de ICMS vai inibir a 
entrada de concorrentes no 
Estado, principalmente do 
Rio Grande do Norte. “Isto 
vai facilitar bastante o es-
coamento da produção do 
setor ceramista paraibano, 
de forma competitiva e mais 
produtiva. O setor emprega 
hoje cerca de 20 mil pessoas 
e tem faturamento em torno 
de 140 milhões de reais por 
ano”, disse.

O presidente do Sindi-
cato da Indústria de Cerâ-
mica Vermelha da Paraíba 
(Sindicer-PB), João Neto, 
afirmou que “esse incentivo 
do Governo da Paraíba ao 
setor representa um aumen-
to no crédito presumido. As 
empresas vão conseguir re-
colher menos ICMS e poder 
competir em pé de igualdade 
com empresas de outros Es-
tados que estão vindo con-
correr com nossos produtos 
aqui dentro”. E acrescentou: 
“Esta é uma importante con-
quista para todas as cerâmi-
cas, independente de qual 
categoria ela se enquadre”. 

Ele afirmou ainda que 
o aumento do crédito pre-
sumido permitirá o inves-
timento em tecnologia que 
trará maior qualificação dos 
produtos, maior produção 
e, consequentemente, maior 
arrecadação tributária.

Ricardo Coutinho assina decreto que adota Regime Especial de Tributação com concessão de crédito presumido de ICMS à cerâmica vermelha

Trânsito em 
Mangabeira
sofre novas 
modificações

Começou ontem a segun-
da etapa da passagem da rede 
de drenagem no trecho que 
estava sendo utilizado como 
desvio provisório pelos veícu-
los que trafegam pela Avenida 
Hilton Souto Maior (sentido 
José Américo-Penha), em vir-
tude da obra do Trevo de Man-
gabeira. Devido ao serviço, a 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) fez nova alteração no 
trânsito no local, objetivando 
garantir a segurança dos con-
dutores e operários, tendo em 
vista que o buraco com aproxi-
madamente 10 metros de pro-
fundidade encontra-se aberto 
e as fortes chuvas poderiam 
comprometer o trabalho.

Para transitar na localida-
de, os condutores oriundos da 
Avenida Hilton Souto Maior, 
sentido José Américo-Penha, 
continuam não passando pela 
rotatória e sim por um acesso 
temporário, localizado antes 
da rotatória, seguindo pela 
Rua Francisco Augusto Fer-
nandes ou entrando na Aveni-
da Alfredo Ferreira da Rocha. 
Já os veículos que trafegam 
no sentido oposto continuam 
a fazer o retorno próximo ao 
supermercado Bemais, subida 
do José Américo.

Os veículos que trafegam 
pela Avenida Alfredo Ferrei-
ra da Rocha já têm todos os 
seus destinos normalizados, 
tendo em vista a liberação 
parcial da rotatória em fren-
te ao Caic de Mangabeira. 
A construtora que executa 
a obra informa que o prazo 
para conclusão dessa etapa 
está prevista para ocorrer 
até este fim de semana.

O Botafogo dispensou 
ontem, o meia Chapinha que 
vinha sendo utilizado pelo 
treinador Marcelo Vilar na 
Copa do Nordeste e no Es-
tadual. O ex-atleta alvinegro 
vai jogar no Boa Esporte-MG. 
Com a fraca atuação da equi-
pe nas competições, a refor-
mulação está em ritmo ace-
lerado com o meia sendo o 
terceiro jogador a deixar o 
clube na temporada. Os ou-
tros dois foram os laterais 
Toty e Glabson (direito e es-
querdo) que foram substituí-
dos por Gustavo, ex-Auto Es-

porte e América-RN e Ailton, 
que veio do Capivariano-SP, 
respectivamente. 

Possivelmente amanhã 
a diretoria pode anunciar a 
contratação de um atacante. O 
objetivo dos dirigentes é subs-
tituir as peças que não vêm 
rendendo para que a equipe 
possa dar uma reviravolta no 
Estadual e consiga uma das 
vagas no quadrangular final. 
O time é o quinto colocado no 
Paraibano, com 14 pontos, mas 
pode melhorar a colocação, 
caso derrote hoje, às 20h30, o 
CSP, no Estádio Almeidão.

Bota anuncia dispensa 
do seu meia Chapinha

hora do adeus

As eleições no Auto Es-
porte para o Conselho Deli-
berativo, Fiscal e Diretoria 
Executiva acontecerão no dia 
4 de maio, das 19h30 às 21h, 
na sede do clube, em Man-

gabeira. O acordo aconteceu 
ontem, com as presenças dos 
interventores, Acácio Moreira 
e Eduardo Marcelo, que co-
mandarão o clube, além dos 
ex-presidentes e dirigentes.

Auto: eleição em maio

Nos últimos quatro dias 
foram registradas chuvas in-
tensas na Grande João Pessoa, 
causando transtornos e preo-
cupação. O Corpo de Bombei-
ros recebeu dez chamados, 
através do 193, relacionados 
às precipitações. Os principais 
foram de alagamentos (3) e 
quedas de árvores (6), além 
de um desabamento de teto de 
residência - sem feridos. 

O alerta é para a neces-
sidade de atenção redobrada 
e evitar situações desagradá-
veis. Conforme o comandante 
do Batalhão de Busca e Salva-
mento (BBS), major Almir Pei-
xoto, quem precisa se deslocar 
a pé na chuva não deve ficar 
próximo a árvores, postes ou 
cercas elétricas – sobretudo 
se as precipitações estiverem 
acompanhadas de raios.

Corpo de Bombeiros 
alerta para os perigos

período chuvoso

Confaz define 
novo preço
médio dos
combustíveis

O Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) 
publicou ontem no Diário 
Oficial da União nova tabela 
do Preço Médio Ponderado 
ao Consumidor Final (PMPF) 
para os 26 Estados e o Dis-
trito Federal. O PMPF serve 
como base de cálculo para 
o recolhimento do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) fei-
to pelas refinarias no ato da 
venda do combustível.

Ele não representa um 
novo aumento dos preços ao 
consumidor, mas uma espécie 
de adequação periódica que é 
feita na medida em que os pre-
ços na bomba variam, de for-
ma que as empresas paguem 
ICMS em cima de um valor 
mais próximo do real e não 
muito acima ou muito abaixo 
do cobrado no mercado.

A nova tabela do PMPF 
passa a valer em 1º de abril. 
Na Paraíba, o valor médio da 
gasolina passou de R$ 3,1977 
para R$ 3,2128; o do diesel de 
R$ 2,7171 para R$ 2,7596; o 
do Gás Natural Veicular (GNV), 
de R$ 2,0128 para 2,0232, e o 
litro do etanol, de R$ 2,3334 
para R$ 2,3459.

No início do ano, o gover-
no aumentou os tributos sobre 
o preço da gasolina. Segundo a 
Secretaria de Fazenda do Dis-
trito Federal, o reajuste médio 
sofreu o impacto do aumento 
do PIS/Cofins (Programa de 
Integração Social/Contribui-
ção para o Financiamento da 
Seguridade Social), com efeito 
cascata no ICMS.

O Programa de Ar-
tesanato da Paraíba 
(PAP) contabilizou R$ 54 
mil em vendas em ape-
nas três dias de evento 
durante o Circuito de 
Artesanato Paraibano 
nos shoppings de João 
Pessoa (Mangabeira, 
Manaíra e Mag Sho-
pping) e Campina Gran-
de (Partage). O sucesso 
se confirma com o nú-
mero de peças vendidas, 
ultrapassando mais de 1 
mil, por meio do traba-
lho de 701 artesãos de 
25 cidades paraibanas.

Centenas de pes-
soas visitam os estandes 
diariamente e o balanço 
positivo aumenta a ex-
pectativa de vendas nos 
próximos dias. A gestora 
do PAP, Lu Maia, ressal-
ta que, “no momento 
em que o país vive uma 
atenção especial volta-
da para a economia, o 
artesanato chega para 
mostrar que é uma fer-
ramenta de negócio 
imediato ou no pós-fei-
ra. Os artesãos estão 
fazendo um investimen-
to acima de tudo”. Ela 
acrescentou que o suces-
so também vem quando 
“temos paciência, sabe-
doria e visão de futuro”.

Para a artesã de 
couro, natural de João 
Pessoa e residente em 
Mangabeira, Socorro 
Vasconcelos, a feira no 
Shopping Mangabeira 
é mais uma vitrine para 

mostrar a sua arte de-
senvolvida em parceria 
com o marido. 

O casal de estudan-
tes, Katiane Kaline e Lu-
cas Farias, se encantou 
com as peças. “A inicia-
tiva é excelente porque 
o artesanato paraibano 
é único e de boa qua-
lidade. Surge mais um 
ponto de adquirir coisas 
boas e é bom que visi-
tantes de outros lugares 
possam ter acesso tam-
bém a esses produtos. 
Vamos divulgar aos nos-
sos amigos que certa-
mente ficarão encanta-
dos”, elogiou Lucas.

Outra novidade que 
tem chamado a atenção 
no hall da Praça de Ali-
mentação são as biojoias 
produzidas pelas artesãs 
do projeto Sereias da 
Penha, da Associação de 
Pescadores da Praia da 
Penha. O grupo de 40 
mulheres foi acompa-
nhado pelo estilista mi-
neiro Ronaldo Fraga em 
novembro do ano pas-
sado. Ele ministrou um 
curso que tinha o objeti-
vo de provocar um olhar 
diferenciado nas mulhe-
res para que criassem a 
sua própria identidade 
nas peças valorizando a 
cultura local. Com isso, 
várias peças já vão desfi-
lar nas passarelas do São 
Paulo Fashion Week Ve-
rão 2016, o maior even-
to de moda brasileira, 
que acontece em abril.

Volume de vendas 
ultrapassa R$ 50 mil

circuito de artesanato

FOTO: Secom-PB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Rogério Almeida escreve 
sobre a crise no 
transporte aéreo 
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Dia mundial do teatro e 
nacional do circo será 
comemorado na Paraíba
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CINEMAINTERAÇÃO

Cinesesc exibe filme 
sobre a ditadura 
militar, em Mangabeira

Sandro Alves de França
Especial para A União

Cia de Dança Deborah Colker 
se apresenta em João Pessoa 
com espetáculo de dança 
inspirado no livro francês 
Belle de Jour (1928) - A 
Bela da Tarde -, de  Joseph 
Kesseque por sua vez serviu 
de base para a obra cinema-

tográfica clássica de Luis Buñel (Fran-
ça, 1967), com Catherine Deneuve no 
papel-título. 

As duas únicas apresentações co-
meçaram ontem e vão até hoje no Tea-
tro Paulo Pontes, às 20 h, como parte do 
calendário especial que marca o retorno 
das atividades artísticas no Teatro, que foi 
inteiramente restaurado e entregue no 
último sábado. Os ingressos custam R$ 
90,00 e R$ 45,00, em valores de inteira 
e de meia-entrada, respectivamente, 
com poltronas numeradas.

Marcado pela representação do de-
sejo e da sensualidade em coreografias 
sofisticadas e ousadas, Belle apresenta 
a atmosfera da libido e das relações de 
afeto alegorizadas, com figurino arroja-
do e movimentos cênicos que vão desde 
a emotividade sutil e doce a intensidade 
e fulgor dos movimentos bruscos, exe-

cutados com precisão, 
verdadeiras 

acrobacias 
cênicas. 

Alude a 

dualidade da Bela da Tarde, que é ao mesmo 
tempo uma senhora burguesa respeitável 
e frígida diante do marido e da sociedade 
mas que extravasa seus desejos e fantasias 
atuando como prostituta nas tardes - já que 
as noites são reservadas ao recato familiar.

Pela terceira vez em João Pessoa e na 
Paraíba a Cia de Dança Deborah Colker traz 
aos palcos uma viagem coreografada pelo 
universo sensorial de uma personagem tão 
emblemática quanto icônica, que desperta a 
libido e reações antagônicas que vão desde 
a rejeição a sua postura até o mais latente e 
instintivo empatia.

Trilha sonora
A trilha de Belle foge do convencional 

e apresenta clássicos do Rock e do under-
ground, misturados a batidas de música 
eletrônica. Vai de Miles Davis, Lou Reed a 
composições eletrônicas de Berna Ceppas. 
Segundo a criadora do espetáculo, Deborah 
Colker, a escolha dessa trilha foi feita com 
intuito de representar 
a transição do mundo 
pacato e recatado da 
protagonista a ousa-
dia corrosiva e intensa 
das tardes sensuais.

Deborah Colker 
Criadora de Belle, 

é dançarina, coreógrafa 
e diretora brasileira 
prestigiada internacio-
nalmente. Trabalhou em 
diversos outros espetá-
culos teatrais até montar 
sua própria companhia de Dança 
- Cia de Dança Deborah Colker – em 
1994. Em 2009 Deborah criou e 
dirigiu o espetáculo do Cirque 
Du Soleil, Ovo. Além de coreó-

grafa, musicista e dançarina 
se define como diretora de 

movimento, expressão 
que criou através de 

sua experiência 
na coreografia 

cênica.

O espetáculo Belle, da Cia de Dança Débora Colker,traz aos palcos da 
capital coreografias inspiradas no clássico francês A Bela da Tarde

FOTO: Divulgação

Coreógrafa e 
diretora é 
reconhecida 
internacionalmente 
por suas 
performances de 
forte apelo estético 
e provocativas

n Belle
n Criação, coreografia e direção:  Deborah 
Colker
n Direção executiva:  João Elias
n Direção de arte e cenografia:  Grinco Cardia
n Direção musical:  Berna Ceppas
n Direção de luz: Jorginho de Carvalho 
n Figurinos:  Samuael Cirnansk 
n Dramaturgia: Deborah Colker e João Elias
n Duração: 60 minutos

Ficha técnica
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Vitória 
LimaCrise na aviação

Parabéns Enivaldo Ribeiro

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

Artigo

Enivaldo Ribeiro, amanhã, 26 
de março, é o seu dia! Parabéns 
para você, homem de garra e de 
grande valor em todos os sentidos 
da vida. Amanhã é dia de grande 
alegria, para Aguinaldo, Daniella, 
Pedro e Silvinha. Dupla alegria 
para Daniella, pois ela nasceu 
no mesmo dia do seu pai. Pelo 
auspicioso evento, Virgínia Velo-
so Borges  bate palmas. É a mãe 
aplaudindo! 

Identidade é o que 
faz com que alguém 
seja o que é, aquilo que 
o caracteriza. Pessoa é 
um conjunto de carac-
terísticas físicas, de 
disposições psíquicas 
de traços de caráter, 
desejos, capacidade, 
habilidade e pensa-
mento. Isso é próprio 
dela. É o que a dife-
rencia. Mas as pesso-
as também têm uma 
imagem de si mesmas, 
uma imagem que não 
coincide necessaria-
mente com a que os 
outros têm dela.

As pessoas engrandecem 
algumas de suas características, 
diminuem outras, e há outras que 
nem conseguem perceber. Elas 
se identificam com esse conjunto 
de características. É o que crêem 
ser, em essência. É um “si mesmo” 
ideal que designamos com o termo  
identidade pessoal” ou “eu”.

Ao indagar a identidade de 

uma pessoa, perguntamos “quem 
é essa pessoa”. Quem responde 
mostra a carteira de identidade, 
diz nome e sobrenome e, se ne-
cessário, declara também a nacio-
nalidade. Entretanto isso não é 
suficiente. Também a sua filiação 
é muito importante e faz parte de 
sua identidade. 

Um conjunto de fatores 
configurou sua identidade pes-
soal nascimento, família amigos, 

escola, compro-
missos de traba-
lho, um conjunto 
de boas ações e 
interrogações, 
acontecimentos, 
alegrias, desi-
lusões...  Enfim, 
uma história 
tecida por várias 
histórias.

Enivaldo 
Ribeiro, filho 
do casal Pedro 
Vaz Ribeiro, 
conhecido por 
Nico e Sindô e da 
senhora Áurea 

Moura Ribeiro tratada carinho-
samente por Aurinha. Nasceu em 
Massaranduba, estudou em Recife 
onde se formou em Direito. Foi 
prefeito de Campina Grande, de-
putado estadual, deputado federal 
por duas legislaturas casou com a 
Sra. Virgínia Veloso Borges, com 
quem construiu uma linda famí-
lia de quatro filhos. Aguinaldo 
Borges Ribeiro, deputado federal, 

Daniella Ribeiro deputada estadu-
al, Pedro Ribeiro Neto executivo e 
Sílvia Borges Ribeiro.

A identidade pessoal se 
desenvolve e alcança sua pleni-
tude ao longo das vicissitudes da 
história pessoal permanecendo o 
núcleo idêntico a si mesmo. O mar 
tem fluxos e refluxos, a lua cres-
cente e minguante, os anos, inver-
nos e verões, tudo varia como as 
nuvens. Mas a realidade última 
não pode alertar-se. E assim, o eu 
vai adquirindo perfis e tonalida-
des diferentes, enquanto o núcleo 
permanece imutável. O eu é uma 
história em que se lêem capítulos 
de felicidade e regozijo. Enivaldo 
Ribeiro irá receber proximamente 
a mais alta comenda do Estado 
da Paraíba, a Medalha Epitácio 
Pessoa, num projeto do deputado  
estadual Ricardo Barbosa, que 
muito o emocionou . É o resultado 
de um processo, como se percebe, 
o seu eu nunca acaba de crescer 
está em perpétua maturação até o 
fim da vida. É o mesmo eu, quando 
está alegre ou triste.  O trabalho 
do grande homem público pres-
tado a Paraíba, com sua imensa 
bagagem de experiências subje-
tivas e de influências exteriores.  
Em resumo, confere-lhe uma 
personalidade. Ao longo da vida, 
ouvi muitas pessoas expressarem-
se da mesma forma com palavras 
diferentes. A gente vive só uma 
vez, então vamos receber todas 
as honras e glórias, homenagens 
enquanto estamos vivos. 

O mar tem 
fluxos e refluxos, 
a lua crescente 
e minguante, 
os anos, invernos 
e verões, 
tudo varia como 
as nuvens

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

Homenagem a Mocinha Bila
Eu teria muitos outros assuntos para hoje: o concerto 

da OSPB, com a maestrina Ligia Amadio, uma maravilha! 
A reinauguração do Teatro Paulo Pontes, que ficou 

fechado por alguns anos para reforma e que agora  nos 
enche de alegria e esperança de bons shows, boas peças, 
bons espetáculos poderia também ser um bom mote para 
uma crônica.

Mas quero encerrar o mês de março ainda home-
nageando as mulheres. Hoje elegi uma mulher que nem 
está mais aqui entre nós. Partiu para outra dimensão já faz 
algum tempo: Severina Amélia da Conceição, Mocinha Bila, 
como era mais conhecida por todos nós. Mocinha, taurina 
de Alagoa Grande trabalhou na nossa casa durante alguns 
anos e espalhou sua alegria e queimou seu pavio curto por 
esse Miramar afora por um bom tempo.

Era explosiva, comunicativa e morou na minha casa 
com seu filho Tonhim, (que depois cresceu tanto que virou 
Tonhão!) até que surgiu a oportunidade de comprar sua 
casa própria, em Mangabeira. Ela se orgulhava muito desta 
aquisição. Amava Mangabeira, bairro progressista onde 
“tinha de um tudo”.

Como Tonhão não conseguiu arrumar um emprego 
fixo, ela montou uma barraca com ele e nas festas da cida-
de os dois vendiam caipirinha, cerveja, salgadinhos, etc. e 
ela fazia questão de acompanhá-lo, ajudá-lo.

Meus amigos a tratavam e eram tratados por ela, 
como se fosse da família. A casa era franqueada a todos os 
amigos, inclusive os amigos dos meus filhos.

Mocinha era uma lenda. 
Sua grande guru foi a líder dos camponeses Marga-

rida Maria Alves, sua prima de Alagoa Grande. A morte de 
Margarida mexeu muito com o coração já enfraquecido de 
Mocinha. Ela contava e recontava a cena do bárbaro crime 
e as lágrimas sempre despontavam e escorriam dos seus 
olhos. Era uma mulher de emoções à flor da pele.

Meus amigos e amigas, Gal Pinto Lyra, Ana Adelaide 
Peixoto, Maria Vilani Sousa, Bob Zaccara, Neiliane Maia, 
Zélia Pessoa, além dos amigos de Rodrigo, como Serguei 
Santos eram queridos dela. Ela tomava partido das namo-
radas de Rodrigo e Raquel Lucena sempre foi sua preferi-
da. Suas lealdades eram tão ferrenhas que chegava a hos-
tilizar quem ela achava que se interpunha no caminho das 
pessoas que ela amava. Uma característica dela era sempre 
deturpar os nomes das pessoas que não apreciava. Rodrigo 
teve uma namorada, depois de Raquel, de quem ela não 
gostava. O nome da moça era Bartira mas ela teimava em 
não pronunciar corretamente o nome da moça. Sempre, 
para ela, a moça se chamava “Pastilha”, que no português 
enviesado dela virava Pastiia. Dentre os meus amigos 
também havia os que ela gostava e os que detestava e isso 
se manifestava claramente na deturpação dos nomes e na 
omissão de recados.

Ela não trabalhava mais para mim quando Rodrigo 
sofreu seu acidente fatal, mas ela foi uma das primeiras 
pessoas que vieram me acudir. Ela, Iveraldo e Iracema 
Lucena, Lúcia Lacet, Zezita Azevedo, Vilani e quem mais? 
Foram muitas as pessoas que me acudiram naquela hora, 
mas minhas lembranças são tão misturadas de dor e lágri-
mas que não consigo ver claramente.

Sim, seu português enviesado às vezes nos fazia rir. 
E ela ria conosco. Mocinha não foi à escola. Era analfabeta. 
Seu pai, na sua ignorância de homem rude do campo (me 
lembro muito de Paulo Honório de “São Bernardo”) não 
deixou que ela estudasse “para que não escrevesse safade-
zas para os homens”.

Lembra Paola, quando ela parou diante do CD player 
e ficou imitando a música de Vivaldi, que não saía do lugar 
e ficava repetindo a mesma nota?

O capítulo “homens” era uma incógnita. Mocinha não 
falava em namorados do passado, do presente e até do pai 
do filho dela pouco falava. Embora revelasse um pouco de 
mágoa pelo abandono de ter ficado com um filho para criar 
sozinha, acho que era até agradecida a ele por ter lhe plan-
tado Toinho no seu ventre e ter desaparecido da sua vida.

Mocinha deixou filho e neto (Joseph Anthony) que ela 
chegou a conhecer e paparicar. Ela adorava crianças e, aqui 
em casa, Thaís foi sempre a sua preferida, que ela viu nas-
cer, pois a menina nasceu na sala da nossa casa.

Ela aposentou-se quando trabalhava para nós e ainda 
ficou trabalhando um ano depois de aposentada, ganhando 
a aposentadoria e o salário, o que ela queria manter pelo 
resto da vida, mas eu não podia mais pagar, pois tinha que 
contratar outra pessoa para ajudá-la. Além do coração, 
Mocinha tinha um problema sério de joelhos, que muito a 
maltratava. Resultado do trabalho pesado no campo. Até 
fiz plano na Unimed para ela, por uns anos, para que ela 
não ficasse sujeita às filas intermináveis do SUS, mas ela 
não se cuidava... pouco aproveitava da mordomia.

Para ela eu era Dona Vic, às vezes, em momentos de 
muito carinho, eu era Dona Viquinha. Se é verdade que 
temos uma recompensa depois que morremos, Mocinha 
deve estar vivendo uma vida nababesca de senhora de en-
genho nos campos do Senhor. Que assim seja porque aqui, 
nesta terra ela trabalhou muito, penou muito. Que Deus a 
tenha! Amém!

Com o dólar a mais de três reais as companhias 
aéreas brasileiras começam a enfrentar grave cri-
se. Quem me confirma é o piloto de aviação Thiago 
Carvalho que lembra que tudo na companhia aérea é 
dolarizado, principalmente os custos do querosene 
de avião e o próprio equipamento.

 Com a crise as companhias aéreas já começam a 
cancelar várias rotas. A Azul Linhas Aéreas solicitou 
na última quarta- feira à Agência Nacional de Aviação 
Civil - ANAC, a exclusão de voo que opera no Aero-
porto Regional Presidente João Suassuna em Campi-
na Grande. De acordo com a solicitação, a partir de 
10/05/2015, o voo AD 2728 na rota circular entre 
São Paulo/Campinas (VCP), Campina Grande (CPV), 
João Pessoa (JPA) e São Paulo/Campinas (VCP), Cam-
pina Grande (CPV) será excluído encerrando assim 
duas ligações inéditas e as operações da companhia 
na cidade.

Azul informou ainda que não entrará nenhum 
outro voo na cidade em substituição ao voo cancela-
do. Segundo os dirigentes da companhia a empresa 
ofereceu diversas opções de voos para Campina 
Grande. A empresa operou voos partindo de Recife 
(REC), Salvador (SSA), Belo Horizonte/Confins (CNF) 
com escala em Petrolina (PNZ) São Paulo/Campinas 
(VCP) escala em João Pessoa (JPA) mas a ocupação 
não foi boa e agora com a crise a empresa começa 
a direcionar aeronaves para outros destinos mais 
rentáveis.

Com o cancelamento do voo AD 2728 e fechan-
do base na cidade, Campina Grande fica operando 
apenas com a GOL, o que volta a colocar o Aeroporto 
João Suassuna como o único no Nordeste a operar 
somente com uma companhia aérea.

A rota que foi encerrada da Azul ligava Campina 
Grande a João Pessoa e São Paulo-Campinas com 
voos diários.

A crise também começa a afetar as companhias 
aéreas nas rotas internacionais. A American Airlines 
cancelou a rota entre Campinas e Nova York, numa 

prova que a crise está instalada. Como sabemos 
havia super oferta de voos internacionais no Brasil, 
devido ao dólar barato e com avião sobrando na cri-
se de 2008, quando éramos vistos como uma tábua 
de salvação – e fomos, por um tempo. 

Hoje a situação é bem diferente e viajar ao ex-
terior com o dólar acima de três reais, somente em 
extrema necessidade, porque as compras lá fora já 
não compensam mais, se no final triplicarmos o valor 
gasto em dólar ao converter em reais.

Com o dólar nas alturas, o trade turístico se volta 
para as viagens dentro do Brasil e os hotéis já come-
çam a fazer promoções. O hotel La Torre, de Porto 
Seguro, Bahia, de olho nas viagens curtas e de carro, 
anuncia: 50 litros de combustível de graça para quem 
for de automóvel, para o hotel, mesmo para quem 
fizer as reservas pelos sites de compras coletivas.

A Expedia, sabendo do potencial do Brasil e da 
América Latina além-crise, investe US$ 270 milhões 
na Decolar.com, empresa de compras coletivas, líder 
na região. Neste último final de semana empresas aé-
reas brasileiras chegaram a vender passagens aéreas 
de João Pessoa a São Paulo, a R$ 93,00. Resta saber 
até aonde vai a crise e até quando as companhias 
aéreas vão resistir.

Aeroporto João Suassuna, localizado na cidade de Campina Grande

FOTO: Divulgação
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Em cartaz

ÁRvoRES

     Humor 
val Fonseca

 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

Peça Clown bar compõe o programa

O Dia Mundial do Teatro e o Dia 
Nacional do Circo serão comemora-
dos na próxima sexta-feira (27). Para 
celebrar a data, 12 cidades da Paraíba 
receberão espetáculos a partir de hoje 
até 28 deste mês. Ao todo, serão 16 
apresentações espalhadas pelos muni-
cípios de João Pessoa, Campina Gran-
de, Alagoa Grande, Areia, Bananeiras, 
Cajazeiras, Conde, Cuité, Guarabira, 
Monteiro, Pombal e Sousa.  O homena-
geado do evento será o ator e diretor 
Marcos Pinto, morto em dezembro 
do ano passado. O evento é realizado 
pelo Governo da Paraíba, por meio da 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), com apoio das prefeituras. A 
programação é gratuita.

Os teatros, auditórios e praças nas 
cidades contempladas, serão ocupados 
com as apresentações como forma de 
popularizar as artes cênicas e fortale-
cer o gênero de teatro de rua. Assim 
como nos anos anteriores, espetáculos 
circenses fazem parte da programa-
ção, já que a data 27 de março festeja 
as duas vertentes artísticas – o teatro 
e o circo.  O evento também desta-
ca o potencial artístico da Paraíba e 
proporciona a circulação de grupos de 
diferentes cidades.

Esta será a quarta edição do 
evento que tem como característica a 
circulação de grupos e a abrangência 
estadual, já que os municípios foram 
escolhidos de maneira estratégica 
para que polarizem diferentes regiões 
do Estado, possibilitando que a popu-

Cinquenta tons de Cinza 
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.

Produção é campeã de bilheteria nos cinemas do país

lação de cidades circunvizinhas também 
possa assistir às apresentações. Além de 
grupos paraibanos, este ano a programa-
ção traz atrações do Rio de Janeiro - RJ, 
Itapipoca - CE e Recife - PE.

Em João Pessoa, serão quatro apre-
sentações a partir de hoje, começando 
com ‘A Vida das Palavras de Stela do Pa-
trocínio’, monólogo de Raquel Rocha (Rio 
de Janeiro - RJ). A atração sobe ao palco 
às 20h, na Sala de Concertos Maestro José 
Siqueira, no Espaço Cultural. Após o es-
petáculo, haverá um debate sobre o tema 
‘Teatro e Gênero’, que será mediado por 
Ana Cristina Marinho, atriz e professora 
do curso de Letras da UFPB.  Na quinta-
feira (26), o público poderá assistir ‘O 
Casamento de Tabarim’, do grupo Casa 
de Teatro Dona Zefinha (Itapipoca - CE). 
A apresentação será na Praça da Paz, 
no bairro dos Bancários, às 19h. Após 
a apresentação haverá um debate com 
o tema Teatro e Espaços Públicos, com 
mediação do diretor do grupo Quem Tem 
Boca é pra Gritar (PB), Humberto Lopes.

Em Campina Grande, a progra-
mação acontece em dois dias, con-
templando o público adulto e infantil. 
Amanhã, o Cine Teatro São José 
recebe a peça ‘A Vida das Palavras 
de Stela do Patrocínio’, monólogo de 
Raquel Rocha (Rio de Janeiro - RJ), às 
20h. Em seguida, haverá debate com o 
tema Teatro e Gênero, com mediação 
de Eliane Lisboa, diretora e professo-
ra de teatro do curso de Arte e Mídia 
da UFCG. 

Na sexta-feira (27), no mesmo 
local, o público poderá assistir ao 
Grupo Graxa de Teatro com o espe-
táculo infantil ‘Faz de Conta’, às 18h. 
Logo após às 20h a turma de con-
cluintes do curso de Teatro da UFPB 
(João Pessoa - PB) apresenta a peça 
‘Henrique IV’ no Teatro Paulo Pontes 
do Espaço Cultural. Em todas as ou-
tras cidades que acolherão o evento 
as apresentações se concentrarão na 
sexta-feira (27). No sábado (28), o 
grupo Rapha Santacruz Produções 
(Recife/PE) se apresenta com ‘Haru 
– A Primavera do Aprendiz’, às 18h. 
Após o espetáculo, haverá debate 
com o tema Teatro para a Infância 
e Juventude, que será mediado por 
Valeska Picado, diretora do grupo 
Engenho Imaginário - PB.  

Eles estão cada dia mais populares. Sejam no formato 
tradicional, portáteis, maiores ou menores, os computadores 
tomaram conta do nosso dia a dia. Estão no nosso trabalhar, 
na nossa casa, nos momentos de estudo e de lazer. E essa 
intensa imersão na vida dos seres humanos acaba modifi-
cando costumes, formas de pensar e agir.

E foi por meio deles, os computadores, que neste mês 
de março as pessoas fizeram um movimento saudosista 
marcado pela tag #aletradaspessoas. Há quinze anos esse 
movimento não faria sentido algum. Mas, apenas uma déca-
da e meia foi o suficiente para que as máquinas transformas-
sem uma ação utilizada em diversas ocasiões: escrever.

Na escola, com lápis grafite, aprendemos a escrever 
ligando os pontinhos e formando as letrinhas. Vendo a pro-
fessora no quadro juntar as letras e desvendar as sílabas. 
Reunindo sílabas em palavras e palavras em frases e textos. 
Com o próprio punho esculpimos os contornos da caligrafia 
para aperfeiçoar o simples e tão importante ato de escrever.

