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DÓLAR    R$ 3,200  (compra) R$ 3,203  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,090  (compra) R$ 3,290  (venda)
EURO   R$ 3,508  (compra) R$ 3,511  (venda)
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Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Serviço de Saúde pode
agora coletar provas
de violência sexual

 

As vítimas de violência sexual 
no Brasil poderão coletar provas 
do crime em qualquer unidade do 
SUS, anunciou ontem o Governo 
Federal, e não só nos órgãos de 
segurança pública.  PÁGINA 9

Pesquisa

O governador Ricardo Coutinho foi escolhido pelos demais gestores para apresentar a pauta administrativa à presidente Dilma Rousseff

20Caderno

Dilma garante verba
para combate à seca

Uso, por vaidade, de
silicone é discutido

A presidente Dilma Rous-
seff garantiu aos governadores 
do Nordeste ontem em Bra-
sília verbas para o combate à 
seca, prioridade de uma pauta 
apresentada pelo governador 
Ricardo Coutinho.  PÁGINA 3

GOVERNADORES DO NORDESTE EM BRASÍLIA 

Edson Hugo

Edilane Oliveira

Jacó Cavalcante

Maria Melissa

OPINIÃO PÚBLICA 

Começa a temporada 
da Sinfônica Jovem  

IBGE identifica: PB tem
13 arranjos populacionais 

FOtO: Secom-PB
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A Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba (OSJPB) inicia hoje, a 
partir das 20h30, na Sala Maestro 
José Siqueira, a temporada de 
concertos de 2015.  PÁGINA 5

Os espaços entre as cidades em 
que as pessoas se deslocam para 
trabalhar e estudar formam os 
arranjos populacionais. No Estado, 
são 13 as áreas.  PÁGINA 10

Esportes
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O  i m p l a n t e 
de silicone para obter 
beleza corporal divide opi-
niões, mas entre os entrevistados 
ontem a maioria disse que não faria. Veja 
também os riscos dos implantes.  PÁGINA 13

Os implantes de seios 
de silicone são cada vez 

mais procurados, 
mas é preciso verificar 

a qualidade e a 
procedência do produto 

Diversidade



Conhecido como um dos programas de 
maior alcance social na área da educação, 
o Fies – Fundo de Financiamento Estudan-
til – converteu-se num problema financei-
ro e político para o governo. Em entrevista 
concedida anteontem, o ministro Aloisio 
Mercadante deu a senha para as novas me-
didas que o governo pretende implantar em 
relação ao programa. Assegurou que todos 
os contratos serão revisados, um a um, para 
evitar os reajustes abusivos nas mensalida-
des dos cursos financiados pelo programa. 

Na verdade, embora com maior detalha-
mento, ele repete o que a presidente Dilma 
Rousseff já havia afirmado em entrevista 
no início deste mês. “O governo cometeu um 
erro no Fies. Passou para o setor privado o 
controle dos cursos. Não fazemos isso com o 
Prouni, não fazemos com o Enem, não faze-
mos com ninguém. Isso não é culpa do setor 
privado. Fomos nós que fizemos isso. Em vez 
de controlar as matrículas, quem controlava 
era o setor privado”, disse Dilma.

Foi um gesto de humildade, o da pre-
sidente, ao reconhecer que a falha partira 
mesmo do poder público, mas na realidade, 
o problema financeiro do Fies está mesmo 
é no seu desenho original. O governo con-
cede empréstimos para que os estudantes 
das universidades particulares possam 
pagar as mensalidades. O dinheiro é repas-
sado automaticamente às instituições, sem 
critérios claros para a concessão desses 
empréstimos e sem fiscalização do desem-
penho escolar dos beneficiados. O excesso 
de liberalidade e a falta de controle levaram 

a uma explosão de pedidos de financiamen-
to, o que estimulou as instituições privadas 
de Ensino Superior a abrir o capital para 
obter na Bolsa de Valores os recursos ne-
cessários para se expandir.