Porém, escrever é um verbo que está sendo cada vez 
mais substituído por outro verbo: digitar. A quantidade de 
pessoas que escrevem com papel e caneta está diminuindo e 
ninguém conhece mais as letras das pessoas.

Bilhetinhos, cartinhas, lista de compras e declarações de 
amor tinham a marca registrada da grafia específica de cada 
pessoa. Era uma forma de identificação, carregada de senti-
mentos, histórias e personalidade. Isso está se perdendo.

O movimento foi visto no Facebook, no Twitter e no Insta-
gram ao longo de algumas semanas. Lembrar da letra das pes-
soas nos faz lembrar também das nossas histórias, das cartas 
de amor que escrevemos e recebemos, do caderno da escola, 
do dever de casa feito com a mamãe, do diário particular cheio 
de segredos. Um saudosismo bom e gostoso de viver. Cada um 
fez a sua foto e postou a sua letra com a frase: “Uma coisa que 
a gente não conhece mais: a letra das pessoas”. Alguns foram 
além e escreveram poemas, frases de efeito e outros textos.

Porém, eu quando vejo a expressão “a letra das pes-
soas”, lembro, sobretudo da minha profissão. Não é toda 
função no jornalismo que utiliza quase que exclusivamente o 
computador. Um repórter tem o lápis e o papel como maio-
res companheiros. As informações em campo são anotadas 
com o próprio punho e todos na redação conhecem sim a 
letra de cada repórter.

Na rotina corrida da televisão o repórter escreve o texto, 
muitas vezes, ainda no carro, para não perder tempo. Esse 
texto é entregue ao editor de texto para junto com o editor 
de imagens transformar as gravações feitas pela equipe de 
reportagem em matéria pronta para ser exibida. E aí, claro, 
se a letra do repórter for “aprumadinha” é ótimo. Mas, em 
toda redação já tem os conhecidos pelos “garranchos”. Cabe 
ao editor decifrar as palavras que muitas vezes mais pare-
cem códigos em uma língua estranha qualquer. Já houve caso 
de ter que ligar para o repórter para perguntar: “que nome é 
esse que você escreveu? Não está dando pra entender.”

Pois é, algumas funções do jornalismo ainda preservam 
a letra das pessoas. Algo que envolve profissionalismo e esti-
lo. Nada mais personalizado!

KINGSMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). 
Gênero:ação. Duração: 128 min. Classifi-
cação: 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. Determi-
nado dia, ele entra em contato 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. Manaíra4: 12h45,18h15 e 21h15 
Manaíra11:  19h45 CinEspaço 2: 14h10  e 
19h10 Tambiá 4:  18h20 e 20h50

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 inse-
paráveis 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 namo-
rados e namoradas. Mas o destino continua 
atraindo Rosie e Alex um ao outro. Manaíra1: 
15h40 e 20h30 e 21h50. Tambiá 1 : 18h50

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: 14h e 16h15  Tam-
biá 4:  14h20 e 16h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). 
Gênero: Drama. Duração: 125 min. Classifi-
cação: 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 2: 13h, 
15h50,18h40 e 21h30 Tambiá 3: 14h40, 
17h40 e 20h40

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 decide combater o vilão antes 
que seja tarde. Manaíra7: 13h15, 15h15 e  
17h30CinEspaço 3: 14h e 15h40  

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Glenn Ficarra, John Requa. Com Will 
Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Um 
trapaceiro profissional (Will Smith) começa 
a treinar uma novata na profissão (Margot 
Robbie), até os dois se apaixonarem. Ao 
mesmo tempo, o sujeito tem que lidar com 
um importante adversário, dono de uma 
empresa de carros (Rodrigo Santoro).  Ma-
naíra3: 13h30 Manaíra4: 15h30  Manaíra7: 
19H40 e 21H10 CinEspaço 3: 16h40 e 21h50
Tambiá 2:  14h30, 16h30, 18h30 e 20h30
O SÉTIMO FILHO (EUA 2015). Gênero: Aven-

tura. Duração: 102 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Sergey Bodrov. Com Jeff 
Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore. John 
Gregory (Jeff Bridges) é o sétimo filho 
do sétimo filho e mantém uma cidade do 
século XVIII relativamente bem e longe 
dos maus espíritos. No entanto, ele não é 
mais jovem e suas tentativas de treinar um 
sucessor foram todas mal sucedidas. Sua 
última esperança é um menino chamado 
Thomas Ward (Ben Barnes), filho de um 
jovem fazendeiro. Seu primeiro desafio será 
grande: Ele terá que enfrentar a Mãe Malkin 
(Julianne Moore), uma terrível e poderosa 
bruxa, que escapou do seu confinamento 
quando o grande mestre Gregory estava 
afastado da cidade. Manaíra6: 14h15, 
16h45, 19h15 e 22h Tambiá 4:  14h45, 
16h45, 18h45 e 20h45

PARA SEMPRE ALICE (EUA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 101 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec 
Baldwin, Kristen Stewart. A Dra. Alice 
Howland (Julianne Moore) é uma renomada 
professora de linguistica. Aos poucos, 
ela começa a esquecer certas palavras e 
se perder pelas ruas de Manhattan. Ela é 
diagnosticada com Alzheimer. A doença 
coloca em prova a a força de sua família. 
Enquanto a relação de Alice com o marido, 
John (Alec Baldwinse), fragiliza, ela e 
a filha caçula, Lydia (Kristen Stewart), 
se aproximam. Manaíra3:116h, 18h30 e 
20h45 Manaíra11: 14h45, 17h15, e 22h30 
CinEspaço 1: 14h, 18h e 22h. 

n Evento: Apresentações culturais em várias 

cidades da Paraíba

n Data: Hoje, 25, 26, 27 e 28 março

n Entrada gratuita

Serviço

Apresentações culturais em comemoração 
ao Dia Mundial do Teatro e Nacional do Circo 
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Jovem talento, Lucas Emanuel se apresenta 
hoje, no Projeto Quartas Acústicas

O Projeto Quartas Acústicas 
desta semana traz o jovem cantor 
Lucas Emanuel, que se apresen-
ta hoje na Sala Paulo Pontes, no 
Teatro Municipal Severino Cabral. 
A apresentação tem início às 20h, 
com ingresso ao preço único de 
R$10.

Na oportunidade o artista irá 
divulgar o seu primeiro EP (exten-
ded play), intitulado de ‘Que Veio 
Do Mar’, que será disponibilizado 
ainda neste primeiro semestre 
de 2015. No show, Lucas irá 
apresentar músicas novas, 
com um repertório que traz 
as suas principais influên-
cias para a sua produção 
musical.

O Projeto Quartas Acústicas 
é uma realização da Associação 
Amigos do Teatro Municipal 
Severino Cabral/Teatro Muni-

Lucas Duarte
Especial para A União

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Documentário históri-
co que faz referência à 
ditadura militar que, sob 
mão de ferro, comandou o 
Brasil de 1964 até 1985, O 
Dia que durou 21 anos, di-
rigido por Camilo Tavares 
e vencedor da categoria 

de Melhor Documentário Estrangeiro 
na França, em 2013, será exibido hoje, 
a partir das 19h, na sede da Associação 
de Moradores de Mangabeira 4, em 
João Pessoa, dentro da programação do 
Projeto Cinema na Praça do Cinesesc, 
que é realizado pelo Serviço Social do 
Comércio da capital. A entrada é gra-
tuita para o público. Lançado na última 
sexta-feira, na praça da cidade de São 
Miguel de Taipu, localizada na várzea do 
Paraíba, o projeto tem atraído a atenção 
de várias instituições, as quais estão 
solicitando agendamento de sessões, a 
exemplo de escolas e organizações não 
governamentais, interesse que tem sur-
preendido a equipe do Setor de Cultura 
da entidade. 

Ao longo de 77 minutos, que é o 
tempo de duração do filme - produzido 
em 2012 e lançado em março do ano 
seguinte -, O Dia que durou 21 anos 
mostra que o golpe militar de 1964 
eclodido no Brasil contou com a ativa 
participação do governo dos Estados 
Unidos. A história, uma trama de sus-
pense, revela documentos considerados 
altamente secretos da CIA, além de áu-
dios originais da Casa Branca, expondo 
como os presidentes John  Kennedy e 
Lyndon Johnson articularam o plano ci-
vil militar para derrubar o então presi-
dente da República, João Goulart, eleito 
pelo voto popular, e apoiar o governo 
do marechal Humberto Castelo Branco. 
O resultado dessa ação, que se estendeu 
por 21 anos, foi o fato do governo mi-
litar brasileiro ter imposto um regime 

Artista campinense 
desponta na cena musical

A produção “O Dia que durou 21 anos” é uma trama de suspense que retrata detalhes do golpe militar ocorrido no ano de 1964

cipal Severino Cabral, em parceria 
com a PMCG, através da Secretaria 
de Cultura e Agência Municipal de 
Desenvolvimento - AMDE.

o cantor: jovem talento
O cantor e composi-

tor Lucas Ema-
nuel, natural 
de Campina 
Grande, 

autoritário, que violou os direitos civis e 
instalou a ditadura em nome da “liber-
dade” e da defesa da “democracia”, a 
qual trouxe graves consequências para 
toda a América Latina. 

De acordo com informações pres-
tadas pela equipe do Setor de Cultura 
do Sesc em João Pessoa, o objetivo do 
projeto é promover o acesso do cinema 
a pessoas que não possuem, por algum 
motivo, essa chance. Para tanto, o Ser-
viço Social do Comércio mantém prévio 
contato com as entidades para saber se 
essa parceria pode ser aceita. Em caso 
positivo, os filmes escolhidos são, prefe-
rencialmente, os que não se encontram 
em exibição no circuito comercial. 

Ao abrir o projeto na cidade de 
São Miguel de Taipu, o Sesc conseguiu 

promover o acesso ao cinema fora da 
Grande João Pessoa, como até então 
ocorria normalmente. Agora, a partir 
dessa experiência, a intenção da enti-
dade comerciária é ampliar essa ação, 
inclusive - se for necessário - indo exi-
bir as películas em outros municípios 
mais distantes.   

Dentro desse trabalho de articu-
lação, o Serviço Social do Comércio já 
conseguiu confirmar a realização das 
seguintes projeções: hoje e amanhã, na 
Escola Úrsula Lianza, em João Pessoa; no 
próximo dia 30, na Associação dos Mora-
dores Sesi – Bayeux, e, na data seguinte, 
no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) 
Caminhar, no bairro dos Bancários, na 
capital. A propósito, os representantes 
de instituições interessadas em par-

ticipar das próximas ações do projeto 
devem procurar o Setor de Cultura do 
Sesc, localizado na Rua Desembargador 
Souto Maior, nº 281, no Centro da cidade, 
no período das 8h às 18h. Contatos ainda 
podem ser feitos pelos fones 3208-3158 
ou 9996-0183. 

vocalista do grupo Terceiro Verso, deu seus pri-
meiros passos na música aos 13 anos de ida-
de, aprendendo a tocar violão. Com o tempo 
ele sentiu a necessidade de acompanhar o 
que tocava, cantando, e em 2011 começou a 
compor as suas primeiras canções e tocá-las 

com alguns amigos em reuniões. Em 2012 atra-
vés de redes sociais, gravou versões de músicas 
dos mais variados artistas e grupos, como Viní-
cius de Morais, Martinho da Vila, Natiruts, Forfun, 
entre outros. Em 2014, no projeto Quintas Acús-
ticas, do TMSC, fez seu show de estreia, intitu-
lado Anônimo, que busca reproduzir, no palco, as 

experiências vividas por vários artistas que 
nunca se apresentaram e fazem do pró-

prio quarto seus estúdios e palcos. Atu-
almente, a sua música e versões estão 
disponibilizadas na internet, e o cantor 
participa de shows de artistas locais, 
como o Universo de Bolso.

n Evento: Projeto Cinesesc

n Filme: O Dia que durou 21 anos

n Direção: Camilo Tavares

n Data: Hoje

n Hora: 19h

n Local: Associação de Moradores de Mangabeira 4, 

na capital

n Entrada: Gratuita

n Realização: Sesc João Pessoa

Serviço

Projeto do Sesc exibe hoje, na Associação de Moradores de 
Mangabeira 4, na capital, filme sobre a ditadura militar no Brasil
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Inscrições para vagas 
remanescentes no 
Prouni estão abertas

Transposição 
Obras da integração do São Francisco na PB serão concluídas em novembro
Josélio Carneiro
Especial para A União 

As obras da transpo-
sição de águas do Rio São 
Francisco avançam nas de-
zenas de frentes de trabalho 
nos Estados de Pernambuco, 
Ceará, Rio Grande do Norte e 
Paraíba. Na maioria dos lotes 
os milhares de operários e 
centenas de máquinas atuam 
24 horas por dia com turmas 
que se revezam. A expecta-
tiva é de que as obras sejam 
concluídas em novembro, 
segundo os engenheiros Di-
narte Maia Filho, da Queiroz 
Galvão (uma das empresa 
responsáveis) e Claudio La-

rivoir, fiscal do Ministério da 
Integração.

 Na Paraíba, as obras do 
lote 7 do Eixo Norte, em São 
José de Piranhas, Alto Sertão, 
estão 65,9% concluídas. São 
três barragens, uma ponte 
sobre rodovia estadual, três 
tomadas d’água, canais, dois 
diques, duas estruturas de 
controle, um canal de 6,87 qui-
lômetros, além de arquedutos 
e galeria. As três barragens são 
Boa Vista, Morros e Caiçara. 
As obras passam ainda pelos 
municípios de Monte Horebe e 
Cajazeiras.

Nos lotes 6 (PE) e 7 (PB), 
em execução pela Queiroz 
Galvão, os investimentos so-
mam R$ 646 milhões. Recur-

sos do Programa e Aceleração 
do Crescimento (PAC-2). Lá 
trabalham atualmente 1.882 
operários que utilizam 907 
equipamentos pesados e leves.  
Somente no trecho da Paraíba 
estão sendo utilizadas 360 ca-
çambas.

Em território paraibano 
o túnel Cuncas II, com 4 km 
de extensão, já concluído, foi 
inspecionado pela comitiva da 
Frente Parlamentar da Água 
na última sexta-feira (20). O 
Cuncas I, em Mauriti, no Ceará, 
tem 15 km.

O engenheiro civil Dinarte 
Maia Filho, da Queiroz Galvão, 
explica como a água do Rio São 
Francisco chegará à Paraíba. 
“A água vem através de canais, 

chega  e desagua no túnel Cun-
cas I, atravessa o lote 7 abaste-
cendo as barragens Boa Vista, 
Morros e Caiçara”. A água não 
ficará parada nesses reserva-
tórios. A partir da Barragem 
Caiçara acontece a distribuição 
por meio de várias tomadas 
d´água e canais, chegando a co-
munidades do Rio Grande do 
Norte, Ceará e Paraíba (Açude 
Engenheiro Ávidos, em Caja-
zeiras), explica o engenheiro.

Ao longo do canal, fa-
mílias que habitarão várias 
vilas rurais construídas às 
margens da obra serão abas-
tecidas e irrigarão suas plan-
tações através de estruturas 
de captação. A previsão é de 
que a obra da transposição 

na Paraíba seja concluída em 
novembro deste ano.

As obras do lote 7 são 
fiscalizadas pelo engenheiro 
do Ministério da Integração 
Nacional, Claudio Larivoir. 
Ele explica que o projeto para 
construção do canal que levará 
água para o Açude Engenheiro 
Ávidos, ainda não foi licitado. O 
deputado Jeová Campos, presi-
dente da Frente Parlamentar 
da Água, destacou durante a 
visita às obras que esse é um 
grave problema. Para acelerar 
o início do ramal que benefi-
ciará Cajazeiras e municípios 
vizinhos, a Frente vai cobrar 
do Ministério da Integração 
que autorize um aditivo para 
que a empresa que já está na 

obra agilize a construção desse 
canal. Do contrário, o processo 
de uma nova licitação levaria 
no mínimo dois anos.

O prefeito de Santa Hele-
na, no Alto Sertão paraibano, 
Emanuel Messias, destaca que 
a região vai ver um sonho con-
cretizado. “Essa é uma obra 
gigantesca que vai garantir a 
nossa sobrevivência humana 
e dos animais”, comemora. O 
vice-prefeito de São José de 
Piranhas, Marcos Campos, 
está confiante na conclusão 
das obras de transposição de 
águas de São Francisco. “Estou 
muito esperançoso que essa 
obra se realize o quanto antes, 
a passos de leopardo, não de 
tartaruga”, pontuou.

Em nosso Estado serão contempla-
das com as águas do São Francisco as 
bacias hidrográficas Paraíba e Piranhas. 
No Eixo Leste, as atividades no túnel 
Monteiro, localizado entre Sertânia (PE) 
e Monteiro (PB), também estão funcio-
nando em período integral.

O Projeto de Integração do Rio São 
Francisco além de garantir água para os 
grandes centros vai beneficiar 325 comu-
nidades que residem a uma distância de 
cinco quilômetros da margem dos canais 
dos Eixos Norte e Leste. Na Paraíba, as ci-
dades beneficiadas com esse sistema são 
Monteiro, Monte Horebe, Cajazeiras, 
São José de Piranhas e Uiraúna.

O projeto de integração do Rio São 
Francisco para os Estados de Pernambu-
co, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba 
objetiva garantir água para 12 milhões 
de pessoas de 390 municípios do Nordes-
te Setentrional, região em que a estia-
gem é mais frequente. O Nordeste tem 
28% da população do país e somente 
3% da disponibilidade de água. O inves-
timento global é de R$ 8,2 bilhões.

A transposição está recuperando 
23 açudes e construindo outros 27 re-
servatórios. A oferta de água será de 6 
metros cúbicos por segundo. A maior 
obra de infraestrutura hídrica do Brasil 

tem 477 quilômetros de extensão. Os 
dois eixos Leste e Norte da obra com-
preendem quatro túneis, 14 aquedu-
tos, nove estações de bombeamento e 
27 barragens. 

Com a transposição grandes centros 
urbanos terão segurança hídrica: Forta-
leza, Juazeiro do Norte e Crato, no Cea-
rá; Mossoró (RN); Caruaru (PE) e Campi-
na Grande, além de centenas de cidades 
de médio e pequeno porte que serão 
beneficiadas com políticas de desenvol-
vimento regional sustentável.

De acordo com o Ministério da In-
tegração Nacional, atualmente a trans-
posição emprega 9.500 operários e uti-
liza 3.800 máquinas. O projeto inclui 38 
programas ambientais que protegem a 
fauna, a flora e cuidam dos aspectos eco-
nômico-sociais.  Com 70,7% de execução 
das obras físicas, a previsão de conclusão 
e entrega do empreendimento é 2016.

O túnel Cuncas I, localizado em 
Mauriti-CE,  é o maior da América Latina, 
com 15 km de extensão. No Eixo Leste, as 
atividades no túnel Monteiro, localizado 
entre Sertânia (PE) e Monteiro na (PB), 
também estão funcionando em período 
integral. Nas 18 Vilas Produtivas Rurais a 
transposição de águas do São Francisco 
beneficiará 811 famílias.

Água para 12 milhões de pessoas
Em território paraibano o túnel Cuncas II, com 4 km de extensão, já está concluído

FoToS: Roberto Guedes
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Inscrições já estão abertas pela internet
vaGas remanescentes do prouni

Podem concorrer os
estudantes que fizeram
o Enem a partir de 2010 Fundação estudar 

oferece bolsas

Jovens de 16 a 34 anos, matri-
culados ou em processo de aceitação 
em curso de graduação no Brasil ou 
no exterior (completo, intercâmbio 
acadêmico ou duplo-diploma) ou pós-
graduação no exterior (mestrado, 
MBA, doutorado e pós-doutorado) 
podem se candidatar ao Programa de 
Bolsas 2015 da Fundação Estudar. 

O processo é aberto a todos 
os cursos e os interessados devem 
se inscrever até 31 de março pelo 
site http://bolsas.estudar.org.br/. Os 
inscritos farão parte da Comunidade 
Estudar, a rede de talentos da insti-
tuição que possibilita networking e 
mentoria com grandes líderes.

Criada em 1991, a Fundação 
Estudar é uma organização que tem 
como objetivo potencializar jovens 
talentos, oferecendo oportunidades 
de estudo e carreira.

codisma abre novo
curso de extensão

A Cooperativa Cultural Uni-
versitária da Paraíba (CODISMA) está 
com inscrições abertas para um novo 
curso de extensão sobre Unidade de 
Processos Industriais que será minis-
trado pelo técnico em mecânica, Elias 
do Nascimento Dias. Voltado, espe-
cialmente, para alunos de engenharia 
e servidores técnicos administrativos, 
o curso tem duração de 120 horas e 
será realizado de segunda a quinta-
feira das 13h às 17 horas.

O programa do curso abordará 
assuntos como: bombas, caldeiras, 
fornos, compressores, turbinas e in-
jetores, instrumentação, legislação 
e normalização, noções de eletrici-
dades, noções de grandezas físicas 
e unidades, operação de unidade 
padrão, torres, vasos, tanques e rea-
tores, primeiros socorros, trocado-
res de calor e torre de resfriamento, 
tubulações, válvulas e acessórios, 
dentre outros. As aulas começam no 
dia 13 de abril. 

elaboração de 
projetos no incra

Prefeitos, secretários de agri-
cultura, de infraestrutura e de obras 
de municípios paraibanos participa-
ram ontem da Oficina de Elaboração 
de Projetos para o 2º Chamamento 
Público de Infraestrutura do Incra. 
A reunião foi realizada na sede da 
Superintendência do Incra-PB, em 
João Pessoa, e também contou com 
a participação do chefe da Divisão de 
Desenvolvimento de Projetos de As-
sentamento da autarquia, Marcos Faro 
Eloy Dunda, e de servidores do Setor 
de Engenharia. O objetivo foi construir 
com os gestores municipais das re-
giões do Litoral, Borborema, Curimataú 
e Brejo propostas para o Edital do 2º 
Chamamento Público de Infraestrutu-
ra (Incra DD Nº02-/2014).

correios lança selo 
das olimpíadas

Os Correios lançaram ontem a 
emissão especial “Série Modalidades 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016”. São 10 selos, que retratam 
nove modalidades Olímpicas e uma 
Paralímpica: basquete, rúgbi, levanta-
mento de peso, remo, esportes aquá-
ticos, tiro com arco, ciclismo, badmin-
ton, luta livre e atletismo Paralímpico. 
O lançamento ocorreu durante a cele-
bração dos 500 dias para o início dos 
Jogos Olímpicos.

Formando um painel que des-
taca a identidade visual dos Jogos 
Rio 2016, a folha com os selos foi 
concebida por meio de técnicas di-
gitais e tradicionais pelo designer 
gráfico e ilustrador José Carlos Bra-
ga e tem como foco os atletas em 
ação. A tiragem é de 2,4 milhões de 
selos a R$ 1,30 cada.

Já começaram as inscri-
ções de bolsas remanescentes 
do processo seletivo referen-
te ao primeiro semestre de 
2015 do Programa Universi-
dade para Todos (ProUni). Os 
interessados devem acessar o 
sistema do ProUni pelo ende-
reço eletrônico prounirema-
nescentes.mec.gov.br. 

O prazo de inscrição vai 
até 31 de março para estu-
dantes que ainda não estejam 
matriculados em instituições 
de ensino superior. Para os 
estudantes regularmente 
matriculados, mas sem bolsa 
de estudo, o prazo segue até 
31 de maio.

Para os que já fazem um 
curso de graduação, a edição 
apresenta uma nova possibili-
dade. Caso não haja bolsa dis-
ponível no curso em que está 
matriculado, o estudante po-
derá solicitar o benefício em 
outros cursos de áreas afins. 
Desta forma, é concorrer à 
bolsa e, posteriormente, fazer 
a transferência para o curso 
em que se encontra matricu-
lado. Caberá à própria insti-
tuição fazer a transferência da 
bolsa entre os cursos.

Requisitos
Nesta fase de inscrições, 

podem concorrer os estu-
dantes que tenham participa-
do do exame Nacional do en-
sino Médio (enem) a partir 
da edição de 2010, e tenham 
obtido média mínima de 450 
pontos e nota acima de zero 
na redação.

Os professores em efe-
tivo exercício da educação 
básica na rede pública de en-
sino, desde que se inscrevam 
em cursos de licenciatura, 
estão dispensados da exigên-
cia de participação no enem.

As bolsas remanescen-
tes, integrais e parciais de 
50%, serão oferecidas para 
inscrição de candidatos por 
meio da página do ProUni na 
internet.  Após inscrição, o 
estudante deverá compare-
cer à instituição nos dois dias 
úteis subsequentes ao da sua 
inscrição para comprovar as 
informações prestadas.

Para o primeiro acesso 
é preciso solicitar número 
do CPF, data de nascimento 
e efetuar o cadastro. Os estu-
dantes já cadastrados podem 
realizar a inscrição com seus 
dados pessoais. 

O que é o ProUni?
O Programa Universi-

dade para Todos oferece a 
estudantes brasileiros de bai-
xa renda bolsas de estudos 
integrais e parciais (50% da 
mensalidade) em instituições 
particulares de educação su-
perior que ofereçam cursos 
de graduação e sequenciais 
de formação específica.

Criado em 2004 pelo go-
verno Federal, o programa é 
dirigido a egressos do ensino 
Médio da rede pública ou da 
rede particular, estes na con-
dição de bolsistas integrais.

O estudante precisa 
comprovar renda familiar, 
por pessoa, de até um salário 
mínimo e meio para a bolsa 
integral; para a parcial, renda 
familiar, por pessoa, de até 
três salários mínimos.

A agricultura familiar na Paraíba foi beneficiada com recursos do programa de microcrédito 

O programa de mi-
crocrédito rural do Banco 
do Nordeste, voltado para 
a agricultura familiar, o 
Agroamigo, comemora dez 
anos de criação e, na Pa-
raíba, acumula a realização 
de 225 mil operações, com 
investimentos de R$ 522,6 
milhões. A data foi celebra-
da recentemente no Park 
Hotel Fazenda do Vale, mu-
nicípio do Conde, e reuniu 
funcionários do Banco do 
Nordeste, colaboradores do 
Instituto Nordeste Cidada-
nia (parceiro operacional do 
programa) e representantes 
de instituições parceiras.

Cerca de 120 partici-
pantes estiveram em ativi-
dades de capacitação so-
bre o Programa Agroamigo 
Mais durante toda a pro-
gramação e acompanharam 
debates e discussões sobre 
o cenário atual e os desa-
fios para o ano de 2015. 
Uma das marcas do Agroa-
migo na Paraíba é o baixo 
índice de inadimplência dos 
participantes do programa. 
Atualmente a carteira ativa 
contempla 87,8 mil clientes, 

cujo saldo de aplicação é da 
ordem de R$ 261,1 milhões. 
Das contratações realiza-
das, o montante em atraso 
contabiliza apenas R$ 3,2 
milhões, o que representa 
1,24% do volume dos em-
préstimos do Agroamigo, 
atualmente. O gerente es-
tadual de Microfinanças do 
Banco do Nordeste, everar-
do Magalhães, que coorde-
na o trabalho do Agroami-
go na Paraíba, avalia que o 
programa a cada ano vem 
se constituindo como ins-
trumento que viabiliza e 
fortalece os negócios vincu-
lados à agricultura familiar.

“em 2005, foram con-
tratadas 1.797 operações, 
no valor de R$ 1,8 milhão; 
em 2014, esse número pu-
lou para 34.561 operações, 
somando R$ 124,8 milhões. 
Os números, por si só, já 
demonstram a pujança do 
programa em nosso estado, 
inclusive, constituindo-se, 
juntamente com outros pro-
gramas governamentais, 
como uma importante fonte 
que contribui para a melho-
ria de vida das famílias que 

fazem parte da agricultura 
familiar. Hoje, o Agroamigo 
já é o maior programa de 
microfinança rural da Amé-
rica latina”, destacou eve-
rardo Magalhães.

Sobre o programa
O Agroamigo é consi-

derado um dos principais 
instrumentos de desenvolvi-
mento regional, tendo como 
objetivo reduzir o êxodo ru-
ral, gerar oportunidades de 
negócios na zona rural, for-
talecer a agricultura familiar 
e, consequentemente, contri-
buir para a melhoria de vida 
das famílias campesinas da 
Paraíba. Cada operação reali-
zada dispõe de um valor mé-
dio de R$ 3.530 por cliente e 
pode chegar a até R$ 15 mil, 
com taxas de juros a partir de 
0,5% ao ano, de acordo com 
a faixa de enquadramento do 
agricultor familiar.

Criado em 2005, o 
Agroamigo tem como pro-
posta melhorar o perfil so-
cial e econômico do agricul-
tor familiar do Nordeste e 
do norte de Minas gerais e 
do espírito santo.

Agroamigo chega a dez anos 
com R$ 522 mi aplicados na PB

Iesp e FatecPB vão realizar 
evento nacional de arquitetura

Banco do nordeste

Brasiliense Pedro Nehme venceu 129 mil participantes em concurso

O brasiliense Pedro Neh-
me será o primeiro brasileiro 
civil a embarcar em uma via-
gem espacial. A experiência 
inédita foi conquistada quan-
do ele tinha apenas 21 anos 
de idade e venceu os 129 
mil participantes do concur-
so promovido em 2013 pela 
companhia aérea KlM, da 
Holanda.

Hoje com 23 anos, Pedro 
cursa o último semestre de 
engenharia elétrica na Uni-
versidade de Brasília (UnB) 
e se prepara para embarcar 
para o voo suborbital na es-
paçonave lynx Mark II, da 
empresa XCOR space expe-
ditions.

A viagem deve aconte-
cer no final de 2015, mas o 
treinamento já começou. A 
capacitação é financiada pelo 
Programa Microgravidade da 
Agência espacial Brasileira 
(AeB) - unidade vinculada ao 
MInistério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI).

Quando ganhou a com-
petição, Pedro era estagiário 
na AeB e hoje, como bolsista 
da agência, auxilia no desen-
volvimento dos programas 
da instituição.

Rotina dedicada
O jovem acaba de voltar 

ao Brasil vindo do estado da 
Filadélfia, nos Estados Uni-
dos, onde realizou treinos na 
centrífuga Phoenix do Nastar 
Center. ele diz que a prepa-
ração inclui uma rotina de-
dicada de exercícios físicos e 
dieta restrita.

“Não preciso apenas 
reduzir calorias, mas evitar 
alimentos que possam pro-
vocar tonturas, como café, 
chocolate e frutas cítricas”, 
conta Pedro. A formação de 
Pedro teve como pontapé 
inicial a realização de um 
curso em tecnologias espa-
ciais, em 2011, pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas espa-
ciais (Inpe/MCTI).

Brasil terá 1º civil em 
uma viagem espacial

No próximo sábado, a 
partir das 18h, vai acontecer 
um ciclo de palestras com os 
arquitetos Tiago Holzmann 
(do Rio grande do sul), Pe-
dro da luz (da Bahia) e José 
Armênio ( de são Paulo) to-
dos representes do Instituto 
de Arquitetos do Brasil de 
seus estados.  será no  “Au-
ditório  Professor William 
Pinheiro” no Iesp/FatecPB,  
seguido da última etapa da 
reunião da direção geral do 
Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB).

segundo o professor  Pe-
dro Rossi,  coordenador do 
curso de Arquitetura e Urba-
nismo do Iesp, do curso de 
Design de Interiores da Fate-
cPB, e da pós-graduação em 
Design e Arquitetura de es-
paços efêmeros  trata-se de 
uma oportunidade única de 
ter em João Pessoa arquite-
tos das várias regiões do país 
reunidos para discutir a pro-

fissão, os rumos da arquite-
tura brasileira e as ações de 
caráter nacional do instituto.

“As palestras visam de-
bater o tema do Congresso 
Mundial de Arquitetos que 
será realizado no Rio de Ja-
neiro, em 2020 (UIA 2020 
RIO). “Arquitetura e proje-
to. Todos os mundos: um só 
mundo. Arquitetura 21” será 
o enredo do maior evento in-
ternacional para arquitetos e 
urbanistas e que será sedia-
do no Brasil”, resume.

Para ele acolher esse 
painel de palestras e debates 
no Iesp/FatecPB, além de ser 
muito importante para o Iesp 
e FatecPB do mesmo grupo, 
mostra o quão interessado 
está o seu Curso de Arquite-
tura e Urbanismo (CAUIesP) 
em trazer para próximo do 
seu corpo discente um deba-
te contemporâneo sobre pro-
jeto e cidade.

“Neste sentido, o 

CAUIesP se posiciona, cada 
vez mais, como uma gradua-
ção superior que não se re-
sume apenas à sala de aula, 
mas investe na formação 
complementar e busca o co-
nhecimento, também, atra-
vés da realização de momen-
tos como esse.

O painel de palestras 
e debates que ocorrerá no 
Iesp/FatecPB é um evento da 
programação da reunião da 
Diretoria Nacional do IAB em 
João Pessoa. Diferente dessa, 
que será aberta ao público, as 
demais atividades serão mais 
restritas aos representantes 
das entidades representa-
tivas regionais e discutirão, 
entre outros, temas que en-
volvem planejamento orga-
nizacional do instituto. essas 
reuniões tomarão lugar na 
sede do IAB-PB, na Casa dos 
Arquitetos, no largo de são 
Frei Pedro gonçalves, no Cen-
tro Histórico de João Pessoa.

Foto: Reprodução/Internet

Foto: Divulgação/MCtI
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Governo Federal vai revisar todos os contratos

Fies

Economia

O ministro da Casa Civil, Aloi-
zio Mercadante, disse ontem que 
o governo revisará “contrato por 
contrato” os benefícios do Fundo 
de Financiamento Estudantil (Fies) 
para evitar reajustes abusivos nas 
mensalidades dos cursos bancados 
pelo programa.

Segundo ele, as instituições têm 
que respeitar o limite de reajuste de 
até 6,4% que equivale à inflação me-
dida pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), em 
2014. A regra foi instituída este ano 
e criou embates com as instituições 
de ensino.

“Vamos analisar contrato por 
contrato, verificar se houve abuso 
nas matrículas e vamos querer re-
discutir essa questão com as man-
tenedoras. É responsabilidade do 
Estado defender o consumidor, 
defender o estudante e buscar um 
bom entendimento em relação a 
essa questão. Por isso, você renova 
o contrato com o limite de aumento 
no financiamento, que é a inflação 
do ano. O que está acima disso vai 

ter que ser rediscutido”, disse Mer-
cadante em entrevista no Palácio 
do Planalto.

A análise dos reajustes será fei-
ta por um grupo de trabalho forma-
do pelos Ministérios da Educação e 
da Justiça. O grupo também propo-
rá melhorias no programa.

“O financiamento permanece, 
continuará, todos terão direito à 
renovação, mas não pode ter abuso 
da mensalidade. O aluno não sente 
hoje, mas ele vai pagar no futuro. 
Como não há essa percepção por 
parte dos estudantes, as institui-
ções estavam embutindo no finan-
ciamento reajustes abusivos. E isso 
não pode continuar”, acrescentou o 
ministro.

Aloizio Mercadante disse que 
o aumento acima do limite da infla-
ção também sobrecarrega o Tesou-
ro Nacional, responsável pelos re-
cursos do Fies. O ministro defendeu 
as novas regras de acesso ao finan-
ciamento, que condicionam a con-
cessão à obtenção de pelo menos 
450 pontos no Exame Nacional do 
Ensino Médio, sem zerar a redação, 
e à boa avaliação dos cursos pelo 
Ministério da Educação.

Empresas brasileiras signatá-
rias dos Princípios de Empodera-
mento das Mulheres no mercado 
de trabalho reuniram-se ontem, em 
São Paulo, para debater questões 
que envolvem a igualdade de gê-
neros no universo empresarial. Os 
princípios foram elaborados pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), integrando o Pacto Global, 
e contam com a adesão de 900 cor-
porações pelo mundo. No Brasil, 73 
empresas aderiram à proposta e 
nove estão em etapa final de forma-
lização.

Segundo Nadine Gasman, re-
presentante da ONU para mulheres, 
as empresas signatárias buscam 
estratégias para a criação de ini-
ciativas transformadoras. “Os anos 
demonstram que, no Brasil, tem 
um aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho, 
mas ainda tem um desequilíbrio na 
questão salarial, como no resto do 
mundo. Há um aumento das mulhe-
res entrando na força de trabalho, 
mas, na parte da liderança, ainda 

tem desequilíbrio”, declarou.
O problema não é exclusivo do 

Brasil, de acordo com ela. “Em ne-
nhum país do mundo há equilíbrio. 
Mas você tem uma situação no Bra-
sil, em que você tem, por um lado, a 
cultura machista, e por outro, uma 
cultura racista, como acontece em 
muitos países. Tem uma população 
afro-descendente que precisa de 
ações centradas não somente no 
sexismo, mas também no racismo”, 
explica.

Denise Hills, vice-presidente 
da Rede Brasileira do Pacto Global, 
acredita que os princípios devem 
ser observados, principalmente, 
em empresas nas quais a questão 
de gênero tem grande relevância. 
“Em segmentos da economia como 
bancos você tem 50% ou 60% de 
mulheres em cargos até níveis ge-
renciais e, provavelmente, menos 
de 10% em níveis de comitês exe-
cutivos e CEOs [sigla em inglês para 
Chief Executive Officer ou, simples-
mente, diretor-geral]. Como você 
pode acelerar o crescimento de 

mulheres em cargos de decisão? 
Existem programas de empodera-
mento e de como promover o em-
preendedorismo para a mulher, que 
são importantes.

A grande agenda que a gente 
tem no Brasil é como acelerar essa 
questão”, disse Denise, que tam-
bém é superintendente de Susten-
tabilidade do Banco Itaú. Paulino 
Hashimoto, gerente de Cultura e 
Valores da empresa Whirlpool, 
que produz eletrodomésticos e é 
signatária dos princípios, conta 
que a preocupação com a igualda-
de de gêneros vem aumentando 
na fábrica, que tem 15 mil funcio-
nários. “Temos um plano de ação 
que [a empresa] começa agora, de 
fato, a executar, em grande par-
te baseado nos sete princípios. A 
questão salarial, a gente tem que 
investigar, mas numa primeira lei-
tura, acho que a gente está tran-
quilo. Se tem [disparidade], a gen-
te tem que corrigir. A liderança 
[pelas mulheres], estamos fazen-
do crescer”, disse ele.

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil

Aloizio Mercadante disse que o governo evitará os reajustes abusivos nas mensalidades dos cursos bancados pelo Fies

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Foto: Reprodução/Internet

Acordo fortalece presença dentro 
do mercado empresarial brasileiro

empoderamento da mulher

Nadine Gasman, representante da Organização das Nações Unidas, disse que empresas buscam iniciativas transformadoras

País fica estável em crédito 
A agência de classificação de 

risco Standard & Poor’s (S&P) 
manteve em “BBB-”, com pers-
pectiva estável, a nota de crédito 
soberano de longo prazo do Brasil 
em moeda estrangeira, permane-
cendo assim dentro do chamado 
“grau de investimento”, que sina-
liza países seguros para os inves-
tidores internacionais aplicarem 
seu dinheiro.

A perspectiva estável indica 
que o país não corre o risco de ter 
a nota rebaixada no médio prazo. 
Desde 2008, o Brasil está na ca-
tegoria de grau de investimento, 
mas o mercado vinha especulan-
do sobre o risco da perda da nota, 
diante do cenário de crise inter-
nacional que também afeta o país. 
A agência também manteve a nota 
de crédito da dívida de longo pra-

zo em moeda local em “BBB+”.
Em nota, a S&P explicou que a 

decisão foi tomada porque o “desa-
fio político da correção em anda-
mento das políticas vai continuar 
a reunir apoio da presidente, Dil-
ma Rousseff, e no fim, do Congres-
so, restaurando de forma gradual 
a credibilidade política perdida e 
abrindo caminho para uma pers-
pectiva de crescimento mais forte 
no próximo ano e depois”.

A agência de classificação de 
risco também reafirmou as notas 
da dívida de curto prazo em moe-
da estrangeira e local em “A 3” e “A-
2”, respectivamente. A avaliação de 
transferência e conversibilidade 
ficou inalterada em “BBB+”. A po-
sição do Brasil na escala nacional 
permanece inalterada em “brAAA”, 
com perspectiva “estável”.

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante, ava-
liou como positivo o fato de a 
agência de classificação de ris-
co Standard & Poor’s ter man-
tido o grau de investimento 
do Brasil. A avaliação dele, no 
entanto, é de que essa notícia 
não diminui a responsabili-
dade do Governo Federal em 
promover o ajuste fiscal com 
que se comprometeu e se pre-
parar para um “novo processo 
de crescimento”.

“As agências de risco têm 
alguma importância, para o 
mercado financeiro, em es-
pecial. Já cometeram erros 
no passado, mas são um sina-
lizador que o mercado finan-
ceiro presta atenção. Portan-
to, é evidente que é um fato 
positivo para o país manter o 
grau de investimento”, disse.

Mercadante disse tam-
bém que o país precisa do 
ajuste fiscal, olhar para as 
contas públicas com dedica-
ção. “Quanto mais rápido fi-
zermos o ajuste, mais rápido 
nós voltaremos a crescer”, 
declarou o ministro, em en-
trevista a jornalistas no Palá-

cio do Planalto.
Segundo ele, todos os 

países estão deixando de 
adotar políticas anticíclicas, 
exemplo que deve ser ado-
tado pelo Brasil. Mercadan-
te disse que, após reagir de 
modo “exitoso”, com cres-
cimento maior que Estados 
Unidos e Europa entre 2009 
e 2014, o Brasil necessita en-
frentar duas mudanças essen-
ciais “que vão embasar novos 
crescimentos: as políticas 
cambial e fiscal.”

O ministro justificou a in-
tenção do governo de reduzir 
as desonerações da folha de 
pagamento em diversos seto-
res da economia, depois que 
a ação gerou, segundo ele, 
uma queda na receita de R$ 
26 bilhões. “Estamos fazendo 
[isso], corrigindo parcialmen-
te, reduzindo as alíquotas e, 
permitindo a quem quiser, 
voltar para o sistema anterior 
– que existiu 60 anos no país 
–, que é o pagamento sobre a 
folha de pagamento. Por isso 
não é aumento de carga tri-
butária, ela volta exatamente 
como era antes”, disse.

Ajuste fiscal e novo crescimento



Executivos Pau-
lo Monteiro, Josimar 
Viana e Tao Pontes, 
empresários Santos 
Santiago, Kenedy 
Gonçalves e Jorge Úr-
sulo Ribeiro Coutinho, 
Sras. Nena Alves, Maria 
Tereza Honorato, Ana 
Márcia Alves, Simone 
Beltrão, Rosemere 
Costa, Celeida Miranda 
Rodrigues e Jussara 
Moreno Braga, médicos 
Ivan de Castro Alencar e 
Márcio Guerra, dentista 
Talvane Sobreira.
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Parabéns

Dois Pontos

  Acontece hoje em Brasília 
a entrega do Prêmio de Com-
petitividade para Micro e Pe-
quenas Empresas.
  As empresas paraibanas 
Mônica Consultoria, Restau-
rante Cidade Viva,  Dermo-
plástica e Fazenda Mimoso 
estão na disputa nacional.

Zum Zum Zum
   A jornalista Marcela Sitônio vai entrar no rol das vovós corujas. Vem aí o 
primeiro neto da família, filho de Hugo Sitônio e Rafaela Ramalho Catão, esta filha de 
Almir e Raissa Catão. Parabéns e que seja bem-vindo!

FOTO: Ednaldo Araújo

Calçados
A TARDE de hoje 

será festiva na loja da 
Calzature, no Manaíra 
Shopping, onde a em-
presária Fátima Lisboa 
Lopes oferece coque-
tel e apresenta a nova 
coleção outono-inver-
no da marca. Botas 
anos 60 e 70 com 
salto quadrado ou 
anos 80 com saltos 
finos e até sem salto 
podem ser encontra-
das na nova coleção. 
Os sapatos peep toe 
continuam fortes na 
nova temporada.

   O procurador federal Luciano Maia e sua esposa arquiteta Débora Julinda visitam 
as terras de Mao Tse Tung. Estão em temporada de férias na cidade de Xian que por muitas 
dinastias foi capital da China, conhecida pelos seus lugares históricos feitos em terracota.

“As mulheres tem razão 
em gostar de sapatos: 
a Cinderela provou que 
um par de sapatos pode 
mudar sua vida”

“Claro que eu acredito 
em amor a primeira vista. 
Tem sapatos e vestidos 
que eu vejo, que foram 
feitos para mim”

MAURÍCIO FERREIRA VANESSA PIMENTEL

Artesãs
O CENDAC, sob o 

comando de Valquíria 
Alencar, realiza a partir 
de hoje a IV Feira de 
Mulheres Artesãs da 
Paraíba, ainda dentro 
das comemorações 
pelo Dia Internacional 
da Mulher. A exposição 
será instalada no pátio 
da PBTur, em Tambaú, 
reunindo artesãs de 
várias cidades paraibanas 
que vão comercializar 
diferentes tipologias 
artesanais.

FOTO: Arquivo

Ana Márcia Alves e Marcelo Jardelino, ela é a aniversariante de hoje

Animais
NO PRÓXIMO dia 25 

de abril será realizada em 
diversas capitais brasilei-
ras a Marcha de Defesa 
Animal. A proposta é exigir 
punições mais rígidas 
contra o crime de maus 
tratos aos animais.

Yoga
A ASSOCIAÇÃO 

de Yoga da Paraí-
ba convocando seus 
associados para uma 
reunião hoje, às 9h, na 
sua sede à Rua Duque 
de Caxias, no Centro.

Na pauta, os 
caminhos da Yoga 
no ano de 2015  e as 
eleições para a direto-
ria que vão acontecer 
em agosto vindouro.

Presidente da CMJP, vereador Durval Ferreira, o homenageado desembargador Plínio Leite Fontes e 
o deputado João Gonçalves

FOTO: Ednaldo Araújo

Plínio Leite Fontes com casal Wilson e Lúcia Braga

FOTO: Ednaldo Araujo

Iris Helena e presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti, Socorro e Plínio Leite Fones, de-
putado estadual João Henrique

O PROFESSOR e arquiteto paulista José Armênio de 
Brito Cruz, conhecido por defender uma arquitetura não 
como instrumento de ego, mas de qualidade de vida, vai estar 
no próximo sábado em João Pessoa, ministrando palestra 
no auditório “Professor William Pinheiro” no Iesp/FatecPB.

Será às 18h, durante a última etapa da reunião da 
direção geral do Instituto dos Arquitetos do Brasil.

Qualidade de vida

O DESEMBARGADOR aposentado Plínio Leite Fon-
tes, ex-presidente do TJPB, foi homenageado na última 
sexta-feira pela Câmara Municipal de João Pessoa com 
a outorga do título de Cidadão Pessoense e a medalha 
“Cidade de João Pessoa”. 

A iniciativa do título foi do deputado João Gonçalves 
quando era vereador e a sessão especial foi proposta 
pelo presidente da Câmara, vereador Durval Ferreira e 
da vereadora Raíssa Lacerda. 

Homenagem a Plínio

O GOVERNO do Estado, através do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba promove hoje 
debate sobre “A Questão da Mulher Quilombola na Paraí-
ba”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Será às 15h no auditório do Iphaep, com representantes 
da Associação da Comunidade Negra de Paratibe e de 
Mituaçu, no município do Conde. O Estado conta com 
140 unidades quilombolas.

Mulher Quilombola

Música

O NOVO CD do 
pernambucano Silvério 
Pessoa, a ser lançado em 
abril, tem 15 músicas do 
repertório do paraibano 
Jackson do Pandeiro. A 
Orquestra Spok está em 
uma das faixas.

FOTO: Arquivo

Estimados Araken Farias e sua filha Patrícia, ele chegou aos seus gloriosos 80 anos e comemorou a 
data reunindo a família no restaurante Tererê

UMA COMITIVA paraibana sob o comando da presi-
dente da PBTur, Ruth Avelino encontra-se em São Paulo 
para discutir com as companhias aéreas a ampliação 
dos voos diários no Aeroporto Castro Pinto e também 
participar do Fórum Panrotas - Tendências do Turismo.

Além de Ruth, participam das discussões o 
secretário de Turismo de João Pessoa, Bruno Farias, de 
Campina Grande, Catharine Brasil, do diretor da Abav/PB, 
Breno Mesquita e do Convention Bureau, Camilo Juliani.

Turismo em pauta

A EMPRESÁRIA Marilene Ferreira, uma das fran-
queadas pioneiras na Paraíba da marca O Boticário, vai 
reinaugurar no próximo dia 30 sua loja no Star Shopping, 
em Solânea, no Brejo paraibano.

Agora com novas propostas, o espaço propõe ex-
periência sensorial para seus clientes na exposição de 
seus produtos, através de tablets, sonorização e guias 
que apresentam vídeos, músicas e tutoriais.

Experiência sensorial em Solânea

   O paraibano Wilson Sales Belchior está comandando sete grupos de trabalho 
da Comissão Especial da Advocacia Corporativa da OAB Nacional. A comissão, presidida 
por Caio César Rocha, vai dialogar com diretores jurídicas de grandes empresas.
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Operação Alvorada 
prende suspeitos de 
homicídios e tráfico
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A ideia contra a violência 
é ampliar o diálogo, a 
autoestima e o perdão 

Programa quer harmonia na escola
“emOções nA fAmíliA”

Um programa que busca 
o equilíbrio emocional nas 
escolas entre professores, 
estudantes e a família está 
sendo implantado em todas 
as escolas da rede estadual 
de ensino pelo Governo do 
Estado, através da Secreta-
ria de Estado da Educação 
(SEE). O programa, que tem 
como objetivo estimular a 
conversa nas comunidades 
com o tema ‘Emoções na Fa-
mília’, já está sendo aplicado 
em João Pessoa e Campina 
Grande pelo método ‘Liga 
Pela Paz’, e tem como base os 
eixos: diálogo, autoestima, 
bondade e perdão. A meta é 
a redução da violência com 
mais educação na escola e 
na família.

“Nós aderimos a esse 
programa como aliado do 
nosso ensino aprendiza-
do e estamos apostando na 
possibilidade de alcançar-
mos resultados positivos. 
Atualmente existe um dis-
tanciamento entre a escola 
e a família e com esse pro-
jeto vamos trazer a família 
para dentro da escola, afi-
nal, o adolescente é reflexo 
de sua família. Então se a 
gente passa a compreender 
essa família, teremos opor-
tunidade de conhecer mais 
o jovem aluno e encontrar o 
melhor caminho para educá
-lo. Esse é nosso propósito 
maior com esse projeto”, dis-
se a secretária de Estado da 
Gestão Pedagógica da Edu-

cação, Roziane Marinho. 
Nessa formação, estão 

sendo realizados 14 semi-
nários direcionados a edu-
cadores nas duas maiores 
cidades do Estado. A pro-
gramação conta com funda-
mentação teórica e prática 
acerca de vários temas da 
educação emocional e so-
cial, a exemplo de conceitos 
de família, violência e paz; 
estilos parentais (diferentes 
formas de educar) e princi-
palmente a relação família
-escola, dentre outros. 

Educadores
O orientador do progra-

ma, o professor João Roberto 
Araújo, disse que a intenção 
é fazer com que os educado-
res da Paraíba passem a tra-
balhar com educação emo-
cional e social das famílias. “A 
meta é fazer com que os edu-
cadores que estão nas salas 
de aula passem a ser educa-
dores socioemocionais com 
a realização de encontros já 
definidos, a fim de dialogar 
mais com as famílias sobre 
padrões de comportamento, 
desenvolvendo a autoesti-
ma nas crianças, além de um 
melhor potencial de aprendi-
zagem, afinal, educação não 
está só na escola, a educação 
está em todo o lugar”.

Ele enfatizou que esse 
trabalho é um esforço con-
junto da Secretaria de Educa-
ção do Estado, que pretende 
manter contato com milha-
res de famílias de alunos em 
toda a Paraíba. Ao todo, estão 
envolvidas 622 escolas de 
187 municípios paraibanos 
das 14 Gerências Regionais 
de Educação, beneficiando, 
aproximadamente, 188 mil 
famílias de alunos do Ensino 

Foto: Secom-PB
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José Alves 
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Fundamental e da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) da 
rede estadual.

Paz se faz com educação
Outra meta do progra-

ma é diminuir a violência 
nas escolas buscando a paz 
entre comunidade e esco-
la através das emoções. “É 
muito interessante que as 
pessoas entendam que a paz 
não vai ser adquirida atra-
vés da polícia ou da Justiça. 
Os dois são extremamente 
importantes, mas é uma in-
genuidade acreditar que a 
polícia vai construir a paz. A 
paz só será construída com 
educação, porque a violência 
é ignorância e a ignorância 
se enfrenta com educação e 

conhecimento e a paz se faz 
com educação que ensina as 
pessoas a lidar com as emo-
ções”, observou o professor 
João Roberto Araújo. 

Na prática, o programa 
vai realizar encontros com 
no máximo 50 participantes, 
que debaterão temas como 
o perdão, tentando ir na 
contramão das tendências 
da violência, porque quem 
mata o outro também se fere 
e destrói a própria vida. “O 
programa trás novas expec-
tativas e abordagens para as 
famílias sobre como ser pai e 
como ser mãe para os filhos 
serem mais felizes, reduzin-
do assim a violência, melho-
rando inclusive o crime emo-
cional”, destacou.

O Seminário de Forma-
ção em Educação Emocio-
nal e Social para Família e 
Comunidade conta com a 
participação de educado-
res, gestores, diretores do 
Ensino Fundamental I e II, 
coordenadores do Progra-
ma Primeiros Saberes da 
Infância (PPSI) e professo-
res das escolas da rede es-
tadual de ensino. Em João 
Pessoa, o seminário foi rea-
lizado na Escola Estadual 
José Medeiros Vieira, em Ja-
guaribe. Em Campina Gran-
de, aconteceu no Centro de 
Formação de Educadores, 
inaugurado na última sex-
ta-feira (20) pelo governa-
dor Ricardo Coutinho.

A consultora peda-

gógica da Inteligência Re-
lacional, Maíse Cordeiro, 
explicou que o trabalho de-
senvolvido na Paraíba pela 
Inteligência Relacional no 
método “Liga pela Paz” está 
sendo realizado em cinco 
etapas: sensibilização, for-
mação inicial, acompanha-
mento pedagógico, forma-
ção continuada e avaliação 
de resultados. Nesta etapa 
está acontecendo a forma-
ção inicial, mas no final do 
programa, os resultados 
serão avaliados buscando 
mudanças nos padrões de 
comportamento escola, alu-
nos e comunidade. Para o 
professor João Araújo, esse 
será um encontro feliz entre 
a escola e a família.

A programação tem fundamentação teórica e prática acerca de vários temas da educação emocional e social e conceitos da família

Durante quatro dias, os 
pessoenses terão a oportuni-
dade de visitar a IV Feira de 
Mulheres Artesãs da Paraíba. 
A abertura do evento será hoje 
às 17h e vai até o sábado (28), 
no pátio da Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur), na ca-
pital.  O evento é realizado pelo 
Centro de Apoio à Criança e 
ao Adolescente (Cendac), tem 
apoio do Governo do Estado 
e parceria com as prefeituras 
das cidades participantes. Até 
sexta-feira, o funcionamento 
será das 12h às 22h, e no sá-
bado, das 10h às 14h. 

A feira, que teve 160 par-
ticipantes em 2014, este ano 
conta com 200 artesãos de 40 
cidades da Paraíba. Estima-se 
que o número total de visitan-
tes, ao fim do evento, seja de 
aproximadamente cinco mil 
pessoas. No ano passado, a 
renda total aproximou-se de 
um R$ 1 milhão em três dias. 
Para este ano, a expectativa é 
que ultrapasse esse valor.

No evento, estarão ex-
postos trabalhos em renda 
renascença, cipó, escama de 
peixe, algodão colorido, renda 
labirinto, batique, caixas de-
corativas, arte provençal, bo-
necas de pano, entre outros. A 
programação ainda vai contar 
com apresentações culturais 

IV Feira de Mulheres Artesãs da 
Paraíba será aberta hoje na PBTur

OPORTUniDADes

e haverá também um stand 
das Delegacias da Mulher e 
do Idoso para atendimento e 
distribuição de material edu-
cativo, a fim de conscientizar 
as artesãs sobre seus direitos 
como mulheres e empreen-
dedoras.

A artesã Dhierlisan No-
gueira, de João Pessoa, trabalha 
com caixas decorativas e par-
ticipou de todas as edições da 
feira. “Passo o ano todinho pen-
sando na feira. É uma oportuni-
dade de mostrar meu trabalho 
e ganhar renda extra. O Cendac 
é minha segunda casa, faz parte 
da família. Comecei aqui como 
aluna aos 15 anos e hoje, aos 30, 
sou professora”, conta.

O objetivo da feira, que 
foi criada para celebrar o Mês 
da Mulher, é ajudar na auto-
nomia econômica das mulhe-

res que vivem do artesanato. 
“Homenagear as mulheres de 
uma forma diferente, dando 
oportunidade, gerando ren-
da e valorizando o seu traba-
lho”, destacou a presidente do 
Cendac, Valquíria Alencar.

O programa Territórios Empreende-
dores chegou ontem ao bairro Castelo 
Branco e nesta quarta-feira os morado-
res dos Bancários serão contemplados 
com as inscrições para obter o microcré-
dito, vinculado ao Banco Cidadão, atra-
vés da Secretaria Municipal do Trabalho, 
produção e Renda (Setrab). Ainda nesta 
semana, a população do bairro do Geisel 
será atendida. O encontro acontecerá 
sexta-feira (27) e sábado (28). 

Esta etapa de inscrições será con-
cluída no dia 1º de abril, no bairro José 
Américo. As pessoas cadastradas passa-
rão por um curso de capacitação a partir 
da próxima semana. Este ano, os bairros 
Jaguaribe, Cruz das Armas, Varjão, Trin-
cheira e Cristo Redentor também foram 
atendidos e mais de 160 pessoas foram 
capacitadas. Em 2014, a ação passou pe-
las comunidades São Rafael e Timbó. 

O secretário do Trabalho, produ-
ção e Renda, Diego Tavares, destacou 
que essa ação é uma forma da pre-
feitura se aproximar da população 
e desburocratizar o processo de mi-
crocrédito, tornando-o mais rápido. 
“Seguindo as orientações do prefeito 
Luciano Cartaxo, estamos levando as 
nossas ações para os bairros, identifi-
cando a potencialidade dos empreen-
dedores e investindo neles. Assim, 
estamos aumentando o mercado pro-
dutivo da cidade”, disse. 

O Banco Cidadão da prefeitu-
ra Municipal de João pessoa (pMJp), 

gerido pela Secretaria do Trabalho, 
produção e Renda, liberou R$ 8,5 mi-
lhões de crédito para 2.160 empreen-
dedores, no ano de 2014. O exercício 
financeiro do ano passado superou o 
de 2013 (R$ 7 milhões) em 20,90%. 
Já o número de beneficiários cresceu 
10,20% sobre o ano anterior (1.960).

microcrédito
O Banco Cidadão concede emprésti-

mos no valor de até dez salários mínimos 
(R$ 7.880), com taxa de juros de 0,9% ao 
mês e carência de até três meses. Os pa-
gamentos podem ser quitados em até 
24 meses. para ter acesso ao crédito, o 
interessado deve ter idade a partir de 18 
anos e ser residente em João pessoa há, 
no mínimo, seis meses. O microempreen-
dedor não pode estar inadimplente nos 
cadastros de proteção ao crédito. Após 
o término do contrato, o empreende-
dor pode renovar o contrato.

“territórios empreendedores” já 
chegaram aos bairros da capital

BAnCO CiDADÃO

Locais de inscrição: 
Castelo Branco: Mercado Público, localizado 
na Avenida Presidente Castelo Branco, s/n.
Bancários: Praça da Paz, esquina com a 
Avenida Emp. João Rodrigues Alves.
Geisel: Rua Coronel Eduardo Costa, na 
Praça orlando Geisel.
José Américo: Avenida Hilton Souto Maior, 
ao lado do Depósito Judiciário. 

SERVIÇoO projeto surgiu em 2011 com a 
ideia de fazer parte do calendário 
de homenagens à mulher no Esta-
do. Mas já na primeira edição, foi 
questionada a participação de ho-
mens artesãos no evento. Valquíria 
explica que apesar do nome, a feira 
envolve homens, tanto jovens quan-
to idosos. “Ao lado deste homem, 
existe uma mulher, uma família. Sa-
bemos que a partir do momento em 
que damos oportunidade, estamos 
cuidando deles também”, explica.

Saiba mais

Pequenas casas de madeira; amostra do que você vai encontrar

Janielle Lima
Especial para A União
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Detran prepara leilão de veículos 
apreendidos para liberar pátios
Proprietários podem 
consultar situação no 
site oficial do órgão

Os espaços físicos do 
Pelotão de Batalhão de Trân-
sito da capital (BPTran) e do 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) estão su-
perlotados de veículos apre-
endidos por irregularidades. 
Segundo a diretoria de ope-
rações do Detran, existem 
mais de 8 mil carros e motos 
‘encalhados’, dos quais, 5 mil 
estão na sede do órgão, em 
João Pessoa. 

No Batalhão de Trânsito 
há dois mil veículos ocupan-
do o espaço. Mais de 70% 
são motocicletas, conforme o 
Detran. De acordo com a di-
retoria de operações, é preci-
so liberar espaço nos pátios 
e a única saída encontrada é 
o leilão, que deve acontecer 
ainda no primeiro semestre 
deste ano.

O Detran só possui dois 
pátios, sendo um em João 
Pessoa e outro em Campina 
Grande. Para as demais re-
giões, os veículos apreendi-
dos são colocados nos pátios 
da Companhia de Polícia e 
Trânsito (Cptran) de Patos, 
no Sertão, e Guarabira, no 
Brejo. Em João Pessoa, a su-
perlotação é a maior, seguido 
por Campina Grande.

Para os proprietários 
de veículos que deixam seus 
carros por tempo indeter-
minado no pátio do Detran, 
o órgão cobra R$ 7,07 por 
dia de permanência. Mes-

mo com algumas empresas 
facilitando o financiamen-
to com parcelamento das 
taxas no cartão de crédito, 
os pátios dos órgãos de fis-
calização continuam abar-
rotados de carros e motos 
apreendidos.

Consultas
Os veículos apreendi-

dos podem ser consultados 
pelos usuários no site oficial 
do Detran. Além da comodi-
dade, a medida faz com que 
os interessados nas informa-
ções evitem se deslocar até o 
órgão, diminuindo assim fi-

las e esperas. Para ser bene-
ficiado com o serviço, o usu-
ário tem apenas que acessar 
o endereço eletrônico www.
detran.pb.gov.br. Na página 
principal, acessar o menu 
“consultar veículos”. Em se-
guida, é preciso escolher a 
opção “consultar veículos 
aprendidos”. No local, digi-
tar uma das três alternativas 
disponíveis – placa, chassi ou 
CPF – e fazer o envio virtual.

No portal do Detran-PB, 
o cidadão terá acesso tanto 
aos dados de cada veículo 
como as orientações para 
retirada do bem apreendido. 

Para apreensões feitas até as 
16h, as informações serão 
disponibilizadas no mesmo 
dia. Após este horário, a con-
sulta on-line deve ser reali-
zada no dia posterior.

No pátio de apreensões 
do Departamento Estadual 
de Trânsito da Paraíba de-
vem ter pelo menos 2.500 
cinquentinhas. As estatísti-
cas reforçam a problemática 
que envolve esses veículos 
no que se refere a irregulari-
dades na condução e desres-
peito às leis de trânsito.

Para efetivar e intensi-
ficar as fiscalizações acerca 

das motos de até 50 cilin-
dradas, o Detran-PB criou a 
Portaria nº 155/2011, tendo 
como um dos principais ob-
jetivos coibir a condução dos 
ciclomotores por adolescen-
tes e pessoas não habilitadas, 
além do desrespeito às nor-
mas de segurança do trânsito

Em 2014, o Detran-PB 
recebeu 1.605 veículos apre-
endidos por sua equipe de 
fiscalização. Mais informa-
ções sobre o procedimento 
de retirada de bem apreen-
dido pelo órgão podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 
3216-2529.