Tal qual ocorre na briga do rochedo 
com o mar, onde quem sofre é o marisco, 
os estudantes beneficiários do programa 
vivem momentos de apreensão. Muitos 
não estão conseguindo renovar contratos 
com instituições que tiveram reajustes nas 
mensalidades acima de 6,4%. O medo de 
interromper o curso que já frequentam, ou 
mesmo o de perder vagas asseguradas pe-
las notas do Enem, no caso dos iniciantes, 
tomou conta de todos.

A entrevista do ministro Mercadante, 
neste sentido, foi providencial. Ele garantiu 
que o financiamento permanece e todos te-
rão direito à renovação, mas não pode ter 
abuso da mensalidade. E aproveitou para 
esclarecer um ponto importante: “O aluno 
não sente hoje, mas ele vai pagar no futuro. 
Como não há essa percepção por parte dos 
estudantes, as instituições estavam embu-
tindo no financiamento reajustes abusivos. 
E isso não pode continuar”, asseverou. 

O Fies é um programa claramente volta-
do para a democratização da oferta de cur-
sos superiores aos estudantes brasileiros. 
Pode e deve ser continuado, mas precisa, 
sim, passar por reformulações. Não é legal 
nem justo que se transforme em fonte de 
renda desregrada para os empresários da 
educação. Faz bem o governo em cortar a 
corda dos aproveitadores. 

Editorial

 Mudanças no Fies
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

Prato cheio

Membros da maior sociedade científica do 
mundo, a American Chemical Society (ACS), 
encerram hoje, na cidade norte-americana de 
Denver (Colorado), o 249º Encontro Nacional 
da instituição deixando um recado desconcer-
tante para quem costuma dizer - ou já disse em 
algum lugar do passado -  que só pisa em merda 
quando não vê (a expressão era muito comum 
antigamente, quando a moça desdenhava o 
galanteio do rapaz). A menção  dos cientistas, 
aliás, cabe a todos os que usam a palavra para 
expressar, além de desprezo, sentimentos de 
raiva, horror, ojeriza, desabafo e o escambau. 
Escapa apenas o pessoal que milita em teatro 
(nesse ambiente, merda é desejo de boa sorte à 
encenação da peça).

 Bem, antes que vocês digam que estou 
conversando muita ..., vamos ao que interes-
sa. Que diabos de recado é esse que sócios 
da ACS deixaram para tanta gente? Ora, eles 
simplesmente concluíram que fezes humanas 
podem valer milhões de dólares, já que pos-
suem ouro e outros metais preciosos, como 
prata e platina, após tratamento químico. Não 
é joia?  - e, cá pra nós, será que quem cunhou 
a locução “pinico de ouro” (era assim chama-
da, por exemplo, a TV Jornal do Comércio do 
Recife, lembra, Otinaldo Lourenço?) já sabia 
dessa propriedade atribuída a excrementos 
do homem?  Sabe-se lá!

       Segundo os cientistas reunidos até esta 
quinta-feira em Denver, os metais que saem 
das fezes tratadas vêm de produtos de limpe-
za, entre outras fontes.  “O ouro que encontra-
mos foi no nível de um depósito mineral míni-
mo”, afirmou Kathleen Smith, da US Geological 
Survey, cuja equipe descobriu metais preciosos 

em resíduos submetidos a tratamento. É o que 
diz informe do portal G1, acrescentando que 
encontrar uma maneira de extrair os metais 
poderia ajudar o meio ambiente ao reduzir a 
liberação indesejada desses produtos na na-
tureza. Smith faz outra revelação igualmente 
curiosa: “Há metais em todos os lugares - em 
seus produtos para cabelo, detergentes, até 
mesmo nanopartículas que são colocadas nas 
meias para evitar maus odores”.

Não é pouca coisa, não. Como se dizia nos 
meus tempos de Liceu, é prato cheio.