Foto: Evandro Pereira

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Técnicos da 
Fundac são 
capacitados
sobre o Sipia

Representantes da Se-
cretaria Nacional de Promo-
ção dos Direitos Humanos 
da Criança e do Adolescente 
iniciaram ontem capacitação 
sobre o Sistema de Informação 
para a Infância e Adolescência 
(Sipia/Sinase) em João Pessoa. 
A oficina, destinada a 25 técni-
cos que trabalham nas unida-
des socioeducativas da Fun-
dação de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente Alice 
de Almeida (Fundac), termina 
hoje e visa a implantação do 
sistema na Paraíba.

A capacitação está sendo 
ministrada por duas consulto-
ras do Sipia: Daniela Bezerra 
Rodrigues e Izildinha Nunes. 
O objetivo da oficina é capaci-
tar os técnicos no Sistema de 
Informação, para que funcione 
de forma integral no Estado.

O Sipia funciona como 
um portal de informações na 
internet e permite o registro 
diário de todos os atendimen-
tos realizados aos adolescen-
tes em conflito com a lei. Para a 
presidente da Fundac, Sandra 
Marrocos, a proposta só vem 
contribuir com o intuito da 
Fundação em agilizar a implan-
tação do sistema. “Sabemos da 
importância da catalogação 
de dados reais para a política 
pública. O nosso desafio é im-
plantar o Sistema de Informa-
ção, de forma real e concreta, o 
mais rápido possível”.

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio 
do Centro de Apoio Opera-
cional às Promotorias de 
Justiça da Educação (Caop 
da Educação), e a Polícia 
Militar do Estado da Paraí-
ba (PM-PB) vão firmar um 
termo de compromisso de 
cooperação visando o de-
senvolvimento de uma ação 
pedagógica de prevenção 
às drogas e à violência nas 
escolas dos municípios pa-
raibanos participantes do 
projeto 'Todos Contra as 
Drogas', do Planejamento 
Estratégico do MPPB.

Essa cooperação vai 
ocorrer com as aulas do Pro-
grama Educacional de Resis-
tência às Drogas e Violência 
(Proerd), ministradas por 
policiais militares devida-
mente capacitados, no de-
correr de um semestre leti-
vo, com a realização de uma 
hora/aula por semana des-
tinada aos estudantes do 5º 
ano do Ensino Fundamental 
da rede pública de ensino. 
As aulas também serão des-
tinadas aos pais de alunos.

Dentre as sedes de 
Promotorias de Justiça que 
deverão estar aptas para 
abrigar o Proerd estão os 
municípios de Alagoa Gran-
de, Areia, Brejo do Cruz, 
Cabaceiras, Cabedelo, Ca-
jazeiras, Campina Grande, 
Gurinhém, Jacaraú, João 

Pessoa, Juazeirinho, Patos, 
Piancó, Pombal, Princesa 
Isabel, Queimadas, Rio Tin-
to, Soledade, Sousa e Teixei-
ra. As turmas de estudantes 
serão indicadas pela Secre-
taria da Educação das 28 
Promotorias ou suas comar-
cas participantes do projeto 
'Todos Contra as Drogas'.

Uma reunião prelimi-
nar para discutir o termo de 
compromisso de cooperação 
foi realizada na tarde de se-
gunda-feira (23), na sede do 
MPPB em João Pessoa, com 
a participação do segundo-
-subprocurador-geral de 
Justiça da instituição, Nelson 
Antônio Cavalcante Lemos; 
da promotora de Justiça Ana 
Carolina Coutinho Ramalho 
Cavalcanti, coordenadora do 
Caop da Educação; e de dois 
representantes do Proerd, o 
major-PM Josiel Brandão e a 
tenente-PM Dayana Cruz.

Conforme a tenente 
Dayana, em termos de Brasil 
o Proerd já existe há 22 anos. 
Na Paraíba, o programa está 
em execução de forma inin-
terrupta há 15 anos. São 168 
policiais-PMs encarregados 
do curso de forma voluntá-
ria e 135 mil estudantes já 
foram formados. Só em 2014 
foram 28 mil. “São números 
expressivos, mas muito lon-
ge ainda do ideal”, destaca a 
tenente, informando que em 
Pernambuco, somente no 

ano passado, foram atendi-
das 161 mil crianças.

A realização do curso do 
Proerd nas escolas é uma das 
etapas previstas no projeto 
estratégico 'Todos Contra as 
Drogas'. A ideia é que o pro-
motor que aderiu a esse pro-
jeto faça a abertura do curso 
nas escolas com um bate-pa-
po com os alunos. O curso é 
realizado durante dez sema-
nas. O aluno receberá uma 
cartilha e, no dia da forma-
tura, um kit (camiseta e boné 
com a logomarca do pro-
grama) e um certificado de 
conclusão do curso, quando 
prestará o compromisso de 
resistir às drogas e à violên-
cia, diante da Polícia Militar, 
da escola e da família.

O projeto 'Todos Contra 
as Drogas' prevê também a 
realização de uma mobili-
zação social nos municípios 
para sensibilizar os partici-
pantes sobre a construção de 
ações efetivas de prevenção. 
Prevê reunião com os Conse-
lhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCAs) para incluir nas 
discussões dos Conselhos as 
políticas de prevenção, trata-
mento e combate às drogas. 
Em outra etapa, os promoto-
res de Justiça vão se reunir 
com professores e gesto-
res de escolas para discutir 
como enfrentar as drogas no 
âmbito escolar.

MPPB e PM vão firmar termo 
de compromisso de cooperação 

‘TODOS CONTRA AS DROGAS’

Um Termo de Ajustamentto de 
Conduta (TAC) será assinado hoje 
para nortear os preços do serviço 
oferecido pelas autoescolas em todo 
o Estado. A reunião acontece às 15h 
na sede da Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP), com a presença de re-
presentantes do Sindicato das Au-
toescolas da Paraíba, além dos Pro-
cons do Estado e dos municípios de 
Campina Grande e Patos.

O secretário Helton Renê ressal-
ta que os órgãos consumeristas da 
Paraíba estão trabalhando em con-
junto nessa questão e avaliando não 
apenas os argumentos apresentados 
pelo Sindicato das Autoescolas, mas 
também analisando a documenta-
ção em relação aos preços do ser-
viço oferecido aos consumidores. 
“Queremos avaliar cada pormenor 
da questão no que se refere às re-
clamações do cidadão que preten-
de utilizar esse serviço, verificando 
a justeza dos preços e a aplicação 
da legislação, tanto a consumerista 
quanto a que regula as autoesco-
las”, disse. 

A decisão da assinatura do TAC 
ocorreu em reunião realizada no úl-
timo dia 20, momento em que se dis-
cutiu a Resolução 496 do Detran-PB, 
em vigor desde 1º de novembro de 
2014. Esta resolução trata sobre a 
obrigatoriedade do simulador de di-
reção veicular em substituição às au-
las práticas para obtenção da Cartei-

ra de Nacional de Habilitação (CNH) 
na Paraíba. O encontro contou com 
representantes do Procon-JP, Procon 
Estadual e Sindicato das Autoescolas 
da Paraíba. 

Helton Renê afirma que um TAC 
regendo a matéria vai harmonizar 
as relações empresas/consumidor. 
“Nossa preocupação diz respeito aos 
direitos do consumidor e a legalida-
de da situação. É fato que a Resolu-
ção Estadual 496 regula a obrigato-
riedade dos simuladores de direção, 
mas isso também não quer dizer que 
todo o custo adicional provocado 
por essa lei tenha que recair no bol-
so do consumidor. Precisamos chegar 
a preços justos e diferenciados para 
dar opção de escolha ao cidadão, 
respeitando também a lei do livre 
mercado”, enfatiza o secretário.

Procon e autoescolas assinam 
TAC sobre preço dos serviços

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

São mais de 8 mil carros e motos irregulares que ocupam os espaços do Detran e do Batalhão de Policiamento de Trânsito

Decisão foi tomada 
durante reunião que 
discutiu resolução 
sobre obrigatoriedade 
do simulador de 
direção veicular nos 
centros de formação 
de condutores



Acusados de homicídios e tráfico  
são presos na Operação Alvorada
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O efetivo mobilizado 
foi de 150 homens e 
mulheres das duas polícias

Preconceito
De acordo com a coordenadora de 

Controle da Hanseníase e Tuberculose, 
Jane Eire Rocha, muitas pessoas deixam 
de procurar ajuda porque ainda existe 
preconceito com relação à doença. 
“Muitas pessoas ficam sem saber de fato 
se são ou não portadoras”.

Tuberculose
Nessa terça-feira, 24, foi comemorado 

o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. 
Em Campina, está sendo realizada uma 
programação especial no Centro de Referência 
em Atendimento da Tuberculose e Hanseníase, 
que funciona no bairro da Prata.  

Encaminhamento
As ações são voltadas para pacientes 

que fazem tratamento no serviço e ocorrem 
durante todo o dia, com oficinas, serviços 
de saúde e beleza, além de atividades 
culturais. Os casos mais complicados 
são encaminhados para o Centro de 
Referência.

Pela cidade
l Jogo dos famosos

Já estão à venda os ingressos para o 
jogo beneficente entre os amigos de Zico e  
de Viola, denominado o “Jogo dos Famosos”, 
que ocorrerá na próxima sexta-feira, 27, 
às 20h30, no Estádio Ernani Sátiro, “O 
Amigão”, com parte da renda destinada à 
Apae. 

l IngrEssos
Os ingressos estão à venda aos preços 

de R$ 20, geral; R$ 30, sombra, e R$ 50 nas 
cadeiras. O torcedor vai encontrar os bilhetes 
nas lojas do Treze e do Campinense, na banca 
do Orlando e na Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae).

dia da Água
O Instituto Nacional do Semiárido 

(Insa) realizou ontem atividades de 
educação ambiental alusiva ao Dia 
Mundial da Água. A programação foi 
direcionada a alunos da rede pública de 
Campina e contou com a participação de 
pesquisadores do instituto.

resposta
A assessoria do deputado federal 

Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) divulgou 
uma nota curta sobre o release liberado 
pela Procuradoria Geral do Município que 
dava conta que “o Ministério do Turismo 
está cobrando à PMCG a devolução de R$ 
2,2 milhões, por conta de reprovação das 
contas do convênio firmado pelo então 
prefeito, em 2009, levando em conta 
supostas irregularidades cometidas no 
pagamento de artistas no São João”.

Prestação de contas

Diz a nota que “o ex-secretário de 
Desenvolvimento Econômico da PMCG, 
Alex Azevedo, que coordenou o São João 
em 2009, fez toda a prestação de contas 
dos convênios referentes ao São João; 
Também informa que não foi notificado 
sobre quaisquer informações adicionais em 
relação à prestação de contas; e que sempre 
se colocou à disposição do Ministério do 
Turismo para quaisquer esclarecimentos 
adicionais”.  

História 
Com o objetivo de dinamizar e 

tornar mais interessante o ensino e 
a aprendizagem da História na rede 
pública de Educação da Paraíba, o Museu 
de História Natural da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) iniciou a 
realização de exposições itinerantes 
para o ano de 2015, com visitação 
em escolas municipais e estaduais de 
Campina Grande, dando oportunidade 
aos estudantes de conhecer de forma 
material objetos da arqueologia e 
paleontologia. A primeira escola visitada 
foi a Estadual Solon de Lucena.

sustentabilidade
O Dia Mundial da Água ocorreu no 

domingo, dia 22. Desde 1993, a Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas 
declarou que em todos os anos seria 
celebrado nesta data o dia alusivo à água. O 
tema deste ano foi “Água e Desenvolvimento 
Sustentável”.  

As Polícias Civil, Militar 
e uma equipe do Corpo de 
Bombeiros desencadearam 
na manhã de ontem a Ope-
ração Alvorada na cidade 
de Cabedelo, Região Metro-
politana de João Pessoa. Na 
ação, foram apreendidos um 
notebook, um carregador de 
pistola calibre 380, duas pis-
tolas calibre 765, duas balan-
ças de precisão e ainda ma-
conha e crack. Duas pessoas 
foram presas por força de 
mandado e outra foi detida. 

A operação reuniu um 
efetivo de 150 homens e mu-
lheres das forças policiais e 
tinha o objetivo de cumprir 
mandados de prisão e de 
busca e apreensão contra in-
tegrantes de um grupo sus-
peito de homicídios e tráfico 
de drogas nos conjuntos Re-
nascer II, III e IV. De acordo 
com o delegado seccional de 
Cabedelo, Ademir Fernandes, 
as investigações estavam em 
curso há seis meses e duran-
te os levantamentos feitos em 
conjunto com a Polícia Mili-
tar foi identificada a ação da 
quadrilha, que agia na região 
expulsando os proprietários 
das casas para transformar 
as residências em pontos de 
venda de droga, ou então, 
buscava se capitalizar para a 
prática de outros crimes.

“Ao iniciar as investiga-
ções recebemos relatos da po-
pulação, que estava se sentin-
do amedrontada pelo bando. 
Identificamos que os crimino-
sos queimavam as casas, assas-
sinavam os donos e espalha-
vam terror pela comunidade. 
A Polícia Civil de posse desses 
relatos deu entrada com os pe-
didos de prisão temporária, o 
que foi concedido pela Justiça, 
e desencadeou a Operação Al-
vorada nessa terça-feira”, disse 
o delegado. 

Ainda segundo Ademir 
Fernandes, os dois presos 
são acusados de integrar a 
quadrilha e de articular o trá-
fico de drogas, principalmen-
te no Renascer II e III, e rece-
biam armas e entorpecentes 
de um presidiário. Eles ain-
da seriam responsáveis por 
execuções de proprietários 
de residências. “Nas nossas 

investigações encontramos 
mais de 40 mortes relacio-
nadas às ações criminosas 
desse grupo. Eles agem des-
de 2009 e só no ano passado 
são suspeitos de cometer seis 
homicídios. Provavelmente 
mais de 20 famílias foram 
expulsas de suas casas para 
que os criminosos usassem 
as residências”, acrescentou 
a autoridade policial. 

Os presos vão responder 
por associação criminosa, 
tráfico de drogas e ainda ho-
micídios. Já o que foi detido 
responderá por posse ilegal 
de arma e deverá ser liberado 
após o pagamento da fiança. 

Saturação no Renascer 
Para o major Pablo 

Cunha, comandante da 6ª 
Companhia Independente de 
Cabedelo, a ação policial des-
sa terça-feira é só o início de 
um trabalho de inteligência 
e investigação. “Queremos 
ressaltar para a população 
que nós estamos ocupando 
todos os espaços da Comuni-
dade Renascer e dos bairros 
adjacentes, vamos investigar, 
prender e punir os crimi-
nosos que amedrontam os 
moradores. Hoje demos iní-
cio com o cumprimento dos 
mandados de prisão e busca 
e apreensão e também com 
ações de saturação e abor-
dagem. Nosso trabalho ainda 
não acabou, estaremos pre-
sente na comunidade e aten-
tos aos atos criminosos que 
possam vir a ser cometidos 
na localidade”, frisou. 

A Operação Alvorada 
contou com a participação 
do helicóptero Acauã, da Se-
cretaria da Segurança e De-
fesa Social (Seds). “Vamos 
continuar com o trabalho de 
abordagem e de fiscalização 
na comunidade e para isso 
a aeronave da Seds é muito 
importante. Ela nos auxilia 
pelo ar, identificando pos-
síveis rotas de fuga”, disse o 
delegado Ademir Fernandes, 
acrescentando que três pes-
soas ainda estão foragidas. 
“Contamos com o apoio da 
população. Quem é morador 
da comunidade pode nos 
ajudar indicando o paradei-
ro desses criminosos. Basta 
ligar para o número 197 – o 
Disque Denúncia da Secreta-
ria da Segurança, que o sigilo 
é garantido”, pontuou.

Polícia apreende armas em Mamanguape
Policiais da 2ª Compa-

nhia Independente pren-
deram três suspeitos com 
armas e drogas, no bairro 
do Areial, na cidade de Ma-
manguape – Litoral Norte 
do Estado. Eduardo Oliveira 
Ramos, de 18 anos; Marciel 
Silva de Moura, 21 anos; e 
Severino do Ramo da Concei-

ção Silva, 30, foram flagrados 
com dois revólveres calibre 
38 e um tablete de quase 
300 gramas de maconha. O 
local onde eles foram presos 
é alvo de constantes ações da 
PM, que intensificou as bus-
cas na região. De acordo com 
comandante da 2ª Compa-
nhia Independente, capitão 

Alberto Filho, os três foram 
presos no momento em que 
repassavam a droga. “Dois 
deles estavam em uma moto 
e o terceiro recebendo a dro-
ga. O trio foi cercado e duran-
te abordagem foram encon-
tradas as armas”, contou.

Ainda segundo o coman-
dante, o suspeito Severino 

do Ramo era procurado por 
praticar homicídios a mando 
de presidiários. “Certamente 
ele estava procurando algum 
alvo, mas conseguimos agir 
rápido e prendê-lo em fla-
grante”, completou.

Os três foram apresen-
tados na Delegacia da Polícia 
Civil, em Mamanguape. 

Morte de bebê de 11 meses mobiliza PM

Agentes do 14º Batalhão 
da Polícia Militar da cidade de 
Sousa, no Sertão, estão reali-
zando uma operação para 
capturar dois homens acusa-
dos de matar um bebê de 11 
meses de idade e balear um 
jovem de 20 anos. Os crimes 
foram praticados no come-
ço da tarde da segunda-feira 
(23), na Rua Deputado Ma-
noel Gonçalves, no Bairro da 
Areia, na periferia da cidade.

A polícia está à procura 

de Marcos Bento da Silva, co-
nhecido por Bibi, e Josinaldo 
Manoel de Sousa, o Bal. Eles 
são acusados de atentarem 
contra a vida de Carlos Dani-
lo Alves da Silva, o Torrado. A 
dupla chegou em uma moto 
e passou rapidamente em 
frente à residência. Quando 
os dois voltaram pela mesma 
rua, dispararam vários tiros 
contra a vítima. 

Um dos tiros acertou 
a cabeça de Emerson Cauã 
Gonçalves da Silva, de apenas 
11 meses de idade. O bebê 
estava no colo de uma ado-

lescente que não foi atingida 
pelos tiros. As vítimas foram 
socorridas por uma equipe 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
para o setor de emergência 
do Hospital Regional Depu-
tado Manoel Gonçalves. Ele 
não resistiu aos ferimentos 
e acabou falecendo quando 
era preparado pelos médi-
cos para ser transferido para 
Campina Grande.

Também foi ferido Antô-
nio Inácio da Silva, de 20 anos, 
que teria sido confundido com  
Carlos Danilo, o Torrado. An-

tônio Inácio foi baleado no ab-
dômen. Atendido pela equipe 
médica, ele teve seu estado de 
saúde estabilizado e não corre 
risco de morte. 

Após o crime, várias via-
turas do 14º Batalhão de Po-
lícia Militar foram acionadas. 
Uma operação foi montada 
com o objetivo de capturar 
os acusados, que abando-
naram a moto dentro de um 
matagal nas proximidades 
do Campestre Clube de Sou-
sa, zona oeste da cidade, e 
que foi encontrada pela po-
lícia. 

CIdadE dE soUsa

Foto: Secom-PB

George Wagner
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Homens da Polícia Militar durante a operação realizada na cidade de Cabedelo que contou com o apoio do helicóptero Acauã (foto)
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A seca que assola o Nor-
deste e a criação de uma linha 
de crédito específica para a 
região, o “Pró-Investe Nor-
deste”, são alguns dos pontos 
que serão abordados com a 
presidente Dilma Rousseff, se-
gundo adiantou o governador 
Ricardo Coutinho, articulador 
do encontro dos governadores 
nordestinos com a chefe do 
governo brasileiro. A reunião 
será hoje, no Palácio do Planal-
to, em Brasília, às 16h. 

Ricardo Coutinho afir-
mou que, mesmo com as úl-
timas chuvas, a situação do 
Estado ainda requer atenção. 
“Evidentemente que nós não 
desconhecemos a realidade 
atual do Brasil, mas também 
não desconhecemos a rea-
lidade do nosso povo. Nós 
precisamos de respostas. 
Precisamos de respostas na 
questão emergencial da estia-
gem, por exemplo. Apesar das 
chuvas, não se tem acumula-
do água. Então, é preciso ter 
respostas que possam dar a 
mínima comodidade à popu-
lação”, afirmou. 

O governador Ricardo 
Coutinho revelou ainda que 
novas formas de investimento 
na região Nordeste fazem par-
te da pauta que será discutida 
com a presidente Dilma Rous-
seff . “Nós queremos uma nova 
linha de financiamento de cré-
dito para o Nordeste – a Pró-

Investe Nordeste. Nós precisa-
mos que o país aponte para o 
crescimento, para o desenvol-
vimento [da região]”, destacou.

O atual momento político 
também será um dos assun-
tos abordados com a presi-
dente. “Nós vamos expressar 
o nosso compromisso com o 
Estado de Direito, algo que foi 
difícil de ser conquistado. O 
Estado de Direito pressupõe 
democracia. A democracia 
é algo muito caro para este 
país, foi muito difícil conquis-
tá-la. Temos, portanto, que 
preservá-la”, disse. 

Carta de João Pessoa
Ainda no encontro com a 

presidente Dilma Roussef, os 
governadores nordestinos fa-
rão a entrega de um documen-
to com uma série de reivindi-
cações aprovadas por eles em 
dezembro, durante o Encontro 
de Governadores Eleitos do 
Nordeste, no Centro de Con-
venções, em João Pessoa, que 
foi liderado pelo governador 
Ricardo Coutinho. 

O documento que será 
entregue à Dilma Rousseff – a 
Carta de João Pessoa – aponta 
prioridades em áreas como 
educação, saúde, recursos 
hídricos, saneamento e inves-
timento para Estados com ca-
pacidade de endividamento. 
A confirmação da audiência 
foi dada por telefone, na noite 
da quinta-feira, 19, pela pre-
sidente Dilma Rousseff ao go-
vernador Ricardo Coutinho, 
que convocou os demais go-
vernadores nordestinos.

Desenvolvimento regional e 
acesso à água estarão na 
pauta com a presidente

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de março de 2015

FOTO: Francisco França/Secom-PB

tcE julga contas de 
Natuba, Pilar e ingá

lígia participa de 
seminário em cg

O Tribunal de Contas da 
Paraíba se reúne hoje a fim de 
julgar, em meio a outros, os 
processos atinentes a presta-
ções anuais de contas oriun-
das de três prefeituras e sete 
Câmaras Municipais. Também 
serão verificadas, na ocasião, 
as contas das Secretarias de 
Estado do Planejamento e 
Gestão (exercício de 2012) 
e das Finanças (2013). Terão 
as contas de 2012 analisadas 
pelo TCE os prefeitos de Natuba 
(José Lins da Silva Filho) e Pilar 
(Virgínia Maria Peixoto Velloso 
Borges Ribeiro), além do ex-
-prefeito de Ingá (Luiz Carlos 
Monteiro da Silva). As Câmaras 
de Vereadores com prestações 
de contas na mesma pauta do 
Tribunal são as de Patos (exer-
cício de 2012), Santana de 
Mangueira, Cacimba de Dentro, 
Arara, Ouro Velho, Emas e São 
José de Espinharas (2013). Na 
ocasião, a Corte ainda verificará 
processo decorrente de tomada 
de contas especial na Câmara 
Municipal de Pitimbu. As ses-
sões podem ser acompanhadas 
pelo site do tribunal de Contas: 
(www.portal.tce.pb.gov.br).

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Agricultu-
ra Familiar e Desenvolvimento do 
Semiárido, realizou, na segunda-
feira, 23, o seminário “A mulher e 
o espaço público”, no auditório do 
Cine Teatro São José, em Campina 
Grande. A vice-governadora Lígia 
Feliciano participou da abertura 
do evento. “Esse seminário é im-
portante para poder incentivar 
a participação das mulheres na 
política e nos espaços públicos”, 
ressaltou a vice-governadora. 
Lígia Feliciano também destacou 
as políticas públicas executadas 
na gestão para as mulheres com 
projetos como o Empreender Mu-
lher, o cadastro de cerca de 200 
mil mulheres trabalhadoras de 
campo, a ampliação das Delega-
cias da Mulher, a instalação do 
Centro de Referência da Mulher 
Fátima Lopes, e a criação das 
duas casas abrigo, sendo uma em 
João Pessoa e outra em Campina 
Grande, onde a mulher paraibana 
recebe acompanhamento, além 
de qualificação profissional para 
o mercado de trabalho.

charles camaraense 
toma posse na alPB

O deputado Charles Ca-
maraense (PSL) tomou posse 
durante a sessão de ontem na 
Assembleia Legislativa da Para-
íba (ALPB) e destacou, em seu 
discurso de posse, o senso de 
responsabilidade em represen-
tar as pessoas que acreditaram 
em suas propostas. “A bandeira 
que defenderei nesta Casa será 
a do crescimento e da evolução 
das pessoas através do trabalho 
e do empreendedorismo”, afir-
mou o deputado. O presidente da 
Casa, Adriano Galdino transmitiu 
as boas-vindas ao deputado e 
destacou a contribuição que o 
parlamentar trará ao parlamento. 
“Seja bem-vindo à nossa Casa e 
tenho certeza que sua atuação 
como deputado trará benefícios 
não só para a cidade de Cuité e 
a região de Curimataú, mas para 
toda a Paraíba”, pontuou. Charles 
entra na vaga do deputado Tião 
Gomes (PSL), que pediu licença 
médica de 120 dias. 

Articulador do encontro no Palácio do Planalto, governador da Paraíba pede ações para o Nordeste

Satva Nélia Costa
Satva_nelia@yahoo.com.br

A reunião que a presidente 
Dilma Rousseff (PT) fará hoje 
em Brasília com os governado-
res da região Nordeste é aguar-
dada com expectativas, mas 
também com muita esperan-
ça de que ela apresente boas 
ações para o povo nordestino. 
Ontem, o presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, de-
putado estadual Adriano Galdi-
no (PSB), disse que Dilma deve 
dar explicações convincentes a 

fim de que esse diálogo entre 
ela e os governadores seja posi-
tivo e produtivo.

Sobre a pauta de reivindi-
cações que será apresentada 
à presidente, a parlamentar 
acrescentaria o respeito ao Nor-
deste. Para ele, o povo nordes-
tino vem sendo maltratado pelo 
Estado brasileiro há bastante 
tempo, independente de quem 
tenha sido o presidente em ou-
tras gestões. “Desde o tempo 
do Império que o Nordeste tem 
sido colocado em quarto e até 
quinto plano, e está na hora do 

Brasil respeitar o nosso povo, a 
nossa região e começar a pagar 
essa dívida econômica social 
que tem para com o povo nor-
destino”, criticou.

E para que as outras regiões 
brasileiras comecem a ver a re-
gião Nordeste com bons olhos, 
como primeira atitude, Adriano 
Galdino sugere a união da classe 
política nordestina a fim de que 
se fortaleça para exigir respeito 
da presidente no sentido de en-
viar os recursos à região bastan-
te castigada e discriminada por 
décadas. “Se nós (da região Nor-

deste) recebêssemos apenas dez 
por cento do que o Estado de 
São Paulo recebeu ao longo da 
sua história política, seguramen-
te o Nordeste hoje seria um oá-
sis de desenvolvimento”, supôs.

Ele acrescentou ainda que 
“infelizmente, a Paraíba é po-
bre, e o Nordeste é pobre por-
que só recebem as migalhas da 
União. Há uma discriminação 
muito forte em termos de dis-
tribuição nos recursos no Brasil. 
Está na hora da classe política 
se unir, se fortalecer e cobrar 
essa conta da União”, finalizou.

Galdino acredita em reunião positiva para região

O presidente da Câma-
ra Federal, deputado Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) virá à 
Paraíba no próximo dia 10 
para se reunir líderes no 
Estado e discutir a Refor-
ma Política. De acordo com 
o presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraí-
ba, Adriano Galdino (PSB), 
Eduardo Cunha estará cum-
prindo uma agenda de tra-
balho “mas, com certeza, 
este será um grande evento, 
onde daremos a nossa con-
tribuição para esta reforma 
que eu considero como a 
‘reforma-mãe da política 
brasileira’”. 

O presidente da ALPB 
ressaltou a delicadeza e a 

humildade do parlamentar 
carioca em vir à Assembleia 
Legislativa para dialogar e 
ouvir as sugestões dos de-
putados paraibanos. Disse 
ainda que Cunha é hoje uma 
das maiores e mais fortes 
lideranças do país, que tem 
uma opinião balizada e com 
grande força na hora que se 
votar a reforma política. 

 “Mais que isto, o pre-
sidente da Câmara Federal  
está cumprindo com a obri-
gação, a fim de que ele possa 
firmar um compromisso com 
a Paraíba e com a classe polí-
tica daqui no sentido de apro-
var o que for melhor para o 
povo no que se refere à refor-
ma política”, frisou. (SNC)

Cunha pretende ouvir 
os líderes paraibanos

rEForma PolÍtica

O vereador Renato Mar-
tins (PSB) anunciou a saída 
da base do prefeito Luciano 
Cartaxo para a bancada de 
oposição na Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP). 
O parlamentar confirmou 
a informação durante seu 
pronunciamento, na sessão 
ordinária de ontem, na qual 
lançou o movimento “Inova 
João Pessoa”, que pede mais 
diálogo com os gestores do 
Município.

Renato Martins iniciou 
seu discurso assegurando se 
utilizar de tom pessoal, e que, 
junto à oposição na CMJP, iria 
se unir a quem está nas ruas 
para que tivessem suas rei-

Vereador deixa Cartaxo e 
vai para oposição na CMJP

mudaNça dE lado

vindicações ouvidas. Renato 
é o terceiro a ocupar a ban-
cada junto ao líder oposicio-
nista, Lucas de Brito (DEM), 
e Raoni Mendes (PDT).

“Falo com esperança e 
anuncio a minha adesão à 

bancada de oposição nes-
ta Casa. Faremos um gran-
de movimento de diálogo 
nesta cidade, que pede por 
inovação, o ‘Inova João Pes-
soa’. Estaremos à frente de 
um novo movimento que 
vai construir um programa 
de governo com uma nova 
visão de desenvolvimen-
to econômico, algo de que 
esta cidade precisa. Que-
remos reunir agentes de 
limpeza, sindicatos, profes-
sores, e demais categorias 
para, juntos, conversarmos 
com quem está nas ruas 
aquilo que não está sendo 
conversado aqui na Câma-
ra”, salientou Renato.

Primeiro a abandonar o prefeito

Entre as reivindicações 
comuns estão ações emergen-
ciais com instalação de poços 
e retorno dos carros-pipa para 
os municípios, uma linha de fi-
nanciamento para os Estados 
nordestinos com capacidade 
de endividamento, a desone-
ração da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social (Cofins) sobre as em-
presas públicas de saneamen-
to básico e a liberação de mais 
recursos para a saúde e segu-
rança pública.

“Em 1988, a União entra-
va com 85% do financiamen-
to da saúde e em 2012 caiu 
para 45%, prejudicando Esta-
dos e Municípios. É preciso res-

tabelecer o equilíbrio”, disse.
Durante o programa Fala 

Governador dessa segunda-fei-
ra, 23, Ricardo destacou pontos 
urgentes: “O Nordeste sente 
necessidade, emergencialmen-
te, de aprofundar soluções 
estratégicas para combater 
essa falta de acesso à água e, 
ao mesmo tempo, consolidar 
políticas que façam com que 
diminua esse sofrimento que a 
nossa população passa”. 

Ricardo antecipou o tom 
da conversa que os governa-
dores terão hoje. “Vamos ter 
com a presidente uma conver-
sa muito direta, muito explícita, 
porque o Nordeste precisa de 
ações emergenciais. Nós quere-

mos a volta do carro-pipa. Têm 
prefeituras que não aguentam 
mais! Eu cito Remígio, Dester-
ro. Tudo isso está nas costas 
dos prefeitos”, explica.

Para o governador da Pa-
raíba, é preciso ampliar a au-
tonomia. “O que nós queremos 
também é uma nova linha de 
financiamento, ampliar a ca-
pacidade de endividamento. 
Nós nem queremos dinheiro 
a fundo perdido, queremos o 
direito, que é o direito de uma 
federação onde Estados têm a 
sua autonomia. Se eles tiverem 
a capacidade de contrair finan-
ciamentos, isso seja respeitado. 
Fizemos muitos investimentos, 
queremos fazer mais”, concluiu.

Combate à seca é tema urgente

FOTO: Olenildo Nascimento-CMJP



Senado instala CPI do HSBC para 
investigar escândalo ‘SwissLeaks’
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Parlamentares terão 180 
dias para investigar crimes 
de evasão fiscal na Suíça 

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de março de 2015

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter   

Os governadores do Nordeste têm um encon-
tro marcado com a presidente da República. Agenda 
importante para ela porque possibilita ao Planalto 
contabilizar, fortalecer e resgatar apoio neste momento 
de crise política, de baixa popularidade do governo e 
das pressões violentas que sofre devido a insatisfações 
no Congresso e à exposição na imprensa das diabruras 
cometidas pelos investigados da operação Lava Jato.

Se não houver a possibilidade de uma afirmação 
explícita de apoio, ao menos poderá a equipe presiden-
cial difundir a deflagração de um ciclo de diálogo tão 
urgente quanto necessário ao país, a Brasília e para a 
presidente Dilma Rousseff.

O encontro é significativo para os governadores do 
Nordeste, todos conscientes da contribuição regional 
ao equilíbrio e fortalecimento da economia brasileira 
ocorrido nos últimos 10 anos, cacife que estará implíci-
to durante os acertos possíveis a serem feitos.

E é importante especialmente para sociedade. 
Quem não quer um governo funcionando em velocida-
de de cruzeiro, com recursos programados sob o toldo 
protetor do diálogo construtivo? 

Ao que declara o governador da Paraíba, eles pro-
porão uma agenda múltipla que contemple os indica-
tivos da Carta de João Pessoa, documento  elaborado 
pelos governantes ao término de reunião ocorrida no 
Estado, em dezembro.

Iniciativa do governador Ricardo Coutinho, o en-
contro dos eleitos e reeleitos logo ao término da cam-
panha foi um marco político pela representatividade. O 
índice de comparecimento foi altamente satisfatório. Só 
um não veio.  Além disso, expressou a responsabilidade 
dos governantes quanto ao enfrentamento da crise que 
então se anunciava. Também mapeou necessidades 
regionais que não podem mais ser adiadas, e sinalizou 
para Brasília um comprometimento com a renovação 
das relações republicanas e democráticas no contexto 
da Federação.

O documento firmado durante o encontro na 
Paraíba trata como prioridade o fortalecimento das 
políticas públicas de Saúde com foco em novo padrão 
de financiamento. E o tema deve ancorar o diálogo que 
está previsto para hoje em Brasília. Outros pontos tam-
bém são significativos como a modernização da segu-
rança pública, melhoria da logística regional, e criação 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Semiárido. 

 Nessa reunião, decisiva para ações dos Estados 
nos próximos 12 meses, o que se pretende ainda é a de-
finição de programação que cuide de novo calibre para 
o eixo político que dá velocidade ao diálogo do Planalto 
com a região, que opere ajuste emergencial nas pla-
nilhas orçamentária e tributária capaz de resultar em 
mais recursos para grandes projetos,  e que favoreça 
um novo fórum de debates a respeito de uma atualiza-
ção do pacto federativo.

Sobre esse pacto, seria ótima uma sinalização con-
creta da presidente Dilma relativa à reforma do ICMS. 
Estará o Planalto disposto a estabelecer as compensa-
ções necessárias aos Estados nordestinos para reduzir 
o impacto negativo da redução das alíquotas?

Não dá para perder de vista o ajuste fiscal em 
curso proposto pela equipe econômica do Governo. 
Se observadas as suas intenções, ele é uma lombada 
de arame farpado na trajetória dos governadores em 
busca de novos recursos.

Também não pode ser esquecido o fato de que é 
verdadeiramente o Nordeste um espaço geopolítico 
estratégico tanto para as pretensões políticas e elei-
torais do PT e seus aliados quanto para qualquer po-
lítica de estabilização econômica. Está no Nordeste a 
referência de crescimento econômico de que dispõe o 
Brasil moldada pela inovação e pela sustentabilidade. 
É de Recife (PE) o primeiro serviço de compartilha-
mento de carros elétricos do país, capital que lidera 
qualitativa e quantitativamente esse tipo de expe-
riência com automóveis convencionais. Os exemplos 
nordestinos são inúmeros, a exemplo, no âmbito do 
Estado, do condomínio para idosos inaugurado pelo 
Governo da Paraíba, entre outras iniciativas no campo 
dos direitos humanos e especificamente em seguran-
ça para as mulheres.

A conjuntura, no entanto, não impede os governa-
dores de desenharem com a Presidência da República o 
desejado pacto nordestino para uma nova abordagem 
da política de desenvolvimento regional. 

Um pacto que em sua interioridade instale proces-
sos inteligentes de monitoramento capazes de mime-
tizarem a auto-organização dos sistemas complexos 
que identificam os erros e os corrigem na medida em 
que avança o sistema na efetivação dos seus objetivos. 
E que em sua exterioridade seja capaz de propor a par-
ticipação crítica da sociedade através dos seus canais 
de organização para a produção da cotidianidade.  O 
Nordeste precisa. E merece.

Pacto pelo Nordeste

Os senadores Paulo 
Rocha (PT-PA) e Randolfe 
Rodrigues (PSol-AP) serão, 
respectivamente, presi-
dente e vice-presidente da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do HSBC no 
Senado. Eles foram eleitos, 
por aclamação, na manhã de 
ontem. O relator da comis-
são será o senador Ricardo 
Ferraço (PMDB-ES).

Com 11 membros e pra-
zo de 180 dias para concluir 
os trabalhos, a comissão 
terá o objetivo de investigar 
quantos correntistas bra-
sileiros do banco, entre os 
mais de oito mil, cometeram 
crime de evasão fiscal no 
chamado escândalo ‘Swiss-
Leaks’.

“Mais do que ser uma 
caça às bruxas, ela [a CPI] 
deve, primeiramente, iden-
tificar qual são as falhas do 
sistema tributário brasilei-
ro, que possibilita uma pro-
vável evasão fiscal desse ta-
manho”, disse Randolfe.

O senador, que também 
é autor do pedido de cria-
ção da CPI, adiantou que vai 
protocolar, na secretaria da 
comissão, vários requeri-
mentos para ouvir autorida-
des da Receita Federal e do 
Ministério Público, além de 
jornalistas.

Randolfe Rodrigues, Paulo Rocha e Ricardo Ferraço comemoram indicação de cargos para comissão

Para o relator, Ricardo 
Ferraço, além da sonegação 
de impostos, são várias as 
possibilidades de crimes as-
sociados aos depósitos mi-
lionários de brasileiros em 
contas numeradas na Suíça, 
que somam aproximada-
mente US$ 7 bilhões, segun-
do as primeiras estimativas 
do Consórcio Internacional 
de Jornalistas Investigati-
vos.

“A lavagem de dinheiro 
pode estar ligada a episó-
dios de corrupção, como 
os apurados na Operação 
Lava Jato, da Polícia Fede-
ral, envolvendo contratos 
com a Petrobras. Essa é 
uma das hipóteses. Isso já 
mostra a importância do 

trabalho desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, 
em parceria necessária, evi-
dentemente, com a Receita 
Federal, o Ministério da Fa-
zenda, o Ministério Público 
Federal, a Polícia Federal, 
o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras e, 
eventualmente, até com al-
guns organismos interna-
cionais, que poderão nos 
ajudar na elucidação desses 
fatos”, destacou Ferraço.

O presidente da CPI, 
Paulo Rocha, disse que vai 
presidir a comissão com 
equilíbrio e responsabilida-
de. O senador foi um dos in-
vestigados pela Ação Penal 
470, o processo do  Mensa-
lão, quando era deputado 

federal. Acusado de lavagem 
de dinheiro, ele foi absolvi-
do pelo Supremo Tribunal 
Federal. Por isso, Rocha dis-
se que terá muito cuidado 
na condução dos trabalhos.

“É um processo para a 
classe política muito tenta-
dor, mas tem consequências 
graves para as pessoas en-
volvidas. Digo isso porque, 
desde 2005, vivi e senti isso 
na pele. Passei por um pro-
cesso de investigação e de 
julgamento muito forte, que 
teve consequência na minha 
carreira política e na minha 
vida pessoal, dada essa coi-
sa do julgamento espeta-
cular, sem direito de ampla 
defesa de cada um”, disse o 
presidente da CPI.

Luciano Nascimento
Repórter da Agência Brasil

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Foto: Marcos oliveira/Agência Senado

Karine Melo
Repórter da Agência Brasil

Graça Foster é convocada para depor 

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Pe-
trobras deve ouvir amanhã o 
depoimento da ex-presidente 
da estatal, Graça Foster. Ela foi 
convocada em substituição ao 
ex-representante da empresa 
holandesa SBM Offshore,  Julio 
Faerman, que não foi localiza-
do pela CPI.

De acordo com a secre-
taria da comissão, Faerman 
mora no exterior, mas seu 
endereço não foi localizado. 
“Convocamos a Graça [Foster] 
e vamos ver como vai ser”, in-
formou o presidente da CPI, 
deputado Hugo Motta (PMDB-
-PB), após reunião fechada 
com o relator, sub-relatores e 

líderes partidários. 
A SBM Offshore é acusa-

da de integrar o esquema da 
pagamento de propina a fun-
cionários da Petrobras para 
obter contratos com a estatal. 
Em depoimento na CPI, o ex-
-gerente da Petrobras Pedro 
Barusco, primeiro a depor, 
disse que sua participação no 
esquema começou em 1997, 
recebendo propina da empre-
sa holandesa.   

O depoimento da ex-pre-
sidente da Petrobras já havia 
sido aprovado pela CPI, mas 
faltava definir a data. Caso 
Graça Foster não compare-
ça quinta-feira, a comissão 
tentará convocar o doleiro 
Alberto Youssef, considerado 
o principal delator da Opera-
ção Lava Jato.

CPI DA PETROBRAS

Dez presos são transferidos de carceragem
Dez presos da Operação 

Lava Jato foram transferidos 
ontem da Superintendência 
da Polícia Federal (PF), em 
Curitiba, para o Complexo 
Médico-Penal, em Pinhais, 
na Região Metropolitana da 
capital paranaense. Eles sa-
íram algemados em um ôni-
bus, por volta das 8h.

O juiz federal Sérgio 
Moro atendeu à solicitação 
da PF, que alegou não ter 
condições de manter todos 
os presos nas várias fases da 
operação na carceragem de 
Curitiba. A polícia argumen-

tou que não poderia garan-
tir que os acusados seriam 
mantidos sem contato entre 
si, uma das medidas estabe-
lecidas pela Justiça ao deter-
minar as prisões. 

O ex-diretor da Área 
Internacional da Petrobras, 
Nestor Ceveró, vai permane-
cer na PF porque está fazen-
do tratamento psicológico. 
Mais seis presos permane-
cem no prédio da Polícia Fe-
deral. Dois detentos serão 
levados para a unidade pe-
nitenciaria após prestarem 
depoimento.

De acordo com a Secre-
taria de Segurança do Para-
ná, o Complexo Médico-Pe-
nal é uma unidade destinada 
a presos provisórios ou con-
denados que precisam de 
atendimento psiquiátrico ou 
tratamento em ambulatório.

Entre os presos levados 
para a penitenciária estão 
o ex-diretor de Serviços da 
Petrobras, Renato Duque, e 
o empresário Fernando So-
ares, conhecido como Fer-
nando Baiano; além de Adir 
Assad e Mário Goes, acusa-
dos de serem operadores 

do esquema de desvios na 
Petrobras.

A decisão do juiz Sér-
gio Morto atinge também 
executivos de empreiteiras: 
Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros, José Aldemário 
Pinheiro Filho, José Ricardo 
Nogueira Breghirolli e Ma-
teus Coutinho de Sá Oliveira 
(OAS); Erton Medeiros Fon-
seca (Galvão Engenharia); 
Gerson de Mello Almada 
(Engevix); João Ricardo Au-
ler (Camargo Corrêa) e Sér-
gio Cunha Mendes (Mendes 
Júnior).

OPERAÇÃO LAVA JATO

Ex-presidente foi convocada em substituição a Julio Faerman



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de março de 2015

PolíticasBRASIL 

Texto foi encaminhado 
ontem pela presidente 
Dilma Rousseff

Congresso recebe MP que amplia
política de valorização do Mínimo

Ao assinar a medida 
provisória (MP) que esten-
de a política de reajuste do 
salário mínimo até 2019, a 
presidente Dilma Rousseff 
disse que a decisão do go-
verno é reconhecimento de 
que as ações de crescimen-
to da economia não se dão 
“em detrimento do traba-
lhador”.

Segundo ela, o envio de 
uma MP ao Congresso foi 
resultado do diálogo com 
senadores e deputados da 
base aliada. Isso foi neces-
sário porque a MP passa a 
vigorar com força de lei, o 
que permite trabalhar com 
as novas projeções, quando 
for analisado o Orçamento 
deste ano.

O Projeto de Lei 
7.469/14, que tramitava no 
Congresso Nacional com o 
mesmo teor, foi retirado de 

pauta ontem, após ter seu 
texto base aprovado, mas 
o governo não concordava 
com uma emenda que es-
tendia a política de correção 
para os benefícios acima de 
um salário mínimo pagos 
pela Previdência Social.

O projeto estende até 
2019 a política de valori-
zação do salário mínimo 
mantendo a regra atual que 
determina o reajuste pela 
variação real do Produto 
Interno Bruto (PIB) de dois 
anos antes e a inflação acu-
mulada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor (INPC) do ano anterior.

A presidente lembrou 
que, em 2011, outra medi-
da provisória foi enviada 
ao Legislativo estendendo 
a política daquela época 
até 2015, e que agora era 
necessária essa ação por 
parte do governo. De acor-
do com ela, não há atropelo 
com relação aos parlamen-
tares, porque o governo 
está fazendo algo que lhe é 
característico: “o direito de 
iniciativa em algo que gera 
despesa”.

Paulo Victor Chagas
Da Agência  Brasil

O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que o pacote fiscal do governo ajusta benefícios sem retirar direitos

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Ban-
co Central (BC), Alexandre 
Tombini, defendeu ontem 
o ajuste fiscal promovido 
pelo governo. Na avalia-
ção dele, o pacote, que será 
analisado pelo Congresso 
Nacional, “ajusta os instru-
mentos sem retirar direi-
tos”. O Poder Executivo en-
viou ao Congresso medidas 
provisórias que alteram re-
gras para benefícios como 
seguro-desemprego, segu-
ro-defeso dos pescadores 
artesanais, auxílio-doença e 
pensão por morte.

De acordo com Tombi-
ni, “quanto mais tempestiva 
a implementação [do ajuste 
fiscal], mais rápido começa-
remos a ver os resultados”. 
O presidente do BC fez ava-
liações sobre a economia 
em audiência na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado, onde respondeu a 
perguntas de parlamentares.

Ele comentou a instala-
ção ontem de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar se cor-
rentistas brasileiros do HSBC 
cometeram crime de eva-
são fiscal. Tombini acredita 
que o caso envolve “eventos 
localizados” e não terá re-

percussões sobre o sistema 
financeiro nacional. “Tem a 
ver com jurisdições que nós, 
do banco, não alcançamos. 
[Mas] estamos acompanhan-
do o trabalho [de investiga-
ção]”, disse.

Segundo Tombini, o BC 
colaborará com qualquer 
iniciativa de investigação, 
mas o órgão central de in-
teligência, nesses casos, 
é o Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf), vinculado ao Minis-
tério da Fazenda. De acordo 
com o presidente do BC, a 
autoridade monetária atua 
em conjunto com o Coaf, a 
Receita Federal e a Polícia 

Federal na prevenção à lava-
gem de dinheiro.

Alexandre Tombini rea-
firmou aos senadores que a 
autoridade monetária man-
tém sua  autonomia. “O BC 
não consegue operar um dia 
se não tiver autonomia ope-
racional”, disse. Mais cedo, ele 
havia rebatido declarações do 
líder do Democratas no Sena-
do, Ronaldo Caiado (DEM-
GO). Caiado afirmou que a 
autoridade monetária só su-
biu os juros após as eleições 
de 2014. Tombini respondeu 
que a alta de juros era uma 
tendência antes do pleito, e 
havia sido indicada em se-
tembro do ano passado.

Tombini defende o ajuste fiscal
MEDIDAS ECONÔMICAS

Mariana Branco
Da Agência Brasil

As transações das 
contas externas brasilei-
ras registradas em feve-
reiro foram deficitárias 
em US$ 6,9 bilhões, fa-
zendo com que, nos úl-
timos 12 meses, o saldo 
negativo chegue a US$ 
89,9 bilhões, represen-
tando 4,22% do Produ-
to Interno Bruto (PIB), 
que é a soma das rique-
zas produzidas no país. 
A informação foi dada 
ontem o Banco Cen-
tral (BC). O cálculo das 
transações comerciais 
considera, além das im-
portações e exportações 
registradas pela balança 
comercial, os gastos com 
serviços e as rendas.

“Esse déficit de US$ 
6,9 bilhões é o menor 
para o mês de fevereiro 
desde 2013, quando fo-
ram registrados US$ 6,6 
bilhões”, disse o chefe 
adjunto do Departa-
mento Econômico do BC, 
Fernando Rocha. “O re-
sultado acumulado nos 
dois primeiros meses fi-
cou em US$ 17,5 bilhões, 
o menor para o bimestre 
desde 2012, quando fo-
ram registrados US$ 8,8 
bilhões”, acrescentou. 
Segundo Rocha, para 
março de 2015, o déficit 
projetado é US$ 5,5 bi-
lhões, “o que também 
representará uma redu-
ção em relação a março 
do ano anterior”.

De acordo com o 
BC, a conta financeira 
apresentou ingressos 
líquidos de US$ 7,6 bi-
lhões no país. Os des-

taques ficaram com os 
investimentos estran-
geiros diretos (US$ 2,8 
bilhões) e com os inves-
timentos estrangeiros 
em carteira (US$ 2,2 bi-
lhões). De acordo com a 
autoridade monetária, a 
conta de serviços ficou 
deficitária em US$ 2,8 
bilhões em fevereiro – 
valor 18,5% inferior ao 
registrado em fevereiro 
de 2014. As despesas lí-
quidas com transportes 
reduziram 11,8% na 
mesma base de compa-
ração, somando US$ 607 
milhões.

O item viagens in-
ternacionais registrou 
retração de 26,7%, to-
talizando despesas líqui-
das de US$ 970 milhões, 
também na compara-
ção com fevereiro do 
ano passado. Segundo 
o BC, o resultado foi 
influenciado pela que-
da de 22,9% nos gastos 
de turistas brasileiros 
em viagens ao exterior 
e pelo recuo de 14,4% 
nos gastos de viajantes 
estrangeiros ao Brasil. 
As despesas líquidas 
com aluguel de equi-
pamentos aumentaram 
7%, atingindo US$ 1,6 
bilhão. O destaque fi-
cou com as reduções 
nas despesas líquidas 
com royalties e licenças 
(38,9%) e computação e 
informações (26%).

“Observamos redu-
ção no déficit acumula-
do de 12 meses, para um 
valor abaixo de US$ 90 
bilhões, resultado que 
aparenta estar em linha 
com o [projetado pelo] 
BC para 2015.

Contas externas 
têm novo déficit

EFEITOS DA CRISE

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

A inflação média previs-
ta pelos brasileiros para os 
12 meses seguintes foi 8,4% 
em março, um avanço de 0,5 
ponto percentual em relação 
aos 7,9% de fevereiro. Este é 
o maior valor da série histó-
rica e a segunda vez em que 
as previsões superam os 8%. 
Até então, o maior valor foi 
8,1%, em setembro de 2005.

Na avaliação do econo-
mista do Ibre Pedro Costa 
Ferreira, “o resultado de 
março confirma que a ace-
leração recente da inflação 
vem tornando as expectati-
vas dos consumidores mais 
pessimistas para o futuro”. 
Ele ressaltou que a avaliação 
do consumidor já ultrapas-
sou os 8% de expectativa de 
inflação para os próximos 12 
meses. “Precisamos acompa-
nhar e ver se esse é um au-

mento permanente ou tem-
porário”, acrescentou.

O Ibre também destacou 
que, entre fevereiro e março, 
a frequência de respostas que 
estimam inflação acima de 7% 
passou de 61% para 75% do 
total. “Mais notadamente, a 
frequência de respostas na fai-
xa entre 7% e 8% praticamen-
te dobrou de outubro de 2014 
para cá, ao passar de 16,8% 
para 30,6% do total”.

Pesquisa prevê inflação 
de 8,4% em 12 meses

ECONOMIA

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

Este é o maior 
valor de uma
série histórica 
e a segunda 
vez em que
as previsões 
superam os 8%. 

Duzentos sacos com o 
símbolo do cifrão ($), repre-
sentando dinheiro, foram es-
palhados em frente ao Con-
gresso Nacional como forma 
de protestar contra o finan-
ciamento empresarial de 
campanha. O ato faz parte de 
uma semana de mobilizações 
em torno da reforma política, 
promovida pela Coalizão Re-
forma Política Democrática - 
Eleições Limpas.

As organizações que 
integram a coalizão consi-
deram o financiamento em-
presarial uma das causas 
de corrupção e citam como 
exemplo as denúncias inves-
tigadas na Operação Lava 
Jato de que empreiteiras 
pagaram propina para parti-
dos políticos.

“Empresa não é eleitor, 
ela não vota. Então, não tem 
por que ela participar das 

campanhas eleitorais, isso 
cria uma distorção no proces-
so democrático e vai contra o 
conjunto da população”, diz 
o diretor do Movimento de 
Combate à Corrupção Eleito-
ral, Carlos Alves Moura. “Ela 
participa da eleição e depois 
vai cobrar a fatura por meio 
de contratos. Isso deturpa 
o processo eleitoral e acaba 
promovendo a corrupção.”

A proibição do finan-
ciamento empresarial de 
campanha faz parte de um 
projeto de iniciativa popu-
lar defendido pela coalizão. 
Além da proibição do finan-
ciamento, as organizações 
defendem a realização de 
eleições em dois turnos (o 
primeiro com voto em lis-
ta de partidos e o segundo 
nos candidatos) e mais par-
ticipação popular por meio 
de plebiscitos e referendos, 
que seriam convocados para 
questões nacionais. 

Entidades protestam e 
pedem eleições limpas

FINANCIAMENTO

Da Agência Brasil



O Airbus A320 estava 
com 144 passageiros a 
bordo e seis tripulantes

Avião cai nos Alpes franceses com 
150 pessoas, e não há sobreviventes

O presidente da compa-
nhia alemã Germanwings in-
formou que 150 pessoas - e 
não 148 como informado ini-
cialmente - seguiam a bordo 
do Airbus A320 da compa-
nhia que caiu ontem nos Alpes 
franceses, informou a agência 
France Presse. O voo, que fazia 
a ligação entre Barcelona (Es-
panha) e Düsseldorf (Alema-
nha), tinha a bordo 144 passa-
geiros e seis tripulantes. 

O secretário de Estado dos 
Transportes da França, Alain 
Vidalies, declarou que “não há 
nenhum sobrevivente” entre 
os ocupantes do avião.

O avião da empresa Ger-
manwings, filial de baixo custo 
da companhia alemã Lufthan-
sa, caiu perto de Barcelonnette, 
no Sul de França. Destroços da 
aeronave foram localizados.

A maioria dos 142 pas-
sageiros era formada por 
cidadãos da Alemanha que 
regressavam ao país depois 
de férias em Barcelona e 
Palma de Maiorca, segundo 
trabalhadores da Swissport, 
empresa que trabalha para a 
companhia alemã.

“Houve um pedido de 
ajuda registrado às 10h47, 
que mostrava que o avião es-
tava a 5 mil pés (1.524 metros 
de altitude), em uma situação 
anormal”, disse o secretário 
Alain Vidalie, acrescentando 
que o acidente ocorreu “pou-
co depois” desse sinal.

Estudantes no voo
O prefeito da cidade ale-

mã de Haltern am See, Bodo 
Klimpel, disse, em entrevis-
ta coletiva à imprensa, que é 
grande o choque com a morte 
de 16 adolescentes e duas pro-
fessoras de uma escola da cida-
de. O grupo, que retornava de 
um intercâmbio na Espanha, 
estava a bordo do avião da Ger-
manwings que caiu nos Alpes 
franceses, na manhã de ontem.

“A cidade está profunda-
mente abalada. Estamos em 
estado de choque. É a pior 
coisa que se poderia imagi-
nar”, afirmou o prefeito. Se-
gundo ele, a direção da esco-
la já recebeu a confirmação 
de que os alunos e professo-
res embarcaram no avião, em 
Barcelona (Espanha), às 10h 
(6h no Brasil), com destino a 
Düsseldorf (Alemanha).
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Da Agência Lusa

Uma das caixas-pre-
tas do  Airbus A320, que 
caiu ontem nos Alpes 
franceses, foi encontra-
da, segundo confirmou 
o ministro do Interior da 
França, Bernard Caze-
neuve, em entrevista à 
imprensa.

Ainda não há infor-
mações sobre as condi-
ções do instrumento, 
que está sendo exami-
nado por uma equipe 
especializada. Com a 
caixa-preta, há expecta-
tiva de que as razões do 
acidente aéreo possam 
ser esclarecidas.

“A caixa-preta será 
imediatamente analisa-
da, nas próximas horas, 
para permitir que o in-
quérito judicial avance 
rapidamente”, disse o 
ministro, que se deslo-
cou para a região do 
acidente.

“Foram tomadas 
medidas para isolar a 

região do acidente para 
que a investigação pos-
sa ocorrer nas melhores 
condições. A prefeitura 
e os serviços nacionais 
estão se mobilizando 
para acolher as famílias 
que queiram vir ao lo-
cal”, acrescentou.

Mensagem
O presidente da Ale-

manha, Joachim Gauck, 
que está no Peru desde 
a última quinta-feira, 
gravou uma mensagem 
de solidariedade aos fa-
miliares das 150 vítimas 
do desastre.

Gauck disse que 
seus pensamentos e sen-
timentos estão com as 
famílias das vítimas. “Eu 
estou profundamente 
triste, assim como mui-
tos na Alemanha. Eu 
apenas posso imaginar 
a tristeza e a dor que 
afetam essas famílias. 
Eu gostaria de dizer que 
meus pensamentos e 
sentimentos estão com 
vocês”.

Localizada caixa-preta

O presidente fran-
cês, François Hollande, 
manifestou ontem con-
dolências às famílias das 
vítimas do Airbus A320, 
da companhia aérea 
alemã Germanwings, 
que caiu nos arredores 
da cidade francesa de 
Barcelonette. Até o mo-
mento, as informações 
são de que todas as 150 
pessoas que estavam a 
bordo morreram. A ae-
ronave fazia o trajeto 
de Barcelona, na Espa-
nha, a Düsseldorf , na 
Alemanha.

Em seu pronuncia-
mento, Hollande disse 
que o governo francês 
fará todos os esforços 
para esclarecer as cir-
cunstâncias do acidente 
às autoridades da Ale-
manha e da Espanha, e 
aos familiares dos pas-

sageiros do A320, da 
Germanwings. Ontem 
de manhã, ele telefo-
nou para a chanceler 
alemã, Angela Merkel, 
e recebeu a visita do Rei 
da Espanha, Felipe VI. 
Um gabinete de crise 
foi criado e o ministro 
do Interior, Bernard Ca-
zeneuve, se dirigiu para 
o local do acidente.

“É um luto que 
teremos que vivenciar 
porque é uma tragédia 
que aconteceu em solo 
francês. E também te-
nho vontade de saber 
se houve outras conse-
quências do acidente, 
que ocorreu em uma 
área de difícil acesso. 
Não sabemos se há ca-
sas atingidas. Mas va-
mos sabê-lo nas próxi-
mas horas. Enquanto 
aguardamos, é a soli-
dariedade que deve ser 
o nosso primeiro senti-
mento”, disse.

Hollande também 
manifestou solidarieda-
de às famílias em sua 
conta na rede social 
Twitter, ao classificar o 
acidente como uma tra-
gédia. “Quero expressar 
às famílias das vítimas 
do acidente aéreo a 
minha solidariedade. É 
uma tristeza, uma tragé-
dia”, postou Hollande.

Já a chanceler ale-
mã cancelou a agen-
da oficial do dia para 
acompanhar os desdo-
bramentos do caso. A 
maioria dos 144 passa-
geiros era de nacionali-
dade alemã e regressa-
vam ao país depois de 
férias em Barcelona e 
Palma de Maiorca, se-
gundo trabalhadores 
da Swissport, empre-
sa que trabalha para 
a companhia alemã. 
Merkel disse que o aci-
dente provocou “dor 
imensa” ao país.

Hollande manifesta solidariedade 
Giselle Garcia
Da Agência Brasil/EBC

Iara Falcão
Da Agência Brasil/EBC
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O avião da Germanwings, filial de baixo custo da companhia alemã Lufthansa, caiu perto de Barcelonnette, no Sul de França, e fazia a ligação Barcelona-Düsseldorf

Sob o slogan Povos do 
Mundo Unidos contra o Ter-
rorismo, a tradicional mar-
cha de abertura do Fórum 
Social Mundial (FSM), que 
começou ontem em Túnis, 
capital da Tunísia, quer le-
var uma mensagem de so-
lidariedade às famílias das 
vítimas do ataque ao Museu 
do Bardo, que matou 22 pes-
soas no dia 18 de março, e 
de repúdio ao terrorismo. 
O itinerário da marcha foi 
alterado pela organização 
do evento e terminará em 
frente ao museu, com um 
ato contra o extremismo. O 

atentado foi reivindicado 
pelo Estado Islâmico.

O antropólogo Alaa 
Talbi, membro do Fórum 
Tunisiano de Direitos Eco-
nômicos e Sociais e um dos 
organizadores do comitê 
local do FSM, informou que 
todas as delegações confir-
maram presença no fórum 
para reforçar a solidariedade 
aos tunisianos. “Os povos do 
mundo são solidários com a 
sociedade tunisiana e são so-
lidários também com as víti-
mas da opressão no mundo. 
É uma mensagem clara da 
sociedade civil de luta contra 
o terrorismo”, disse ele, em 
entrevista à Agência Brasil.

Segundo Talbi, não há 

preocupação de ocorrer outro 
atentado terrorista porque 
todas as medidas foram to-
madas pelo governo para ga-
rantir a segurança da marcha 
e da Universidade El Manar, 
onde ocorre o FSM até o dia 
28 de março. “Eu não acredito 
que haverá outro ataque du-
rante o fórum”, disse.

O antropólogo explicou 
que esta segunda edição do 
FSM na Tunísia – a primeira 
foi em 2013 – é muito impor-
tante para o país que vive um 
momento de consolidação 
da democracia. No evento de 
dois anos atrás, os debates 
centraram-se na transição 
para a democracia por que 
passava a Tunísia.

“O contexto político tu-
nisiano mudou desde 2013. 
Hoje temos uma nova Cons-
tituição, uma agenda políti-
ca clara, mas há desafios na 
situação social, econômica e 
ambiental. Creio ser impor-
tante que o fórum dê energia 
ao movimento civil tunisiano 
para debater essas questões. 
Muitos movimentos sociais 
surgiram no país a partir do 
primeiro fórum e ajudaram 
na transformação da socie-
dade”, disse Talbi.

A Tunísia é considerada 
o berço da Primavera Árabe, 
a série de levantes popula-
res que derrubou governos 
autoritários na região. A 
transição do país para um 

regime democrático é tida 
como o único caso de suces-
so da onda de contestações, 
já que países como a Síria e 
o Egito estão assolados por 
conflitos. O país promoveu 
eleições parlamentares e 
elegeu seu presidente, no 
ano passado, o líder do par-
tido laico Nidaa Tounès, Beji 
Caid Essebsi. Foi a primeira 
vez, desde a independência 
tunisiana do domínio fran-
cês, em 1956, que a popu-
lação escolheu livremente o 
presidente do país.

Perigo jihadista 
O perigo jihadista é 

apontado como uma ameaça 
à consolidação das novas ins-

tituições, já que ataques de 
grupos radicais ainda são re-
gistrados no interior do país. 
Segundo Talbi, o atentado 
ao Museu do Bardo foi o pri-
meiro no centro da capital. 
“O ataque atingiu o símbolo 
político do Estado, que é o 
Parlamento [que fica ao lado 
do museu], mas, para mim, 
isso vai reforçar a consoli-
dação democrática pois hoje 
estamos unidos para vencer 
a fase de transição democrá-
tica na Tunísia”.

Para o antropólogo, o 
combate ao terrorismo na 
Tunísia deve passar por uma 
mudança nas atuais políticas 
econômicas que, segundo 
ele, levam à exclusão social.

Fórum Social começa com mensagem antiterror
TunÍSIA

Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil/EBC
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Governo confirma a
inauguração da Vila 
Olímpica para o dia 28

Campinense e Bahia come-
çam hoje a decidir uma vaga 
para as semifinais da Copa Nor-
deste 2015. As duas equipes se 
enfrentam, a partir das 22h, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande, na primeira partida do 
mata-mata das quartas de final. 
Esta será a terceira partida entre 
as duas equipes nesta competi-
ção. Na primeira fase, os dois clu-
bes jogaram na Fonte Nova, em 
Salvador, e o Bahia venceu por 
1 a 0. Depois, voltaram a se en-
contrar em Campina Grande, e a 
partida terminou empatada em 
1 a 1. A arbitragem do jogo está 
a cargo  do alagoano Francisco 
Carlos do Nascimento, auxiliado 
pelo também alagoano Otávio 
Correia de Araújo Neto e o Poti-
guar Luís Carlos Câmara Bezerra.

Bahia e Campinense estive-
ram frente a frente em 13 opor-
tunidades de maneira oficial. O 
tricolor tem ampla vantagem. 
Venceu a raposa sete vezes, em-
patou quatro delas e saiu derro-
tado de campo apenas em duas 
situações. A primeira delas em 
1959 e a segunda três anos de-
pois, em 1962.

O Campinense está emba-
lado após uma série de bons re-
sultados conseguidos na própria 
Copa do Nordeste e no Campeo-
nato Paraibano, onde venceu 
recentemente o clássico com o 

Rubro-Negro tenta quebrar um tabu de 53 anos hoje no Amigão
CAMPINENSE x BAHIA

Botafogo, por 2 a 0, no último 
domingo. O Rubro-Negro sabe 
que precisa fazer bem o dever 
de casa, para decidir a vaga no 
próximo final de semana, em 
Salvador, com a vantagem do 
empate. Por outro lado, o técni-
co Francisco Diá não quer o time 

partindo para o ataque em de-
sespero, para não ceder espaços 
para os contra-ataques do Bahia, 
que tem uma equipe com um ní-
vel técnico superior a Raposa. To-
dos sabem no Campinense que 
se levar gol em Campina Gran-
de, a situação se complica para o 

jogo da volta. Para esta partida, 
Francisco Diá não poderá contar 
com o volante Negretti, que vem 
tendo grandes atuações e foi o 
autor do gol de empate contra 
o mesmo Bahia, e que garantiu 
a presença do Campinense nas 
quartas de final da competição. 

A princípio, Leandro deverá ser 
o substituto.No Bahia, o clube 
atravessa um grande momen-
to, e é favorito a conquistar o 
bicampeonato baiano, após se 
classificar para as semifinais com 
duas goleadas sobre o Galícia. 
Na Copa do Nordeste, o Trico-
lor de Aço foi o primeiro do seu 
grupo e garantiu a classificação 
para as quartas de final anteci-
padamente. Desde que chegou 
ontem a Campina Grande, o téc-
nico Sérgio Soares fez questão 
de dizer que a equipe está foca-
da numa vitória hoje em Campi-
na Grande, para decidir a vaga 
às semifinais da Copa Nordeste 
com tranquilidade, no próximo 
domingo na Arena Fonte Nova, 
em Salvador. 

Nas últimas partidas, ele 
utilizou um time misto e mos-
trou a força do elenco, que 
goleou o Galícia e empatou 
com o Campinense, após estar 
vencendo até os 49 minutos do 
segundo tempo. A diretoria do 
Campinense espera um públi-
co superior a 10 mil pessoas. A 
venda antecipada dos ingres-
sos começa às 9h na loja oficial 
do Rubro-Negro. Os preços são 
os seguintes: arquibancada sol 
R$ 20 reais, arquibancada som-
bra R$ 40 reais e cadeiras R$ 60 
reais. Estudante e idosos pa-
gam metade. (IM)

Foto: Reprodução

O Campinense vive um bom momento no Campeonato Paraibano e quer embalar também na Copa do Nordeste

BOTAFOGO X CSP

Marcelo Vilar 
na corda 
bamba

Botafogo e CSP se enfrentam hoje à noite fechan-
do os jogos de ida das duas equipes na fase de clas-
sificação do Campeonato Paraibano. A partida está 
programada para às 20h30, no Estádio Almeidão, em 
João Pessoa. O árbitro da partida será Josemarques 
Domingues, auxiliado por Luís Felipe e Luiz Antônio. 
O Belo vem de uma derrota no clássico para o Campi-
nense e está com 14 pontos, ocupando a quinta posi-
ção na tabela de classificação, fora do G4. O Tigre está 
em uma situação bem melhor do que o adversário, 
porque tem 16 pontos e ocupa a terceira posição. 

Após a derrota para o Campinense, a pressão au-
mentou no Botafogo, com a torcida exigindo a saída 
do técnico Marcelo Vilar e de alguns jogadores que 
foram contratados este ano. Mas os atletas do Belo 
assumiram a culpa, pediram a permanência do trei-
nador Marcelo Vilar e fizeram um pacto para tirar o 
time da péssima situação em que se encontra. Segun-
do os próprios jogadores, eles foram os responsáveis 
por deixar que a situação do clube ficasse tão mal e 
serão eles mesmo que vão dar a volta por cima. 

Apesar da promessa, o clima no clube é de muita 
pressão. A torcida ameaça fazer um protesto durante 

o jogo, e mesmo com o apoio da diretoria, a situação 
do técnico Marcelo Vilar continua complicada. Um 
novo tropeço contra o CSP pode custar a demissão 
dele e de alguns jogadores.

Para este jogo contra o CSP, Marcelo Vilar poderá 
efetuar mudanças na escalação da equipe. Os laterais 
Gustavo e Airton podem ganhar uma chance de sair 
jogando. Outro que poderá jogar, mas provavelmente 
entrará durante a partida, é o atacante André Cossa-
co. O atacante já está regularizado, e à disposição do 
técnico para fazer a sua estreia com a camisa do Bo-
tafogo.

Pelo lado do CSP, o clima é o melhor possível, de-
pois da vitória sobre o Santa Cruz, que levou o clube 
a terceira posição do campeonato, o técnico Tazinho 
terá o retorno do volante Emercino, que ficou fora do 
último jogo por motivo de contusão. Por outro lado, 
ele não poderá contar com o atacante Hélio Paraíba, 
que foi expulso contra o Santa Cruz e terá de cum-
prir suspensão, e com o zagueiro Moisés, que levou o 
terceiro cartão e também está suspenso. Para a zaga, 
as opções são Wellington, Carlão e Ítalo. No ataque, 
Neto Costa deve substituir Hélio Paraíba.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br



Paraibano lutará na Rússia 
e busca afirmação no MMA
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Charles Andrade, de João 
Pessoa, vai em busca de
sua segunda vitória

Quarenta e oito vitórias 
das 80 disputadas nos seus 
17 anos de luta. É com este 
retrospecto que o paraibano 
Charles Andrade da Costa, re-
sidente no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa, desembarca 
no próximo dia 15, na Rús-
sia, para mais um desafio, o 
segundo em quatro meses. 
Uma nova vitória lhe deixará 
bem perto de fechar um con-
trato por um ano para brigar 
pelo cinturão do M1, um dos 
maiores eventos de MMA da 
Europa.

Considerado o lutador 
número um de MMA da Paraí-
ba, um dos melhores do Brasil 
e aclamado na França, Bélgica, 
Ucrânia, Grécia e Rússia, Char-
les Andrade coleciona vários 
títulos em sua carreira, com 
destaques para o OFC, na Bél-
gica; Fight Night e Octagon, na 
Paraíba; FigthSelect, na Grécia 
e M1 na Rússia, vivendo, atu-
almente, seus melhores mo-
mentos na Europa, palco onde 
o esporte é muito propagado e 
valorizado.

“Não é fácil chegar onde 
estou. As dificuldades são 
muitas, a começar pela falta 
de patrocínio. Terei que de-
sembolsar somente de pas-
sagens para a Rússia, neste 
mês de abril, o equivalente a 
R$ 5 mil. Não tenho vergonha 
de afirmar, mas, ainda estou 
correndo atrás dessas passa-
gens”, disse o lutador, na tar-
de da última segunda-feira, 

em sua residência, no Litoral 
Norte de João Pessoa.

Neste início de tempo-
rada, Charles Andrade terá 
que se apresentar três vezes 
seguidas na Rússia. A primei-
ra, em janeiro passado, já foi 
concretizada, quando venceu 
sua luta contra o russo Yvec 
Slova. “Vou retornar aquele 
país para meu segundo com-
promisso. Uma nova vitória 
me deixa apenas a uma luta 
para eu conseguir um con-
trato de um ano e o direito de 
brigar pelo cinturão do M1”, 
afirmou o paraibano, que 
acredita no sucesso.

Desde que optou pela 
carreira de lutador, Charles 
Andrade sempre foi um atleta 
disposto a enfrentar dificul-
dades. “Nunca me abati com 
as derrotas, pelo contrário, 
serviram de motivação para 
continuar no meu caminho, 
afinal, coleciono hoje mais 
vitórias do que derrotas. Já 
lutei 80 vezes, venci 48, as de-
mais lutas ficaram no empate 
e algumas derrotas, mas, meu 
sonho agora é conquistar este 
patrocínio de um ano e brigar 
pelo cinturão do M1 na Euro-
pa”, disse ele.

Charles Andrade será o 
único paraibano e brasileiro 
a se fazer presente no octó-
gono (ringue) no próximo 
mês na Rússia.  Apesar de 
desembarcar no dia 15, sua 
luta está marcada para o dia 
20 de abril. Serão 12 lutas, 
envolvendo 24 lutadores de 
vários países, a maioria da 
Europa. Seu adversário, no 
entanto, ainda não foi divul-
gado pela organização do 
evento, porém, sua ida já está 
agendada.

Foto: Reprodução/Internet

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Charles 
Andrade 

desembarca 
na Rússia no 

próximo dia 15

O alemão 
destronou 
o espanhol 

Fernando 
Alonso

Nadador paraibano treina para as disputas do Troféu Maria Lenk
O nadador paraibano 

Kaio Márcio Almeida, residin-
do em Belo Horizonte desde 
o início do ano, disse ontem 
que não ver o momento de es-
trear no Troféu Maria Lenk de 
Natação, pelo seu novo clube, 
o Minas Tênis Clube. A com-
petição, marcada para o início 
do mês de abril, no Rio de Ja-
neiro, vai reunir os principais 
nadadores do Brasil e conta-
rá também para a pontuação 
dos atletas no ranking nacio-
nal da Confederação Brasi-
leira de Natação, visando os 
Jogos Olímpicos Rio 2016. 
“Estou treinando muito. Fir-
me naquilo que desejo, que 
é obter um bom resultado”, 
disse o nadador que admite 
já está adaptado ao seu mais 
novo clube.

Desde que chegou ao 
Minas Tênis Clube, no início 
do ano, Kaio Márcio não re-

laxa nos treinamentos. Ele, 
no entanto, tem participado 
de alguns eventos, porém, 
considerados não de muita 
importância para ele, que 
busca índice para os Jogos 
Olímpicos de 2016.  No Tor-
neio Metropolitano de Minas 
Gerais, realizado no início 
do mês, ele ficou em tercei-
ro lugar na prova dos 100m 
borboleta masculino, com a 
marca de 55s12. A prova foi 
vencida por Henrique Mar-
tins (53s56), tendo Vinícius 
Lanza, em segundo lugar 
(55s08), ambos também do 
Minas Tênis Clube.

Kaio Márcio obteve tam-
bém bons resultados nas pro-
vas de 50m e 200m borboleta, 
comemorando muito as mar-
cas obtidas. “Os resultados 
foram bem acima do que eu 
esperava. Consegui nadar os 
200m, que é uma prova difícil, 

com um tempo razoável, me 
senti bem nadando, fiquei fe-
liz. A minha marca nos 100m 
também foi dentro do espera-
do. Foi uma boa competição 
de retorno, para comemorar”, 
afirmou o paraibano, que está 
retornando às competições 
após uma cirurgia no ombro 
direito, ainda em João Pessoa, 
no final do ano passado.

Sob o comando do trei-
nador Scott Volkers, Kaio 
Márcio acredita numa boa 
competição no Troféu Maria 
Lenk de Natação, mesmo sa-
bendo que terá pela frente 
grandes nomes da natação 
brasileira. Além de Kaio Már-
cio, integram a equipe de na-
tação do Minas Tênis Clubes 
grandes nomes do desporto 
aquático nacional, com desta-
ques para César Cielo e Thia-
go Pereira. Eles treinam forte 
para o Troféu Maria Lenk. 

KAIO MÁRCIO

Vettel agora tem o maior salário: R$ 86 mi
Sebastian Vettel des-

tronou Fernando Alonso no 
posto de maior salário da 
Fórmula 1. De acordo com 
o jornal francês L´Équipe, o 
tetracampeão mundial rece-
beu em 2014 salário de R$ 
6,25 milhões, sendo o mais 
bem pago da categoria. Por 
ano, o alemão, então na Red 

Bull, faturou R$ 75,8 mi-
lhões.

Vettel trocou de equipe, 
e a mudança rendeu aumen-
to salarial. Na Ferrari, o pilo-
to ganhará 25 milhões de eu-
ros por ano (R$ 86 milhões). 

Já Alonso ganhou no ano 
passado quase R$ 75 mi/ano, 
época em que representava 

a Ferrari. O espanhol era o 
piloto que mais faturava em 
anos anteriores. Campeão da 
temporada passada, Lewis 
Hamilton teve salário anual 
em 2014 de 20 milhões de 
euros (equivalente a R$ 69 
milhões), pouco mais do que 
o Kimi Raikkonen, da Ferrari. 
Em quarto aparece o inglês 

Jason Button, da McLaren, 
que tinha salário 16 milhões 
de euros (R$ 55 milhões).

No entanto, o inglês 
renovou contrato e teve de 
aceitar redução de ordenado 
para 2015: de 12 milhões de 
libras (R$ 55 milhões) para 8 
milhões de libras (R$ 37 mi-
lhões).

FÓRMULA 1

Kaio Márcio ainda nutre o sonho de participar de mais uma Olimpíada, agora no Rio de Janeiro em 2016



Zinho chega para jogo dos Famosos
NA CAPITAL
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Ex-flamenguista será 
uma das atrações no 
time de Zico x Viola

O ex-jogador do Fla-
mengo, Palmeiras e Sele-
ção Brasileira, Zinho, de-
sembarca hoje às 11 horas, 
no Aeroporto Castro Pinto. 
Ele será uma das atrações 
do Jogo dos Famosos entre 
a Seleção de Zico e a Sele-
ção de Viola, partida que 
será disputada amanhã, às 
21 horas, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa, e 
na sexta-feira, às 20h30, no 
Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande. Zinho terá 
um encontro com o gover-
nador Ricardo Coutinho 
no Palácio da Redenção, às 
14 horas, e depois seguirá 
para a Secretaria de Es-
portes, da Juventude e La-
zer do Estado, onde ficará 
à disposição da imprensa, 
exibirá os troféus da dis-
puta e dará autógrafos aos 
torcedores.

Zico, Viola e os demais 
jogadores que participa-
rão do Jogo dos Famosos 
só chegarão a João Pessoa, 
amanhã, às 11 horas. Do 
aeroporto, eles seguem 
para o restaurante Picuí 

Jogos de hoje

Carioca
15h30 
Madureira  X Bonsucesso 
Resende  X Macaé 
19h30
Barra Mansa  X Botafogo
22h
Flamengo  X Bangu 

Paulista
19h30 
Marília  X Red Bull 
Linense  X Mogi Mirim 
Audax-SP  X Capivariano 
22h
Palmeiras  X São Paulo 

Mineiro
22h 
Cruzeiro  X Mamoré

Gaúcho
17h 
Caxias  X São Paulo-RS 
19h30
Internacional  X Avenida 
20h30
Veranópolis  X Juventude 
Ypiranga-RS  X Lajeadense 
Brasil de Pelotas  X Aimoré-RS
22h
Novo Hamburgo  X Grêmio 

Copa do Nordeste
22h 
Fortaleza  X Sport 
Campinense-PB  X Bahia 
Salgueiro  X Ceará 

Amistosos Internacionais
16h15 
Dinamarca  X EUA
16h30
Alemanha  X Austrália
20h30
Eliminatórias da Concacaf 
Bahamas  X Bermudas
23h
Belize  X Ilhas Cayman

Praia, onde almoçarão. 
Em seguida, às 14h, Zico 
e Viola vão conceder uma 
entrevista coletiva no au-
ditório da Unimed, locali-
zado na Praça São Gonçalo, 
na Torre.

Segundo os represen-
tantes da Granada Eventos, 
responsável pela realiza-
ção dos jogos, os jogado-
res que participarão das 
partidas em João Pessoa e 
Campina Grande já estão 
definidos. Além de Zico e 
Viola, vão participar do 
evento, ex-atletas e per-
sonalidades como Márcio 
Granada, Clécius Marzola, 
Hermes, Betinho, Beto, Ro-
naldão, Flávio Conceição, 
Zinho, Robert, André Cruz, 
Wilson Gottardo, Charles 
Guerreiro, Cláudio Adão, 
Adílio, Marquinhos, Rondi-
nelli, Jurandir Fatori, Pêu, 
Beto Amaro, Marcos Oliver, 
Tirulipa e Cal Granzotto.

Os ingressos para a 
partida de amanhã, em 
João Pessoa, já estão sendo 
vendidos pelo site www.bi-
lheteriadigital.com, ou nos 
seguintes postos de venda: 
Federação Paraibana de 
Futebol, bilheteria do Es-
tádio Almeidão, loja oficial 
do Flamengo (ao lado do 
Mag Shopping), loja Unis-
port Centro e loja Unisport 
Mangabeira.

Jogo dos Famosos
Criação da Granada 

Eventos, o Jogo dos Famo-
sos está em sua 5ª edição. A 
primeira foi disputada em 

fevereiro do ano passado, 
com a partida entre Seleção 
do Edílson Capetinha x Se-
leção dos Ídolos Cearenses. 
Em abril, o jogo foi em Jua-

zeiro do Norte, e em segui-
da disputado em Cruz-CE, 
no mês de junho, quando 
houve o confronto entre a 
Seleção de Viola x Seleção 

de Sérgio Alves. O último 
aconteceu em Goiânia, no 
mês de agosto, e foi entre 
a Seleção de Roni x Seleção 
do Viola.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Ex-Palmeiras e Seleção Brasileira, Zinho desembarca hoje no Aeroporto Castro Pinto para amistoso no Almeidão na próxima quinta

Dunga começou a 
definir a escalação da 
seleção brasileira para o 
amistoso contra a França 
amanhã, em Paris. No 
treino de ontem, no es-
tádio Charlety, em Paris, 
o técnico dividiu os titu-
lares e reservas, e a pre-
sença de Roberto Firmi-
no na frente, ao lado de 
Neymar, foi a principal 
novidade. ele entrou na 
vaga que seria de Diego 
Tardelli, cortado por le-
são. Luiz Adriano, titular 
nos últimos dois jogos, 
foi sacado.

P r i m e i r a m e n t e , 
apenas os defenso-
res se separaram para 
aprimorar o sistema de 
marcação e de cober-
tura. Thiago silva, pela 
primeira vez depois da 
Copa do Mundo, vai 
começar jogando. ele 
formará dupla de zaga 
com Miranda. No meio, 
Fernandinho foi manti-
do no setor de marcação 
ao lado de Luiz Gustavo. 

Como os jogadores 
de linha se dividiram em 
treinos táticos, com a 
participação de todos os 
goleiros, não foi possível 

identificar quem será o 
titular da posição. Mas, 
pela atividade de on-
tem, a equipe mais pro-
vável diante da França, 
no amistoso de quinta-
feira, será formada por 
Jefferson (Diego Alves), 
Danilo, Thiago silva, Mi-
randa e Filipe Luís; Luiz 
Gustavo, Fernandinho, 
Oscar e Willian; Neymar 
e Roberto Firmino. Re-
servas e titulares ocu-
param apenas metade 
do campo. Dunga não 
mexeu na formação de 
linha em nenhum mo-
mento. Apesar da chuva 
fina e do frio, com tem-
peratura na casa dos 
6°C, os jogadores mos-
traram empenho. 

Numa segunda eta-
pa da atividade, o técni-
co levou o grupo para o 
outro lado do gramado. 
Juntos, reservas e titula-
res realizaram um trei-
namento técnico 

brasil e França jo-
gam no stade de France, 
amanhã, às 17h (de bra-
sília). Além de enfrentar 
os franceses, a seleção 
pega o Chile, dia 29, em 
Londres.

Técnico Dunga inicia 
definição da Seleção

CONTRA A FRANÇA

Embalado pela vitória 
de 2 a 1 no clássico diante 
do Vasco, o Flamengo tenta 
a quinta vitória consecutiva 
no Campeonato Carioca hoje, 
quando medirá forças com o 
Bangu, às 22 horas (de Bra-
sília), no Maracanã, no Rio 
de Janeiro (RJ), em confronto 
válido pela 12ª rodada. O Ru-
bro-Negro soma 26 pontos, 
dividindo a segunda posição 
com Madureira e Cruz-Mal-
tino, todos com dois pontos 
a menos que o Botafogo. Um 
triunfo agora pode deixar a 
vaga nas semifinais muito 
bem encaminhada. 

Vanderlei Luxemburgo, 
técnico do Flamengo, procu-
rou blindar seus jogadores, 
mostrando a eles que a vitó-
ria contra o Vasco logo cairá 
no esquecimento no caso de 
um tropeço diante do Bangu. 
Por isso ele pretende ver seu 
time focado na conquista dos 
três pontos.

“O Flamengo conseguiu 
um grande resultado contra o 
Vasco, que foi muito bom para 
o Campeonato Carioca. Mas 
precisamos vencer o Bangu 
para que a boa fase permane-
ça, assim como a confiança de 
todos”, disse Luxa. A equipe 
tem muitos desfalques para 
este jogo. Durante a partida 
contra o Vasco, o zagueiro 
Wallace e o volante argentino 
Héctor Canteros foram adver-
tidos com o terceiro cartão 
amarelo e terão que cumprir 
suspensão imediata, assim 
como o lateral-esquerdo 
Anderson Pico e o atacante 
Paulinho, expulsos no mes-
mo jogo. Vale lembrar que o 
volante Víctor Cáceres vai se 
apresentar à Seleção do Para-
guai para a disputa de amis-
tosos internacionais.

Na zaga, sem Wallace e 
sem Bressan, que foi convo-
cado para a Seleção Brasi-
leira Olímpica, Vanderlei vai 

ter que apelar para Marce-
lo e Frauches, já que Samir 
continua vetado por conta 
de um estiramento muscular 
na coxa esquerda. Na late-
ral esquerda as opções são 
Thallyson, contratado junto 
ao ASA-AL e que ainda não 
agradou, e Jorge, revelado 
nas categorias de base e que é 
tido como pouco experiente.

Assim, uma improvi-
sação não está descartada. 
Neste cenário, o meia Ever-
ton poderia ocupar o lado es-
querdo, porém, como voltou 
de lesão apenas no clássico e 
ainda não está no melhor da 
forma física, dificilmente vai 
ser utilizado em uma posição 
que exija muito vigor físico. 
Assim, Everton pode entrar 
no meio, onde disputa posi-
ção com Arthur Maia, outra 
opção. Existe ainda a possibi-
lidade de se deslocar Pará de 
lateral e improvisar Luiz An-
tonio, volante, na direita.

Motivado após vitória contra 
o Vasco, Fla encara o Bangu

CAMPEONATO CARIOCA

Ontem, os comandados de Dunga suaram durante treino

Alecsandro, autor de dois gols no jogo passado, promete novas comemorações contra o Bangu
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A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 25 de março de 2015

Programação inclui 
atletas famosos na 
entrega do Complexo

Inauguração será no sábado
VILA OLÍMPICA PARAHYBA

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura no pró-
ximo sábado (28), às 10h, a 
Vila Olímpica Parahyba, um 
investimento de R$ 31 mi-
lhões. A solenidade vai abrir 
uma programação a ser reali-
zada no sábado e no domingo 
(29) e que já tem confirmadas 
as presenças do maratonista 
Vanderlei Cordeiro de Lima, 
medalhista olímpico em Ate-
nas, em 2004; e da Seleção 
Brasileira de Nado Sincroni-
zado, que fará uma apresen-
tação. A entrega do complexo 
esportivo faz parte da agenda 
de inauguração de obras que 
fecha o ciclo dos 100 dias de 
gestão deste segundo manda-
to. 

A reforma realizada pos-
sibilitará que o novo equi-
pamento esportivo sedie 
competições importantes, 
como também treinamentos 
de seleções de modalidades 
aquáticas que estarão se pre-
parando para as Olimpíadas 
de 2016, que vão acontecer no 
Rio de Janeiro. Isso porque o 
parque aquático passa a ser o 
mais completo da América do 
Sul, que também vai atender a 
um público de mais de 1.600 
pessoas, fornecendo aulas em 
diversas modalidades espor-
tivas, tais como: natação, polo 
aquático, saltos ornamentais e 
nado sincronizado. 

De acordo com a diretora 
superintendente da Suplan, 
Simone Guimarães, o comple-
xo esportivo conta ainda com 
três ginásios para a prática 
de handebol, futebol de salão, 
basquete, ginástica olímpica e 
rítmica, judô e taekwondo. A 
capacidade de público nestes 
equipamentos varia de acordo 
com os eventos a serem reali-
zados. 

O ginásio 1 foi reformado 
e aplicado um piso sintético 

com capacidade de público 
para 712 expectadores; já o 
ginásio 2 atenderá a prática 
de ginástica olímpica, judô, 
Taekwondo e dança, com ca-
pacidade para 260 expecta-
dores. Um ginásio aberto é 
destinado para prática dos 
mais diversos esportes com 
capacidade para 243 expecta-
dores.  Também serão ofereci-
das atividades de  fisioterapia, 
hidromassagem, musculação 
e ginástica para pessoas da 
terceira idade, dança terapia, 
ginástica de academia, yoga, 
taekwondo, tênis de mesa, 
atendendo mais de cem pes-
soas.

A pista de atletismo pos-
sui 400 metros, em piso sinté-
tico, recomendado pela IAAF 
– Associação Internacional 
de Federações de Atletismo, 
que certificou o equipamento 
para eventos regionais com 
uma classificação classe II, 
servindo também para a prá-
tica de outras modalidades, 
tais como: salto em altura, sal-
to de vara, salto triplo, arre-
messo de disco, entre outros. 
Compõe também este setor 
uma arquibancada com ca-
pacidade para 1.611 expecta-
dores, além de possuir vagas 
para pessoas com necessida-
des especiais (PNEs), vestiá-

rios, alojamento para atletas, 
sala de reunião, auditório, 
gabinete médico, cabine de 
imprensa, refeitório. Também 
há uma pista de cooper com 
850 metros com iluminação 
noturna e o gramado no  pa-
drão exigido pela Fifa. 

Simone Guimarães des-
tacou que a Vila Olímpica 
ganhou um auditório com 
capacidade para 110 pessoas, 
além de três salas para im-
prensa, dando maior comodi-
dade às transmissões despor-
tivas.

De acordo com dados 
da Vila Olímpica, no final de 
2012, antes de ser efetuada 

a reforma, o atendimento 
anual em matrículas soma-
va um total de 4.000. Agora, 
o atendimento anual para a 
comunidade abrangerá uma 
faixa etária que inicia com as 
pessoas a partir de três anos 
de idade até a terceira idade, 
esperando-se mais de oito mil 
matrículas. 

Em pleno funcionamento, 
a Vila Olímpica Paraíba forne-
cerá ao público, natação, nata-
ção infantil (inclusive bebês), 
natação master, hidroginásti-
ca, polo aquático, nado sincro-
nizado, saltos ornamentais, 
handebol, handebol master, 
atletismo, atletismo master, 

futebol, futebol master, han-
debol de areia, voleibol de 
areia, futebol de areia, kara-
tê, taekwondo, judô, tênis de 
mesa, dança terapia, ginástica 
de academia, “além de for-
necer projetos para a tercei-
ra idade, a caminhada “Viva 
Vila”, ou seja, haverá uma 
oferta de cerca de 30  modali-
dades”, revela Simone, acres-
centando que “haverá um 
amplo alcance para atingir 
os interesses inerentes à po-
pulação, sendo desta forma 
atendidas as condições para a 
prática dos mais diversos es-
portes, podendo atingir cerca 
de 8.000 mil usuários”.

O novo parque 
aquático da 
Vila Olímpica é 
um dos mais 
modernos 
do país

Vanderlei Cordeiro é uma 
das estrelas no evento

O maratonista 
Vanderlei Cordeiro é 
uma das atrações da 
inaguração do novo 
complexo esportivo

FOTO:S Edson Matos

O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, me-
dalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 
2004, confirmou no início desta semana a presen-
ça na inauguração da Vila Olímpica Parahyba, que 
constará de uma programação a ser desenvolvida 
nos próximos dias 28 e 29 deste mês. Cordeiro, atu-
almente é um dos embaixadores do esporte do Co-
mitê Olímpico do Brasil (COB).

De acordo com o secretário da Juventude, Es-
porte e Lazer, Tibério Limeira, o convite feito a Van-
derlei foi realizado numa visita à sede do COB há 
cerca de três semanas. “Zé Marco, que é o secretá-
rio executivo de Esporte e Lazer e eu estivemos no 
COB, no Rio de Janeiro, onde conversamos com pes-
soas ligadas à área sobre a importância da abertura 
da Vila Olímpica para a população paraibana. De 
antemão, eles se prontificaram em enviar embaixa-
dores do esporte para abrilhantar o evento”, disse.

O secretário ainda destacou que outros nomes 
que fizeram história no esporte mundial também 
estarão presentes. “Outros conhecidos que têm 
seu nome escrito no esporte brasileiro e mundial 
poderão desembarcar aqui como convidados para 
o evento de inauguração. É o Governo do Estado 
marcando um tento em benefício do esporte”, fri-
sou.

Ao todo, foram investidos mais de R$ 30 mi-
lhões na Vila Olímpica, que vai atender 27 moda-
lidades esportivas, seja com escolinhas, caminhada, 
competições e treinamentos. “A Vila servirá para 
sediar treinos, campeonatos e escolinhas de 27 mo-
dalidades diferentes, sem falar da tradicional cami-
nhada da comunidade da terceira idade, que será 
resgatada”, concluiu o secretário.



 JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S.A.
CNPJ 09.357.997/ 0001 - 06

NIRE 2530000029 5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO

Ficam convocados os Senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembléias 
Gerais Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, que se realizarão cumulativamente às 10 horas do 
dia 28 de abril de 2015, na sede social, na Fazenda Japungu, s/nº, Santa Rita - PB, CEP 58.300-
970, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: na AGO: I – Aprovação do Relatório da 
Administração, Demonstrações Financeiras e Resultado do Exercício, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2014, e do parecer dos Auditores Independentes; II – Fixação da remuneração dos 
Administradores; e na AGE: I – Alterações Estatutárias e outros assuntos de interesse da sociedade. 
AVISO – Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Santa Rita – PB, 24 de março de 2015. Almiro Carlos 
Ferro – Diretor Superintendente.

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0006.000003-6/ 2015

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
(ARTIGO 232, IV, CPC)

O Doutor GUSTAVO DE PAIVA GADELHA, JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDI-
CIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, na forma da lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que 
foi determinada a expedição do presente edital para CITAR o réu JOSÉ ROBERTO MARCELINO 
PEREIRA, que se encontra em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da ação AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nº 0002049-19.2013.4.05.8201, movida por 
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL em face de GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA, JOSE ROBERTO 
MARCELINO PEREIRA, DALTON DE SA GADELHA e GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA, para, 
querendo, no prazo legal, contestar a presente, sob pena de não o fazendo se presumirem aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, nos termos do artigo 285 do CPC. Ciente 
também que este juízo funciona no Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua Edgard Vilarim 
Meira, s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de 
segunda a sexta-feira. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém 
possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital que será afixado no local de costume 
da Sede deste Juízo, publicado uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, 
na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 6a Vara Federal, aos,26 de fevereiro de2015. 
Eu, AGAIRES DIAS ARRUDA, Servidor (a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA 
CARVALHO, Diretor de Secretaria da 6ª Vara, o conferi.

GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO COM ENTREGA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 23 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:30 horas do dia 07 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DES-
TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (ITENS DESERTOS). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 23 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015 - SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que considerando a necessidade de alteração do edital, 
para adequação as funções administrativas, à sessão de abertura dos envelopes do PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 017/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços 
para contratação de estrutura para eventos, foi REMARCADA para o dia 08/04/2015 às 14h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 23 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
terceirização de mão de obra dos serviços de coleta de lixo domiciliar, entulho, caiação e capinação 
de meio-fio e vigia dos órgãos públicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 23 de Março de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JOCA CLAU-
DINO. 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) 35631057.
Joca Claudino - PB, 24 de Março de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TIPO 
MISTO/CAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABEDELO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: 
www.cabedelo.pb.gov.br Link: transparencia

Cabedelo - PB, 23 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

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 09 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços 
Técnicos especializados na área de Ultrassonografia, sendo uma (1) vez por mês atendendo 40 
(quarenta) Ultrassonografias mensais na sede do Município de Poço Dantas - PB. Recursos: pre-
vistos 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, 24 de Março de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: contratação de uma empresa de publicidade e propaganda, para os serviços espe-

cializados pertinentes ao estudo, o planeja.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
MIX COM Agência de Propaganda e Publicidade Ltda - Valor: R$ 492.000,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 05 de Março de 2015

JOSELITO FEITOSA DE LIMA - Presidente da Comissão
 

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviço Especializado para Divulgações das Ações Administrativas, 

do Município nos meios de comunicações da região de São João do Rio do Peixe-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00015/2015 - 23.03.15 - Francisco Alves Cardoso - R$ 5.400,00
 

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

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00002/2015.
OBJETO: Contratação de Serviço Especializado para Divulgações das Ações Administrativas, 

do Município nos meios de comunicações da região de São João do Rio do Peixe-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/03/2015.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00020/2015, para aquisição de material de expediente e escolar, destinados a varias secretarias 
e ADJUDICO o seu objeto a empresa: GALVÃO MAGAZINE LTDA, CNPJ Nº 09.605.345/0001-43, 
vencedora de todos os itens com o valor global de R$ 308.437,15 (trezentos e oito mil quatrocentos 
e trinta e sete reais e quinze centavos), conforme julgamento e analise da carta proposta.  

Ibiara - PB, 24 de março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 
  

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

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00002/2015
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 DV00002/2015, 
que objetiva: Contratação de Serviço Especializado para Divulgações das Ações Administrativas, 
do Município nos meios de comunicações da região de São João do Rio do Peixe-PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Francisco Alves Cardoso - R$ 5.400,00.

São João Rio do Peixe - PB, 23 de Março de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 30
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): MARCIO STEVE DE LIMA, matrícula n. 179.767-1, para no prazo 
de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Admin-
istrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0024961-4/2014.

João Pessoa, 12 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 31
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): JOEL 
ESPINOLA BARRETO, matrícula n. 76.066-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0007905-3/2014.

João Pessoa, 12 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 32
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): MARIA APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA RODRIGUES, matrícula 
n. 98.644-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da 
Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a 
sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0031907-2/2014.

João Pessoa, 16 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 33
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) serv-
idor(a): MARIA VILANI SILVA FERREIRA, matrícula n. 91.623-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, 
comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027875-2/2014.

João Pessoa, 20 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 34 . 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: EDUARDO JORGE ROLIM DE HOLANDA, matrícula n. 157.519-8,para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0013862-2/2014.

João Pessoa, 23 de Março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 35 . 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: 
JOAQUIM NETO LEITE CABRAL, matrícula n.98.276-8,para no prazo de DEZ (10) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031900-4/2014.

João Pessoa, 23 de Março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

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

HAP, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 01 de abril 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, 23 de março de 2015.
Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 
A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COVIDAS A EMPRESAS INTERESSADAS PARA 

FAZEREM CADASTRO DE FORNECEDORES DA PREFEITURA ACIMA CITADA.
Mary Janne de Moura Cruz

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 023/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 06 de 

abril de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: Contratação de pessoa física para prestação de serviços como enge-
nheiro civil para atender as necessidades do município de Serra Grande – PB. Os interessados 
poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com, tel.: (83) 8880-9684, 
nos horários de expediente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no 
endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 024/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 07 de 

abril de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: Aquisição de material de informática para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar 
copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com, tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expe-
diente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 025/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 08 de 

abril de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: Aquisição de material permanente para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de Serra Grande – PB. Os interessados poderão ler ou retirar 
copia do edital pelo e-mail andrejaf240@hotmail.com,tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expe-
diente de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL – Sobre Sistema de Registro de Preço nº 026/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 09 de 

abril de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA PARA FORNECIMENTO 
DE ALIMENTOS TIPO MASSA(PÃES, BOLOS) COM ENTREGA DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRA 
GRANDE - PB. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail andrejaf240@
hotmail.com, tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expediente de segunda a sexta das 08:00 as 
12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado.

PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2015
O Pregoeiro, torna publico para o conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 13 de 

abril de 2015 ás 09:00 horas da manha, na sala de reunião da CPL, Prefeitura Municipal de Serra 
Grande – PB, procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial – Sobre Sistema de 
Registro de Preço, Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, 04 PORTAS, MOTOR 1.0 
ANO/MODELO 2015, CAPACIDADE 05 PESSOAS, AR, AIRBAG, VIDRO E TRAVA, TODOS OS 
ITENS DE SERIE. Os interessados poderão ler ou retirar copia do edital pelo e-mail andrejaf240@
hotmail.com, tel.: (83) 8880-9684, nos horários de expediente de segunda a sexta das 08:00 as 
12:00 horas, todos os dias uteis no endereço supracitado

Serra Grande-PB, 23 de MARÇO de 2015.
Jose Andreson Filho.

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinado as secretarias deste município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
JOSEMAR GABRIEL DA SILVA - ME - Valor: R$ 61.633,10.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Assegurado o prazo para apresentação de nova documentação conforme o item 11.13.2 do 

Instrumento Convocatório - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 13:00 as 
17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 23 de Março de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU - Presidente da Comissão
   

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº 001/2015

A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público do Estado da Paraíba, torna público 
que o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba,  no uso de suas 
atribuições, conheceu e rejeitou à impugnação ao ato convocatório da Concorrência nº 001/2015, 
apresentada pela  empresa  CONSTRAL-CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTÔNIO 
LTDA, CNPJ nº 10.758.902/0001-45, nos termos e fundamentos da decisão da Comissão de Lici-
tação, mantendo-se o edital e data de realização do certame.

João Pessoa, 23 de março de 2015.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33081001.

 Santo André - PB, 18 de Março de 2015.
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 11:50 horas do dia 08 de Abril de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇAÕ DE 3 MOTOCICLETAS 
PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações e retirada do edital: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33081001.

 Santo André - PB, 18 de Março de 2015.
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE TRATOR 
DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33081001.

 Santo André - PB, 18 de Março de 2015.
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mamanguape

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2015)
OBJETO: Contratação de banda para apresentação de show artístico na tradicional festa de 

São José no Distrito de Pitanga da Estrada, com duração de 02h30m (duas horas e trinta minutos).
CONTRATADOS:
JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME
GE PROMOÇÕES E EVENTOS
CNPJ: 19.694.997/0001-55
Valor: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
Período contratação: parcela única   
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso III e suas alterações posteriores.
RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de 

Licitação nº 003/2015, em conformidade com o parecer técnico emanado pela Comissão Permanente 
de Licitação no dia 19 de março de 2015. 

Mamanguape, PB – 19 de março de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito de Mamanguape - PB,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 010/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 003/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA AVELOZ PARA AS FESTIVI-

DADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE PITINGA DA ESTRADA NO 
MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE-PB

CONTRATADO: JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME 
CNPJ: 119.694.997/0001-55
PRAZO: 15/06/2014
VALOR TOTAL: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 0206 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 

1339204172.027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO – 3.3.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. 

Mamanguape, 19 de março de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito
CONTRATANTE

A EMPRESA QUALITECH COMERCIO
E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

,CNPJ 02.674.088/0003-14
IE,161488692,
INFORMA QUE FORAM EXTRAVIADOS
AS NOTAS FISCAIS DE NUMERO 001 A 250
CONFORME O B.O  NUMERO 201503040358
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 
público aos interessados que a  licitação na modalidade Pregão Presencial 00031/2015, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA AIRLESS – FAIXA DE PEDESTRE, 
destinados a atender à Secretaria de Mobilidade URBANA, marcada para o dia 27/03/2015às 09:00h, 
fica adiada para o dia 31/03/2015, às 11:00h.   Maiores informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 24 de março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
Estado da Paraíba

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Presencial 0019/2015
AVISO DE ADIAMENTO  

O Fundo Municipal de Saúde de CABEDELO-PB, através da Comissão Permanente de licita-
ção, torna público aos interessados que tendo em vista a informação contida no ofício NR 026/
CPD, no qual, solicita a correção do Termo de Referência, acarretando modificações que acon-
tecerá mudanças substanciais na proposta de preços, fica adiada a sessão aprazada para o dia 
27/03/2015ficando remarcada para o dia 08/04/2015 as 14:30h.O NOVO EDITAL estará disponível 
no site www.cabedelo.pb.gov.br (link transparência)

Cabedelo, 24 de maço de 2015/ VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO/Pregoeira.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
O Pregoeiro Oficial informa a quem interessa o Cancelamento do Pregão Presencial n.° 

0013/2015. Objetivo Aquisição de Materiais Odontológicos destinados a Secretaria de Saúde 
deste Município.

Jacaraú - PB, 24 de março de 2015
ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
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 14:30 horas do dia 13 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO 
DOS COMPUTADORES. 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: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 24 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

  
BRASTEX S/A – CNPJ nO 09.258.807/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E
Pelo presente edital convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral 

Ordinária e Extraordinária, às 8 horas do dia 30/04/2014 na sede social, quando serão tratados os 
seguintes assuntos: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2014; 2) Consolidação dos Estatutos Sociais; 3) Outros assun-
tos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76. João Pessoa, 25/03/2015. 
Humberto Soares de Oliveira – Presidente do Conselho de Administração.

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PAR.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cabedelo: 10.1 
Câmara Municipal 01.031.0001.2002 Gestão Administrativa do Legislativo 017 3390.39.00 000 Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 014 3390.30 00 000 Material de ConsumoVIGÊNCIA: 12 
(doze) mesesPARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Cabedelo e:CT Nº PP003/2015 - 
24.03.15 - Jaime T. Moura - Posto 2 irmãos - R$ 136.080,00

 
 HOMOLOGAÇÃO - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: A PRESENTE 
LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: Jaime T. Moura - Posto 2 irmãos - R$ 136.080,00.

Cabedelo - PB, 23 de Março de 2015
LUCAS SANTINO DA SILVA 

Presidente da Câmara
 

C.S.U – CLUBE SOCIAL DA UFPB
CNPJ/MF nº 08.753.714/0001-82

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Senhor Diretor Presidente do CSU - Clube Social da UFPB, no uso das suas atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 27, em condições 
de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na Sede Social situada 
na Rua Jornalista Jair Alves dosSantos, 225, Praia da Penha, João Pessoa-PB, no dia 28/03/2015, 
às 11:00h, com a presença de no mínimo metade mais um do número de associados quites e em 
gozo de seus direitos, e em segunda e última convocação, uma hora depois, com qualquer número, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1 – Tratar de assunto referente a interesse do Clube.
2 – Nomeação dos membros para administração do clube, desde que eleito pelos sócios por 

votação.
3 – Assunto referente à parcela de contribuição.

João Pessoa-PB, 24 de março de 2015
José Fernandes Pimenta Junior

Presidente 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, mediante requisição diária e periódica, para 
veículos da Secretaria de Saúde deste.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 03.010 - Fundo Municipal de Saúde Projeto Ativida-

de: 10.122.1046.2162 - Manter as Atividades da Secretaria de Saúde Elemento de Despesa: 
33.90.30.9.0001 - Material de Consumo Recurso: Próprios Projeto Atividade: 10.302.1014.2167 - 
Manter as Ações de Média e Alta Complexidade Elemento de Despesa: 33.90.30.99.0006 - Material 
de Consumo Recurso: Média e Alta Complexidade Projeto Atividade: 10.301.1015.2173 - Manter as 
Ações de Atenção Básica Elemento de Despesa: 33.90.30.99.0006 - Material de Consumo Recurso: 
Atenção Básica Projeto Atividade: 10.305.1013.2164 - Manter as Ações de Vigilância e Promoção 
à Saúde Elemento de Despesa: 33.90.30.99.0006 - Material de Consumo Recurso: Vigilância em 
Saúde Projeto Atividade: 10.301.1046.2166 - Manter a Atenção Psicossocial - CAPS Elemento de 
Despesa: 33.90.30.99.0006 - Material de Consumo Recurso: CAPS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo e:
CT Nº 00013/2015 - 25.02.15 - JAIME T MOURA - R$ 209.220,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01(um) veículo do tipo 
passeio, destinados aos trabalhos da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3393-1779.
Email: p.m.fagundes.comercial@gmail.com

Fagundes - PB, 24 de Março de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL - Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica do Município 

de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015. DOTAÇÃO: Orça-
mento de 2015 - Recursos Próprios do Município de Solânea/Federais. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: 
CT Nº 00027/2015 - 23.03.15 - A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 
54.056,00; CT Nº 00028/2015 - 23.03.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 8.643,00; CT 
Nº 00029/2015 - 23.03.15 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA - ME - R$ 27.227,00; CT Nº 00030/2015 - 23.03.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 165.398,00; 
CT Nº 00031/2015 - 23.03.15 - LARMED DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 177.441,76; CT Nº 00032/2015 - 23.03.15 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 88.599,00 E CT Nº 00033/2015 - 23.03.15 - 
PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 147.081,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Peixe, Feijão, Arroz e Leite de Coco - Semana Santa/2015 - Solânea/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Solânea e: CT Nº 00034/2015 - 23.03.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 93.700,00 e CT 
Nº 00035/2015 - 23.03.15 - PAULO PONTES DA SILVA - EPP - R$ 23.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO DE ERRATA

 PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2015 
NO JORNAL DO DIA 19 DE MARÇO DE 2015

ONDE LÊ-SE PREGAO 003/2015 LE-SE CORRETAMENTE PREGAO PRESENCIAL 005/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados  as atividades da Se-

cretaria da Saúde do município. DATA E LOCAL: 10  de Abril de 2015, ás 08:30 horas, na sala da 
CPL.INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua: Inácio Felix de oliveira, S/N, 
Centro  Catingueira - Estado da Paraíba – Prédio da Prefeitura Municipal de Catingueira- Estado 
da Paraíba, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, no horário de 8:00 
as 12:00 hs, Informações pelo telefone 0(xx)83-3427-1028.

CATINGUEIRA - PB, 24 de Março de 2015.
PEDRO FERREIRA NETO

Pregoeiro/PMC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2015, que 
objetiva: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – SOLÂNEA/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Solânea - PB, 24 de Março de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Chamada Pública nº 00001/2015. OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios 

da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar/PNAE – SOLÂNEA/PB. ABERTURA: 24/03/2015 as 09:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. Solânea - PB, 24 de Março de 2015 - SEBASTIÃO ALBERTO 
CANDIDO DA CRUZ – Prefeito.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
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 13 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS AS FAMÍLIAS EM ESTADO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL. 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.
Site: http://santahelena.pb.gov.br/

Santa Helena - PB, 24 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULO 
DESTINADA A VIAGENS PARA TRANSPORTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES E 
FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: M M DE SOUZA-ME - R$ 27.000,00.

Amparo - PB, 10 de Março de 2015
FRANCISCO FERNADES DE ARAUJO FILHO- Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADA A VIAGENS PARA TRANSPORTAR O PRE-

SIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS QUANDO A SERVIÇO DA CÂMARA 
MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: 01.00- Câmara Municipal de Sumé.
01.00- Câmara Municipal de AMPARO
01.031.0001.2001 – Atividades do Poder Legislativo
Recursos ordinários
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PARTES CONTRATANTES: CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO:
CT Nº 0002/2015 - 11.03.15 - M M DE SOUZA-ME - R$ 27.000,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO 
INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM LOCAÇÃO DO PROGRAMA E SERVIÇOS DE CON-
SULTORIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIA REGINA 
BRASIL DA SILVA SANTOS-ME - R$ 17.000,00.

Amparo - PB, 10 de Março de 2015
FRANCISCO FERNADES DE ARAUJO FILHO- Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E 

INFORMAÇÃO DA GFIP JUNTO AO INSS DESTA CÂMARA MUNICIPAL COM LOCAÇÃO DO 
PROGRAMA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: 01.00- Câmara Municipal de Sumé.
01.00- Câmara Municipal de AMPARO
01.031.0001.2001 – Atividades do Poder Legislativo
Recursos ordinários
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PARTES CONTRATANTES: CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO:
CT Nº 0003/2015 - 11.03.15 - LUCIA REGINA BRASIL DA SILVA SANTOS-ME - R$ 17.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
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 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS SISTEMÁTICOS E CONTINUADOS DE ENGENHARIA 
PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDO E OUTROS 
SERVIÇOS AFINS 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 endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 24 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 00007/2015
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 15 de Abril de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: 
ANTÔNIO J. COELHO (BAIRRO BOA VISTA); CARLOS GOMES (GUANABARA) E FRANCISCO 
GONÇALVES RIBEIRO (GUANABARA), 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 endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 24 de Março de 2015
TAÍSA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ - Presidente da Comissão

 
 PREFEITURA MUNICIPAL D PIANCÓ

REPUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 017/2015
Proc. Administrativo nº 067/2015
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL E AGRONECÓCIOS DO MUNICÍPIO. 

ABERTURA: 09/04/2015, às: 08:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

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

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

Piancó-PB, 24 de Março de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

PUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 018/2015
Proc. Administrativo nº 069/2015
OBJETO: CONTRARAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O FOR-

NECIMENTO DE REFEIÇÃO (TIPO QUENTINHA), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTE MUNICÍPIO. 

ABERTURA: 09/04/2015, às: 14:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

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

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

Piancó-PB, 24 de Março de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial
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Protocolo...: 2015 - 013913
Responsavel.: JOSEILTON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 031354984-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            576,04
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013914
Responsavel.: JOSEILTON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 031354984-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            703,07
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013912
Responsavel.: MAURO NUNES PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ....: 008747482/0003-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            562,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015988
Responsavel.: MARIA DA PENHA SOARES DA 
FONSECA
CPF/CNPJ....: 109534004-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             84,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016366
Responsavel.: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS ME
CPF/CNPJ....: 004763183/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.107,57
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016706
Responsavel.: NORDECON NORDESTE CONSTRU-
TORA LTDA
CPF/CNPJ....: 017724971/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016357
Responsavel.: POLYJET SERVICOS COMERCIO E 
REPRESE
CPF/CNPJ....: 041142142/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             87,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016290
Responsavel.: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 
MIRANDA
CPF/CNPJ....: 012338915/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            526,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012731
Responsavel.: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 
MIRANDA
CPF/CNPJ....: 012338915/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.401,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016665
Responsavel.: RONALDA BEZERRA BANDEIRA
CPF/CNPJ....: 023326264-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,66
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015149
Responsavel.: ROSELI TABALIPA NOGUEIRA
CPF/CNPJ....: 237882752-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.065,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015929
Responsavel.: ROSELI TABALIPA NOGUEIRA
CPF/CNPJ....: 237882752-00
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          2.065,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015928
Responsavel.: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA 
MIRANDA
CPF/CNPJ....: 012338915/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.401,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010921
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,  25/03/2015
----------------------------------------

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.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.290,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015642
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            690,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016136
Responsavel.: ALEXANDRE LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 090325114-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016306
Responsavel.: ADRIANA ESTEVAM DA SILVA NO-
BREGA 93
CPF/CNPJ....: 012166503/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            379,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016391
Responsavel.: DARLAN DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 790257814-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            544,64
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015985
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.147,50
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016780
Responsavel.: ELTIMANE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014643
Responsavel.: ELTIMANE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.365,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015518
Responsavel.: ELTIMANE CONST. E INC. LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015990
Responsavel.: FRANCISCO BRUNO DE OLIVEIRA 
GALIZA
CPF/CNPJ....: 029804734-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            800,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015432
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELLO LU
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.794,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016426
Responsavel.: JOSENILDO ALVES DE ARAUJO ME
CPF/CNPJ....: 008012514/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.750,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014653
Responsavel.: JOSEILTON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 031354984-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            517,43
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013915
Responsavel.: JOSEILTON ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 031354984-25
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            637,05
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
JOAO PESSOA           PB

 Responsavel.: PAMED PATOS PROD MED E HOS
CPF/CNPJ....: 001808913/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.955,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016155
Responsavel.: PAULO DE TACIO OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 205446934-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.686,16
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013483
Responsavel.: RODRIGO DA SILVA BRITO - ME
CPF/CNPJ....: 020665724/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            742,71
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016176
Responsavel.: RODRIGO DA SILVA BRITO - ME
CPF/CNPJ....: 020665724/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            395,13
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016177
Responsavel.: RODRIGO DA SILVA BRITO - ME
CPF/CNPJ....: 020665724/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            347,71
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016178
Responsavel.: SAVELINA BURITY DE ALMEIDA 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 008891484-49
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            350,00
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAGANINI
Protocolo...: 2015 - 017034
     Responsavel.: SAVELINA BURITY DE ALMEIDA 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 008891484-49
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            350,00
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO PAGANINI
Protocolo...: 2015 - 017035
Responsavel.: SEAPORT SERVICO DE APOIO 
PORTUARIO
CPF/CNPJ....: 009560970/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            132,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016624
Responsavel.: VANESSA CRISTINA COSTA DE 
ANDRADE
CPF/CNPJ....: 008524254-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            318,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014814
Responsavel.: VICTOR CASTRO DORIA DE ALMEI-
DA ME
CPF/CNPJ....: 010322852/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.267,50
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014011
Responsavel.: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 005538920/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            281,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015960
Responsavel.: FRANCISCO ERIVALDO MARANHAO 
DE FIG
CPF/CNPJ....: 013518224/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            579,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015991
Responsavel.: GILDO CIRINEIS MARCOLINO
CPF/CNPJ....: 839994264-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          7.616,93
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 017323
Responsavel.: R & V CONTRUCOES E REFORMA LTD
CPF/CNPJ....: 012496032/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            901,49
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017555
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

 Joao Pessoa,  25/03/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ALEXANDRE LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 090325114-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            201,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017092
Responsavel.: ALEXANDRE LIMA TORRES
CPF/CNPJ....: 090325114-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            381,71
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017102
Responsavel.: CAD ENGENHARIA E COM LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 003786315/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            283,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017288
Responsavel.: CLIMAX COMERCIO E REPRESENTACO
CPF/CNPJ....: 020338121/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015647
Responsavel.: DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 012922672/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,34
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016088
Responsavel.: EDSON PATRICIO DOS SANTOS 
JUNIOR
CPF/CNPJ....: 509183625-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            301,65
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014966
Responsavel.: FRATO CONST E INCORP LTDA ME
CPF/CNPJ....: 014113019/0001-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.275,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015099
Responsavel.: HERCULES TAVARES BELMIRO
CPF/CNPJ....: 064423424-50
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            244,76
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM 
CABO
Protocolo...: 2015 - 014476
Responsavel.: IMPERIAL CONSTRUCOES LTDA  *
CPF/CNPJ....: 004395725/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            997,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015090
Responsavel.: IMPERIAL CONSTRUCOES LTDA  *
CPF/CNPJ....: 004395725/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.451,09
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015124
Responsavel.: JN SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ....: 010405481/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            134,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014802
Responsavel.: JULIANA DE CARVALHO MELLO NUNES
CPF/CNPJ....: 048669224-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            833,33
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015332
Responsavel.: JULIANA DE CARVALHO MELLO NUNES
CPF/CNPJ....: 048669224-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            332,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015333
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            503,63
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015064
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 068776564-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017079

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

1º O F I C I O   D E   P R O T E S T O
 E D I T A L

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIAL DE PATOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
A Secretária Municipal de Administração do Município de Patos/PB, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela legislação vigente, em cumprimento às disposições constantes nos artigos 77, 78, 
I e 79, I, todos da Lei a Lei Nº. 8.666/93, após análise e julgamento dos Processos Administrativos 
nº. 5.320/2014; 409/2015; 679/2015, resolve RESCINDIR UNILATERALMENTE, o Contrato Admi-
nistrativo nº. 06/1995, oriundo da Concorrência Pública nº. 001/1995, celebrado com a EMPRESA 
DE TRANSPORTE DO NORDESTE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.054.065/0001-24.

Isto posto, ordeno a publicação desta Rescisão no Diário Oficial da União, Diário Oficial do 
Estado da Paraíba e Diário Oficial do Município.

Patos/PB, 24 de março de 2015
EDJANE BARBOSA DE FREITAS ARAÚJO

Secretária Municipal de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 040/2015
OBJETO: Aquisição de um veículo 1.0 km de passeio modelo popular, 04 portas destinado 

ao aparelhamento do centro de referencia de atendimento à mulher em situação de violência do 
município de Patos - PB.

 ABERTURA: 07/04/2015 ás 14h: 00min (horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, 
Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação 
de comprovante de pagamento no valor de R$30,00 (trinta reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 212 e 
231. E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

 Patos- (PB), 24 de março de 2015
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA REUNIÃO.
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 036/2015
OBJETO: Fornecimento de Jornais de grande circulação do Estado, para atender as necessidades 

das diversas Secretarias do Município de Patos-PB.
ABERTURA: 07/04/2015 ás 09h00min (horário local)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

 Patos (PB), 24  de março de 2015.
 Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição de Materiais 
Gráficos destinados ao atendimento das Secretarias da Administração Municipal - Solânea/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GRÁFICA E EDITORA MO-
DERNA LTDA - R$ 73.544,85; GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME - R$ 1.980,00; GRAFIPEL EDITORA 
GRÁFICA LTDA - EPP - R$ 200,00; MAXGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - R$ 12.489,15.

Solânea - PB, 12 de Março de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 
- R$ 30.000,00.

Solânea - PB, 11 de Março de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição Gêneros 
Alimentícios e Produtos Hortifrutigranjeiros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DANIELA HENRIQUE DOS SANNTOS - R$ 59.195,00; DELMIRA FELICIANO GO-
MES ME - R$ 151.777,50; FREDERICO DE BRITO LIRA - R$ 2.600,00; VALDEMIR RAMOS DE 
ANDRADE - R$ 150.030,00.

Solânea - PB, 11 de Março de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
destinados a Assistência Farmacêutica do Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A COSTA COM ATAC DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 
54.056,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 8.643,00; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 27.227,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 165.398,00; 
LARMED DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 177.441,76; NNMED 
- DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 88.599,00; 
PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 147.081,00.

Solânea - PB, 18 de Março de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Aquisição de Peixe, 
Feijão, Arroz e Leite de Coco - Semana Santa/2015 - Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 93.700,00; PAULO 
PONTES DA SILVA - EPP - R$ 23.200,00.

Solânea - PB, 20 de Março de 2015
SEBASTIÃO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM 

GESTÃO PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015. DOTAÇÃO: Or-
çamento de 2015 - Recursos Próprios do Município de Solânea (Recursos Ordinários). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Solânea e: CT Nº 00014/2015 - 12.03.15 - VR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais Gráficos destinados ao atendimento das Secretarias da Ad-

ministração Municipal - Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FE-
DERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/
SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00023/2015 - 13.03.15 - GRÁFICA E EDITORA 
MODERNA LTDA - R$ 73.544,85; CT Nº 00024/2015 - 13.03.15 - GRÁFICA PALMEIRAS LTDA 
ME - R$ 1.980,00; CT Nº 00025/2015 - 13.03.15 - GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA - EPP - R$ 
200,00 E CT Nº 00026/2015 - 13.03.15 - MAXGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - R$ 12.489,15.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição Gêneros Alimentícios e Produtos Hortifrutigranjeiros. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/SERVIÇOS EDUCACIONAIS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS/ TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00015/2015 - 12.03.15 - DANIELA HENRIQUE DOS SANNTOS - R$ 59.195,00; CT Nº 00016/2015 
- 12.03.15 - DELMIRA FELICIANO GOMES ME - R$ 151.777,50; CT Nº 00017/2015 - 12.03.15 - 
FREDERICO DE BRITO LIRA - R$ 2.600,00 E CT Nº 00018/2015 - 12.03.15 - VALDEMIR RAMOS 
DE ANDRADE - R$ 150.030,00.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.018/2015 
PROCESSOS Nº 2014/120013 da SEMUSB 
DATA DE ABERTURA: 08/04/2015 - ÀS 09:00h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAPACETE 

PARA MOTOCICLISTA PARA A GUARDA MUNICIPAL.
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 interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da licitação 578773. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
4.985/03, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, 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, 24 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.019/2015 
PROCESSOS Nº 2014/105333 da SEDES 
DATA DE ABERTURA: 09/04/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBS-
TRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E REMOÇÃO DOS DETRITOS, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA 
(INCLUSIVE TUBULAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES.

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 interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da licitação 578799. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
4.985/03, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, 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, 24 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com
Esperança - PB, 24 de Março de 2015

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 13:30 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE CARNES  BOVINA, FRANGO E PEIXES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário 
das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. 
Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 24 de Março de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2854/2014/SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/101687
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 615, torna público que fará realizar a Licitação na modalidade Concorrên-
cia Pública Nº 07.002/2015, em regime de execução de empreitada por preço unitário, com tipo de 
licitação menor preço global com Recursos Ordinário/PMJP/, FUNDEB e FNDE (Salário-Educação), 
a ser realizada no dia 28/04/2015, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
seleção de empresas para Execução de Instalações de Subestações Aéreas de 112,5 KVA – em 
Creches do Tipo “B” e Ramais de Entrada B.T. em Creches do Tipo “C”, das Creches do Programa 
Pro-Infância PAC 2 – Metodologias Inovadoras na Cidade de João Pessoa - PB. A cópia do Edital 
e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da próxima quinta 
feira dia 26/03/2015, na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, 
localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba. SUPORTE 
LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Cópia do Edital pode ser adquirida 
exclusivamente mediante a entrega exclusivamente de um DVD no horário das 14H às 17H30. 
Quaisquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 24 de março de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
REFORMA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio Gamelas - Zona Rural - Bananeiras/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3367-1129.Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 23 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas para serviços 
mecânicos, preventivos e corretivos nos veículos da Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 24 de Março de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas especializada 
em serviços mecânicos, para esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 24 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de urnas funerárias, 
mediante solicitação aleatória, destinados a Secretaria de Ação Social do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 24 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 20.159/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.005/2015
DATA DE ABERTURA: 13/04/2015 - ÀS 14:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS 

DE LAVANDERIA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeira Oficial, Sr. Chrystiano 

Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modali-
dade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de Licitação, 
situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recursos: AIH. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais 
nºs. 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro 
e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone: 83. 3214-7937, 
ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 24 de Março de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 01.258/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.023/2015
DATA DE ABERTURA: 13/04/2015 - ÀS 09h30min.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE 

CPAP E FIXADORES CEFÁLICOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do seu Pregoeiro Oficial, Sr. 

Chrystiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso: 
TRANSF. REC. ESTADO PROG SAÚDE, SUS e ORDINÁRIOS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 
e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com a Pregoeira e a sua equipe 
de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: 
cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 24 de Março de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EXCETO PARA A SECRETARIA DE 
SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: 
cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 23 de Março de 2015
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 16.015/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.198/2014
DATA DE ABERTURA: 14/04/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Patrícia de 

Souza Onofre, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de Licitação, 
situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício 
financeiro de 2014: SUS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 
3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 5.717/2006, e, subsidiariamente, Lei 
nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h 
às 12:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.   

João Pessoa, 24 de Março de 2015. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 13:30 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTESE 
DÉNTARIA - ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 1.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 24 de Março de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços no conserto, ma-
nutenção corretiva e preventiva com reposição de peças em equipamentos medicos e odontologicos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 24 de Março de 2015
FRANCISCO TOSCANO NETO 

Pregoeiro Oficial

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 011/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2015
CONTRATO Nº 011/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADOS: GREVY GRÁGIFA E PAPELARIA
CNPJ: 19.407.083/0001-66
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 830.752,00 (oitocentos e trinta mil setecentos e cinqüenta e dois reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de Agri-
cultura – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0123.2.038 – Manutenção das atividades do 
Programa de erradicação do Trabalho Infantil – 08.244.0125.2.039 – Manutenção das atividades de 
ação social – 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da 
Secretaria de Turismo – 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – Manutenção das 
atividades da secretaria do meio ambiente – 02.12 – Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – 
Manutenção das atividades da secretaria da juventude – 02.13 – Secretaria de Habitação e Defesa 
Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria de habitação e defesa civil – 
02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria 
de planejamento – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção 
das atividades da secretaria de transportes urbanos – 02.016 – Superintendência Municipal de Trans-
porte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência municipal de 
transporte e trânsito – 02.017 – Secretaria dos Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção 
das atividades da secretaria dos direitos da mulher 02140.10.302.0210.2042 – 02.018 – Secretaria 
da Cidadania e Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – Manutenção da Secretaria da cidadania 
e direitos humanos – 02.21 – Secretaria de indústria e comercio e desenvolvimento econômico – 
23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da secretaria de industria e comércio e desenvol-
vimento urbano – 33.90.30.00 – Material de Consumo.

Mamanguape, 06 de Março de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 012/2015
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2015
CONTRATO Nº 012/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.            
CONTRATADOS: PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME.
CNPJ: 01.496.690/0001-84.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de Agri-
cultura – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0123.2.038 – Manutenção das atividades do 
Programa de erradicação do Trabalho Infantil – 08.244.0125.2.039 – Manutenção das atividades de 
ação social – 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da 
Secretaria de Turismo – 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – Manutenção das 
atividades da secretaria do meio ambiente – 02.12 – Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – 
Manutenção das atividades da secretaria da juventude – 02.13 – Secretaria de Habitação e Defesa 
Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria de habitação e defesa civil – 
02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria 
de planejamento – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção 
das atividades da secretaria de transportes urbanos – 02.016 – Superintendência Municipal de Trans-
porte e Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência municipal de 
transporte e trânsito – 02.017 – Secretaria dos Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção 
das atividades da secretaria dos direitos da mulher 02140.10.302.0210.2042 – 02.018 – Secretaria 
da Cidadania e Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – Manutenção da Secretaria da cidadania 
e direitos humanos – 02.21 – Secretaria de indústria e comercio e desenvolvimento econômico – 
23.692.0052.2.060 – Manutenção das atividades da secretaria de industria e comércio e desenvol-
vimento urbano – 33.90.30.00 – Material de Consumo.

Mamanguape, 06 de Março de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015
AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 

público aos interessados que por alterações no edital a  licitação na modalidade Pregão Presencial 
0039/2015, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, marcada para o dia 27/03/2015 às 11:00h, fica adiado 
para o dia 10/04/2015 às 11:00h, em virtude de alterações nas especificações do objeto do certame. 
O novo edital estará disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia

Cabedelo - PB, 24 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo n.º 2015.002.004
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 002/2015, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 06 de Março de 2015, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para as empresas: GREVY GRÁFICA E PAPELARIA, CNPJ.: 19.407.083/0001-66, em todos 
os itens do Pregão n.º 002/2015 processo Administrativo n.º 2015.02.004,  no valor total de R$ 
830.752,00 (oitocentos e trinta mil setecentos e cinqüenta e dois reais), exceto o item 36, o qual foi 
Adjudicado pela empresa: PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME, CNPJ.: 01.496.690/0001-84, no 
valor total  de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Mamanguape/PB, 06 de Março de 2015.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO CONCERTO/REMENDO E TROCA, DESTINADO 
AOS VEÍCULOS/MÁQUINAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, 
CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 24 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Aveni-

da Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Abril de 
2015, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Construção de 3 Escolas nos 
Sitio Catole dos Gonçalves, Cajazeiras Velha e Bairro São Francisco, com 04 (quatro) salas de aula, 
no Município de Cajazeiras/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 24 de Março de 2015

JOSELITO FEITOSA DE LIMA - Presidente da Comissão

 
 

                                                   
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2015
Pregão Presencial nº 002/2015

No dia 06 de março de 2015, a Prefeitura Municipal de Mamanguape, situada Na Rua Duque 
de Caxias, s/n, CEP.: 58.280.000, Centro – MAMANGUAPE-PB, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.898.124/0001-48, representado pelo Sr. Eduardo Carneiro de Brito, Prefeito Constitucional 
do Município, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão presencial nº 
002/2015, RESOLVE registrar o preço ofertado pelos Fornecedores Beneficiários GREVY
GRÁFICA E PAPELARIA, CNPJ.: 19.407.083/0001-66, localizado na Rua Rodrigues de 
Carvalho, 231, centro, CEP 58.280-000, Mamanguape/PB, representado pelo Sr. João Batista 
da silva Neto e a empresa PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME, CNPJ.: 
01.496.690/0001-84, localizado na Rua Clarice Lispector, 95, Torrões, CEP 50.660-250,
Recife/PE, representado pelo Sr. Moacir Marcos Guimarães Mafra.
conforme quadros abaixo:
GREVY GRÁFICA E PAPELARIA
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL

1 Adesivo diversos , 30x15cm. UND. 5000 2,35 11.750,00

2 Adesivo bottons - diversos, 7x7cm, para 
camisa.

UND. 5000 0,25 1.250,00

3 Auto de infração, com 50x2 vias. UND. 100 11,30 1.130,00

4 Faixas coloridas em lona, 1,00 x 3,00m. UND. 60 216,00 12.960,00

5 Banners coloridos em lona, 90 x 1,20m. UND. 120 76,00 9.120,00

6 Capas de processo, 31x46crm. UND. 2000 0,89 1.780,00

7 Cópias de material diversos para capacitação 
e eventos.

UND. 5000 0,19 950,00

8 Crachás para eventos, cartão triplex 300g, 
colorido.

UND. 200 2,90 580,00

9 Envelope 23x16cm - com impressão em 
policromia 4x0 cores.

UND. 5000 1,00 5.000,00

10 Envelope 24x34cm - com impressão em 
policromia 4x0 cores

UND. 5000 1,00 5.000,00

11 Envelope carta - com impressão em policromia 
4x0 cores.

UND. 5000 0,60 3.000,00

12 Papel timbrado - tam. oficio em papel 75g com 
imp. em policromia 4x0 cores.

UND. 10000 0,19 1.900,00

13 Ficha de acompanhamento do serviço social -
tam. Oficio em papel 75 g.

Bloc/100 50 20,00 1.000,00

14 Termo de responsabilidade - tam. 'A oficio em Bloc/100 40 20,00 800,00

 
 

                                                   
 

papel 75g.

15 Ficha de visita domiciliar - tam. oficio com 
3 paginas tam. oficio em papel 75g.

Bloc/100 50 20,00 1.000,00

16 Ficha de encaminhamento - tam. oficio em 
papel 75g.

Bloc/100 100 9,00 900,00

17 Ficha declaração - tam. 'A oficio em papel 
75g.

Bloc/100 50 9,00 450,00

18 Ficha de comunicado - tam. Vi oficio em papel 
75g.

Bloc/100 40 9,00 360,00

19 Ficha anamnese social - tam. oficio com 3 
pagnas tam. oficio em papel 75g.

Bloc/100 40 20,00 800,00

20 Ficha do facilitador - scfv - tam. Oficio em 
papel 75g, frente e verso.

Bloc/100 40 20,00 800,00

21 Ficha do orientador - scfv - tam. Oficio em 
pape! 75g, frente e verso.

Bloc/100 40 20,00 800,00

22 Ficha de oficio (eras) - tam. Oficio em papel 
75g.

Bloc/100 40 19,80 792,00

23 Formulário de encaminhamento - tam. Oficio em 
papel 75g.

Bloc/100 40 20,00 800,00

24 Pedido de fornecimento - tam. Oficio em papel 
75g.

Bloc/100 40 20,00 800,00

25 Pedido de fornecimento - tam. 'A oficio em 
papel 75g.

Bloc/100 40 9,00 360,00

26 Formulário de solicitação de inclusão do 
cadúnico - tam. Oficio em papel 75g.

Bloc/100 40 20,00 800,00

27 Ficha de ocorrência (creas) - tam. Oficio em 
papel 75g.

Bloc/100 40 20,00 800,00

28 Filipetas, 6,5x20,5cm em papel couchê 170g, 
impressão em policromia 4x4 cor.

UND. 20000 0,20 4.000,00

29 Cartão de visita, 9x5cm papel couchê 300g, 
impressão em policromia 4x1 cor.

UND. 2000 0,22 440,00

30 Agenda, V2 oficio, em papel 75gr, capa 
padronizada 4x0 cor, 100x1,180 pag.

UND. 1000 23,00 23.000,00

31 Pasta, formato 4 papel 180gr, com abas 4x0 
cores

UND. 5000 1,40 7.000,00

32 Carimbos automático. UND. 40 35,50 1.420,00

33 Anotações, 50x2 vias, coloridas, 31x21cm, 
75g.

UND. 1000 2,90 2.900,00

34 Alvará de licença para solicitação e 
funcionamento, 50x3 vias, colorido.

UND. 3000 0,26 780,00

35 Alvará para taxi, 50x3 vias, colorido. UND. 3000 0,26 780,00

37 Talão de pedido tam V2 oficio em papel auto- UND. 300 8,00 2.400,00

 
 

                                                   
 

copiativo em duas vias ríuVierado.

38 Talão de feira tam V2 oficio em papel auto-
copiativo em duas vias numerado.

UND. 1500 8,00 12.000,00

39 Ficha de matrícula, 180g. \ UND. 8000 0,49 3.920,00

40 Histórico escolar ensino fundamental, 180g. \ UND. 8000 0,49 3.920,00

41 Ficha individual do aluno, 180g. 1 \ UND. 8000 0,49 3.920,00

42 Boletim escolar, 180g. \ \\ UND. 8000 0,49 3.920,00

43 Diploma, 31x21cm, 180g, colorido. \ \ \ UND. 5000 0,49 2.450,00

44 Diário escolar eja, 1a a 4a série. UND. 600 21,00 12.600,00

45 Diário escolar eja, 5a a 8a série. UND. 600 21,00 12.600,00

46 Diário pré-escolar. UND. 300 21,00 6.300,00

47 Diário esco!ar creche. UND. 200 21,00 4.200,00

48 Diário escolar 3o ano. UND. 700 21,00 14.700,00

49 Diário escolar 4o ano. UND. 700 21,00 14.700,00

50 Diário escolar 5o ano. UND. 700 21,00 14.700,00

51 Diário escolar 6o ao 9o ano. UND. 1200 18,80 22.560,00

52 Diário escolar 1o ano ensino fundamental. UND. 600 21,00 12.600,00

53 Diário escolar 2o ano ensino fundamental. UND. 600 21,00 12.600,00

54 Bolsa escolar padronizada UND. 4000 18,80 75.200,00

55 Estojo escolar padronisado UND. 4000 2,80 11.200,00

56 Caderno espiral 10 matérias padronizado. UND. 10000 17,90 179.000,00

57 Caderno brochurinha padronizado. UND. 16000 3,25 52.000,00

58 Caderno brochurão, com 60 folhas com capa 
padronizada em cores, 75g.

UND. 7000 7,80 54.600,00

59 Caderno ilustrativo, tam a4, 4x4 cor, ed. 
infantil pré I e II, papel 75g, 249 pág.

UND. 1500 39,00 58.500,00

60 Cartilhas educativas, c/10 folhas, tam Vi
oficio, papel cochê 115g, em cores.

UND. 10000 3,20 32.000,00

61 Cartilha educativa - f 8, capa e miolo papel 
coche 90g/m2 coloridos - 24 pág.

UND. 5000 3,10 15.500,00

62 Teste cognitivo entrada e saída leitura e 
escrita/ matemática

UND. 6000 3,00 18.000,00

63 Gabarito comentado entrada e saida leitura e 
escrita/ matemática

UND. 600 0,60 360,00

64 Manual do aplicador UND. 100 7,00 700,00

 
 

                                                   
 
65 Apostilas encadernada e papel 75gm. UND. 2000 7,00 14.000,00

66 Panfletos diversos, 15x21cm, 4x0 cores. UND. 50000 0,27 13.500,00

67 Panfletos, 4x4 cores, 15x21cm, couchê 115gm. UND. 50000 0,37 18.500,00

68 Folders diversos, 31x21cm, 4x4 cores. UND. 50000 0,40 20.000,00

69 Cartazes, 31x46, 4x0 cores, couchê 115g. UND. 2000 0,80 1.600,00

Total: 830.752,00

PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P. TOTAL

36 Série d, 50x2 vias, numeradas. UND. 100 8,00 800,00

Total: 800,00

Adjudicação do Objeto: será por unidade adquirida.
Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de 
registro de preço por todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da 
mesma, desde que autorizado pela Prefeitura de Mamanguape e aceito pelo fornecedor, até o 
limite de 5 (cinco) vezes o quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preço.
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 
(doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

Mamanguape/PB, 06 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
Eduardo Carneiro de Brito

PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA - ME
CNPJ: 01.496.690/0001-84

GREVY GRÁGIFA E PAPELARIA
CNPJ: 19.407.083/0001-66

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 25 de março de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

E R R A T A – A N E X O I

PROCESSO Nº 15.023/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.002/2015
DATA DE ABERTURA: 30/03/2015 - ÀS 09h00
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE 
LABORATÓRIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Chrystiano 
Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO efetuada 
nas especificações dos itens 43 e 44 do Anexo I, que passará a ler-se:

ITEM QNTD UNID ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO
43 100.000 Und Seringas p/ coleta descartáveis vol. 10ml - C/ AGULHA
44 100.000 Und Seringas p/ coleta descartáveis vol. 20ml – C/ AGULHA

Permanece mantida a data de abertura da presente licitação, visto não haver nenhum prejuízo aos 
termos do Edital. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no horário de 08:00h às 
12:00h e 14:00h às 18:00h, no telefone: (83) 3214-7937 e 3214-7970, ou pelo e-mail:
cel.smsjp@gmail.com.    
                                            

João Pessoa, 23 de Março de 2015.

Chrystiano Madruga Navarro
Pregoeiro / Pregoeira da CSL

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos serviços de assessoria contábil, elaboração de balancetes e folha 
de pagamento para a Câmara Municipal de Água Branca – PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Água Branca: 01.000 – Câmara Municipal 
– Manutenção das Atividades do Legislativo – Outras Despesas - 3.3.90.36 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física OU 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

VIGÊNCIA: período de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
19 de março de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Água Branca e ECOPLAN CONTABILIDADE 
PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 35.000,00.

Água Branca - PB, 19 de março de 2015.
Miraci de Sousa Martins
Presidente da Câmara

CONTRATANTE

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
CNPJ Nº. 05.905.065/0001 - 08
CONTRATADO
GABINETE DO PRESIDENTE

Água Branca - PB, 19 de março de 2015.

PORTARIA Nº TP 00001/2015
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
  R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00001/2015, que 

objetiva: Contratação dos serviços de assessoria contábil, elaboração de balancetes e folha de 
pagamento para a Câmara Municipal de Água Branca – PB, com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
CNPJ Nº. 05.905.065/0001 – 08
End.: Rua Horácio Nóbrega, 3003 – Belo Horizonte - Patos – PB 
Valor: R$ 35.000,00
Publique-se e cumpra-se.

MIRACI DE SOUSA MARTINS
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO 

COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, ANO FABRICAÇÃO ENTRE 2009 À 2013, 
COM AR – CONDICIONADO, MOTOR 1.0, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA 
ATENDER AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS.

ABERTURA: 15 DE ABRIL DE 2015 ÀS 13:30:00.
INFORMAÇÕES: EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS 08:00 ÁS 12:00 HORAS, NA SEDE DA 

CÂMARA Á RUA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, S/N, SÃO JOSE DE ESPINHARAS – PB.
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, 24 DE MARÇO DE 2015.

EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA
PREGOEIRA

EXTRATO DE ADITIVO/MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014.
CONTRATO: 085/2014.
ADITIVO: 001/2014.
OBJETO DA LICITAÇÃO: A CONTRATAÇÃO SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR 

PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA ) UNIDADE ESCOLAR CONTENDO 06 ( 
SEIS ) SALAS DE AULA.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO.
VALOR GLOBAL: R$ 603.592,22 ( SEISCENTOS E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E 

DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS )
VALOR ACRESCIDO: R$ 74.363,28 ( SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SECENTA E 

TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS )
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 677.955,50 ( SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL, 

NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

12.361.0403.1.002 - CONST./AMP./REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES - CONVÊNIO 
025/2014 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA - GOVERNO DO ESTADO.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA.
CONTRATADA: COEN CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 DE JUNHO DE 2014.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15 DE DEZEMBRO DE 2014 À 12 DE JUNHO DE 2015.

ITAPOROROCA - PB, 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICO DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 31.000,00.

Santa Helena - PB, 23 de Março de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICO DESTINADOS AOS DIVER-
SOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015.
DOTAÇÃO: 21.100 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 10 301 0010 2072 MA-

NUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4490.52 99 100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E 
MEIA COMPLEXIDADE 4490.52 99 100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 302 
0040 2090 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 4490.52 99 100 - EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE 10 301 0040 2104 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF 4490.52 
99 100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 301 0040 2105 IMPLANTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATÓRIO DE PROTESES(TIPO I) 4490.52 99 100 - EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA 
QUALIFICA SUS 4490.52 99 100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 301 0040 
2112 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 4490.52 
99 100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 301 0040 2889 IMPLANTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 4490.52 99 100 - EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00001/2015 - 23.03.15 - A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMÉRCIO E SER-

VIÇOS LTDA - R$ 31.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Sistema de Registro 
de Preço para o fornecimento parcelado de Pneus e Câmaras de ar e Serviços de Alinhamento, 
Balanceamento; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: XAVIER 
PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO REGO - R$ 467.220,00.

Sousa - PB, 24 de Março de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Sistema de Registro de 
Preço para aquisição de Alimentos perecíveis e não perecíveis para a Secretaria e merenda escola; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EUGÊNIO PACHELLI SILVA 
DE OLIVEIRA-ME - R$ 60.700,00; FRANCISCO FLORENCIO FILHO - R$ 503.225,00; JUCELIO 
COSTA DE ARAUJO- SUPERMERCADOFELIX - R$ 613.571,90; PANIFICADORA MOREIRA LTDA 
- R$ 518.980,00; UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 49.738,00.

Sousa - PB, 24 de Março de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
GABINETE DA PREFEITURA

Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 002/2015, feito pelo Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, através do relatório apresentado em 06 de março de 2015, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 002/2015, realizado pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 06 de Março de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente 
licitação para as empresas: GREVY GRÁFICA E PAPELARIA, CNPJ.: 19.407.083/0001-66, em todos 
os itens do Pregão n.º 002/2015 processo Administrativo n.º 2015.02.004,  no valor total de R$ 
830.752,00 (oitocentos e trinta mil setecentos e cinqüenta e dois reais), exceto o item 36, o qual foi 
Adjudicado pela empresa: PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME, CNPJ.: 01.496.690/0001-84, 
no valor total  de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 06 de Março de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Assunção por intermédio da secretaria municipal de saúde, vem tor-
nar público, para todos interessados, que está com 02 (duas) vagas abertas para contratação de 
MÉDICO(A) Clínico Geral para o PSF, com carga horária de 20 cada, contratação de excepcional 
interesse público. Telefone: (83) 3466-1212/3466-1143/9632-3071/9807-5866

Assunção-PB, 23 de março de 2013
ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL, PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS 
RUAS: PADRE JOÃO SUASSUNA, PROJETADA I, PROJETADA II, PROJETADA III, PRESIDENTE 
JOÃO PESSOA, ALVES DE OLIVEIRA, CORONEL JOSÉ PEIXOTO, PROJETADA, CAPITÃO JOÃO 
PEDRO, PREFEITO ANTÔNIO DE GOES, PEDRO LUIZ LACERDA, JOÃO BATISTA FERREIRA 
TODAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB. SOB O CONTRATO DE REPASSE Nº 1006701-
95 - MINISTERIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA.

LICITANTES INABILITADOS:
- ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP.
- AMPLA - CONSULTORIA, PROJJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA-EPP .
- COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- CONOBRE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA.
- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME.
- CONSTRUTORA SOARES LTDA - ME.
- DEL ENGENHARIA - EIRELI - ME.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES.
- J. F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA -M E.
- LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME.
- RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - C3 ENGENHARIA.
- SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA -EPP.
- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura 
Municipal, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição 
- PB, no horário 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.

Conceição - PB, 20 de Março de 2015.
HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: 
TRAVESSA ODON BEZERRA, RUA JOÃO CLAUDINO (CONTINUAÇÃO), RUA PRESIDENTE 
JOÃO PESSOA, RUA VEREADOR FRANCISCO RODRIGUES TAVARES, RUA PREFEITO UNIAS 
RAMALHO E RUA JOSÉ OTAVIANO DE MOURA. CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº 
1007714-78 - MINISTERIO DAS CIDADES - MCIDADES/CAIXA.

LICITANTES INABILITADOS:
- ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP.
- AMPLA - CONSULTORIA, PROJJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA-EPP .
- COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.
- CONOBRE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA.
- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME.
- CONSTRUTORA SOARES LTDA - ME.
- DEL ENGENHARIA - EIRELI - ME.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES.
- J. F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA -M E.
- LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME.
- RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - C3 ENGENHARIA.
- SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA -EPP.
- SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Prefeitura 
Municipal, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição 
- PB, no horário 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.

Conceição - PB, 20 de Março de 2015.
HENRIQUE CELSO CIRILO FERREIRA JUNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. 

Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços profissionais na 
área de Engenharia, Arquitetura e Geoprocessamento. 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) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 20 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Carne 
Bovina, Fígado Bovino, Frango e Peixe. 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) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 20 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 15:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Kits de Reagentes 
de Exames Laboratoriais especializados. 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) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 20 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 16:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Frutas, 
Verduras, Legumes. 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) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 23 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RESULTADO JULGAMENTO DERECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIANº: 001/2014.
INTERESSADOS: CONFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA e DANTAS 

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA, NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA E MSX 
CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público o resultado do julgamento do recurso 
interposto pelas empresasCONFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA e DAN-
TAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA, o qual foi CONHECIDO e no mérito julgado pelo NÃO 
PROVIMENTOdos pedidos pela ausência de fundamentação legal, nos termos do parecer técnico 
inserto nos autos. Com a decisão, a reunião para abertura das propostas ocorrerá as 14h00min 
do dia 27/03/2015, na sala da CPL, localizada na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 - Centro 
– ITABAIANA-PB.

Itabaiana-PB, 24 de março de 2015.
Maria José da Silva Lopes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
RESULTADO JULGAMENTO DERECURSO ADMINISTRATIVO

CONCORRÊNCIANº: 001/2014.
INTERESSADO: RTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA torna público o resultado do julgamento do recurso 

interposto pela empresaRTS PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, o qual foi CO-
NHECIDO e no mérito julgado pelo PROVIMENTOdo pedidoem face do cumprimento de todas as 
exigências de habilitação, principalmente no que tange ao subitem 5.4.9 do edital. Com a decisão, 
a empresa recorrente fica HABILITADA para a fase de proposta de preço cuja reunião ocorrerá as 
14h00min do dia 27/03/2015, na sala da CPL, localizada na Rua Presidente João Pessoa, 422/430 
- Centro – ITABAIANA-PB.

Itabaiana-PB, 24 de março de 2015.
Maria José da Silva Lopes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o seguinte resultado: A empresa JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA-ME, 
vencedora com o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), a empresa JOSÉ RODRIGUES 
DE LACERDA NETO-ME, vencedora com o valor de R$ 16.936,00 (dezesseis mil, novecentos e 
trinta e seis reais) e a empresa MOISES URBANO DA SILVA ME, vencedora com o valor de R$ 
135.780,00 (cento e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta reais). Abre-se vista do processo aos 
interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. 

Aguiar-PB, 27 de Março de 2015.
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

GYO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – CNPJ Nº 14.784.092/0001-52, Torna público que requereu à 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – TRANS. 
RODOVIARIOS DE CARGAS E DEPÓSITO DE MERCADORIAS = AC: 880m² = INV. 20.000 = EMP. 02 
– RUA DAS PALMEIRAS, 168 QD. 11 LT. A1 – PARQ. ESPERANÇA – CABEDELO – PB. Processo: 2015-
001806/TEC/LO-9615.

COHEP – COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ Nº 12.916.953/0001-83, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.I 
Nº 1516/2013/PROC. Nº 2013-002219 - EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 224 UNDS - AC: 9.579,6m² - 
INV. 13.664,000 - EMP. 100 - LOC. ATV. RUA ADALGISA LUNA DE MENEZES, 106 – BANCARIOS-JP-PB. 
Processo: 2015-000229/TEC/LI-3787.

SAULO SANTIAGO FALCONI DE CARVALHO FILHO – CPF Nº 047.402.134-35, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDIFI-
CAÇÃO MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) COM 10 UNDS = IT: 600MIL = AC: 668,45M² = NE: 08=L/ATV: RUA 
OLÍVIO DE MORAIS MAGALHÃES, QD. 69, LT. 57 – GEISEL-JP-PB. Processo: 2015-001731/TEC/LO-9600.

UBM – UNIAO BRASILIERA DE MINERAÇÃO S/A - CNPJ Nº 08.966.913/0001-79, Torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO Nº 1974/2013-PROC. Nº 3056/2013 = BENEF. DE MINÉRIOS NÃO METÁLICOS, AC=4995M² 
- IT=1000.000,00 – NE=23 – SÍTIO VILU, S/N – ESTAÇÃO RODOVIÁRIO – Z. RURAL – SOLEDADE/PB. 
NURECG Processo: 2015-001621/TEC/LO-9580.

EBRASIL GAS ENERGIA S.A – CNPJ/CPF Nº 20.311.076/0001-45, Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº C7/2015 em João Pessoa, 19 de 
março de 2015 – Prazo: 170 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA TERMOELÉTRICA 
DENOMINADA UTE EBRASIL CABEDELO, COM MATRIZ ENERGÉTICA A GÁS NATURAL COM POTENCIAL 
1.264 MW, BEM COMO UMA REGASEIFICADORA NO MUNICÍPIO DE CABEDELO – PB Na(o) – PORTO 
DE CABEDELO  Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 2015-001647/TEC/LP-2396.

ELETRICIDADE DO BRASIL S/A – CNPJ Nº 10.538.273/0001-48, Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº C8/2015 em João Pessoa, 19 de 
março de 2015 – Prazo: 175 dias. Para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE UM SITE COMPOSTO DE UMA 
USINAS TERMOELÉTRICAS A GÁS NATURAL DENOMINADA UTE EBRASIL NE II, COM POTENCIAL 
INSTALADA DE 633 MW, TAMBAUZINHO GLEBA III, SANTA RITA-PB Na(o) – FAZENDA TAMBAUZINHO 
GLEBA III, S/N Município: SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2015-001648/TEC/LP-2397.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N033/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083)3218-4588, no dia 15/04/2015 às 14h para:

Contratação de serviços de empresa especializada em limpeza, conservação e manutenção 
hospitalar, 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 - 15-00202-4
João Pessoa, 24 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 N032/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 09/04/2015 às 14h para:

Registro de preços para aquisição de instrumentos musicais e material de reposição, destinado 
a Secretaria de Estado da Educação - SEE, 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 - 15-00146-6
João Pessoa, 24 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

CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO PRESENCIAL N452/2014

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica,  
considerando que a primeira chamada foi DESERTO, para conhecimento dos interessados que, nos termos 
da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito 
do Poder Estadual, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará, a 2ª chamada 
da licitação na modalidade pregão presencial, Conforme Parágrafo único, ART.6º do Decreto do Estado 
da Paraíba nº 32.056/11. na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 09/04/2015 às 09h para:

Aquisição de microtador trator agrícola de pneus com implementos, destinado a Fundação de Apoio a 
Pesquisa do Estado da Paraíba - FAPESQ, conforme anexo I do Edital, 

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

REG. CGE Nº - 15-00121-6
João pessoa, 24 de março de 2014

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 N055/2015
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 13/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo, destinado a Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00206-6
João Pessoa, 24 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 N039/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gases medicinais, destinado ao Hospital da Policia Militar 
General Edson Ramalho - HPMGER, 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 - 15-00182-9
João Pessoa, 24 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
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 15-00194-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que em razão de alteração da data, fica ADIADO para o dia 10 de abril de 
2015, às 10:00 horas, a realização da Tomada de Preço, Nº. 005/2015, prevista para o dia 08/04/2015. 
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Execução de Obra referente 
à Desassoreamento do Canal de Drenagem da Estação de Tratamento de Água de Marés, João 
Pessoa/PB. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, s/n, no 
bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba, Fone/fax: 3218-1208 – E-mail: 
cpl@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 24 de março de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

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

Registro na CGE Nº 15-0203-2
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 09 de abril de 2015, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 019/2015. Objeto: 
Contratação de empresa para serviço de recuperação estrutural dos filtros da ETA de GRAMAME,  
no Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano 
Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 
3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente no site 
www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 23 de março de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 03.07.13.603 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014.
DATA DE ABERTURA: 08/04/2015 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 15-00208-3.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS PROJE-

TORES MULTIMÍDIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 231/2014 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e da Central de Compras/SEAD. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas com 
a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 14h às 18h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 24 de março de 2015.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Mat. 170.333-1

POÇO DANTAS PETRÓLEO LTDA – CNPJ Nº 08.875.639/0001-22, Torna público que a SUDEMA – Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 277/2015 em João Pessoa, 
9 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio varejista de combustíveis, gasolina, 
álcool, óleo Diesel, lubrificantes, GLP – Gás liquefeito de petróleo. Na(o) -  AV. ANTONIO ROBERTO DA SILVA, 
S/N – CENTRO.  Município: POÇO DANTAS – UF: PB. Processo: 2014-006987/TEC/LO-8566.

PEDREIRAS DO BRASIL S/A – CNPJ/CPF Nº 28.396.794/0001-73, Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação para Pesquisa nº 485/2015 em João 
Pessoa, 24 de março de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: LAVRA EXPERIMENTAL DE GRANITO 
PARA FINS ORNAMENTAIS, ÁREA REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.294/2002. Na(o) – FAZENDA 
RAMADINHA  Município:  JUNCO DO SERIDO – UF: PB. Processo: 2014-008857/TEC/LOP-0225.

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 70.118.716/0001-73, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 305/2015 
em João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Estabelecimento de Ensino 
Superior – IESP – DOTADA DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO. Na(o) – BR 230 – LOTEAMENTO BOI SÓ 
– KM 14 – DISTRITO INDUSTRIAL Município:  CABEDELO – UF: PB. Processo: 2014-008912/TEC/LO-9114.

PROJACON CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ Nº 10.190.291/0001-81, Torna público que requereu a sua 
Licença de Operação junto a SUDEMA, de Construção Multifamiliar, localizada a Rua José Tavares Benevides, 
S/N, Jardim Oceania, nesta Capital, através do Processo 2015-001244/TEC/LO-9511.

LUCIVAN ELIAS ROCHA – CNPJ/CPF Nº 05.789.629/0001-86, Torna público que a SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 465/2015 em João Pessoa, 18 de março 
de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Beneficiamento de Leite e Outros Derivados Na(o)  - DISTRITO 
INDUSTRIAL, LT 3, QD 4  Município:  SOUSA – UF: PB. Processo: 2015-000091/TEC/LO-9224.

EMERSON PEREIRA DE LIMA EIRELI - CNPJ Nº 19.651.269/0001-66, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = EDIFICAÇÃO MULTIFA-
MILIAR COM 06 UNDS = IT: 210MIL = AC: 397,92M²=NE. 05 = L/ATV: RUA JOÃO DE DEUS QD. 88, LT. 178, 
B. POPULAR SANTA RITA – PB. Processo: 2015-001427/TEC/LO-9537.
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