 
CULTURA INÚTIL     
Para quem não milita em teatro, segue 

resumo de informe do Recanto das Letras 
explicando o significado que a expressão 
merda tem nas artes cênicas: 

       Esta expressão, que pode ser con-
siderada um mantra, uma espécie de ritu-
al usado pelos atores antes de suas apre-
sentações, surgiu na França. Um ator iria 
apresentar a peça mais desafiadora de sua 
vida, estava nervosíssimo, pois na plateia 
estariam os mais importantes críticos da 
cidade. No percurso de sua casa ao tea-
tro, encontrou muitos obstáculos. Primei-
ro, deparou-se com um incêndio; teve que 
desviar e acabou se perdendo. Como quem 
tem “boca vai a Roma”, conseguiu chegar 
ao teatro. Na porta do teatro para com-
pletar suas asneiras, pisou em um cocô. 
Entrou, atuou e saiu muito feliz com a me-
lhor atuação da sua carreira. Assim, a ex-
pressão “merda” tem o mesmo significado 
de boa sorte e é  sempre usada antes das 
apresentações. 

  A menção  dos cientistas cabe a todos os que usam a palavra para expressar 
sentimentos de desprezo, raiva, horror, ojeriza, desabafo e o escambau”.

UNInforme

Eu, nÃO

“COnFESSO quE lutEI”  

Os chamados “gatos” de energia 
causam prejuízo ao serviço pú-
blico, de acordo com a Energisa. 
A concessionária de energia es-
tima que a Paraíba deixou de ar-
recadar R$ 1 milhão em Imposto 
sobre Circulação de Mercadoria e 
Serviços (ICMS) no ano passado, 
devido às seis mil ligações clan-
destinas identificadas em todo o 
Estado. Foram furtados mais de 
120 Gwh, energia que abaste-
ceria por dois meses uma cidade 
como João Pessoa.

“Jamais me oporei a qualquer 
apoio que o governador Ri-
cardo Coutinho venha a obter 
na Assembleia Legislativa”. 
Do secretário-executivo de 
Comunicação da Paraíba, Cé-
lio Alves, desmentindo que 
tenha sido um empecilho 
ao ingresso do deputado 
Raniery Paulino (PMDB) na 
bancada de sustentação do 
governo. Assim como Pauli-
no, o secretário é natural de 
Guarabira. 

O Tribunal de Contas do Es-
tado aplicou multas que va-
riam de R$ 933 a R$ 8.800 
em 10 prefeituras que dei-
xaram de publicar informa-
ções sobre receita e despesa 
em seus sites na internet, 
conforme determina a legis-
lação. Estão na lista os mu-
nicípios de Assunção, Ibiara, 
Itaporanga, Olho D´água, 
Piancó, Igaracy, Puxinanã, 
Domingos do Cariri, Juripi-
ranga e São Miguel de Taipu.
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

Ele é uma unanimidade quando 
o assunto é moralidade. O ex-
-senador Pedro Simon (foto) dá 
palestra hoje, às 10h, na sede 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-PB), Centro de João 
Pessoa, sob o tema “A ética na 
política”. Respeitado e admirado 
por sua trajetória em favor da 
democracia e da liberdade de 
expressão, o ex-senador dei-
xou a vida pública após 65 anos 
de atuação política, dos quais 
32 foram como senador. Em 
seu discurso de despedida no 
Congresso, Simon emocionou a 
todos, fazendo alusão às causas 
que abraçou ao longo de sua atuação política no país: “Confesso que lutei. Onde vi o ódio, lutei para 
levar o amor; onde vi a ofensa, lutei para levar o perdão; onde vi a discórdia, lutei para levar a união; 
onde vi a dúvida lutei para levar a fé; onde vi o erro, lutei para levar a verdade; onde vi o desespero, 
lutei para levar a esperança; onde vi tristeza, lutei para levar a alegria; onde vi trevas, lutei para levar 
a luz; onde vi repressão, lutei para levar a liberdade; onde vi tirania, lutei para levar a democracia; onde 
vi corrupção, lutei para levar a ética; onde vi impunidade, lutei para levar a justiça”. O povo brasileiro 
sentirá falta, no Congresso, do Simon combativo, atuante, atento à luta por um Brasil melhor. Do Simon 
ético, condição cada vez mais rara em Brasília. Ano passado, se disse decepcionado com os rumos da 
política no país: “Eu me sinto como um Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento”.  

COnCuRSO nA uEPB
Agora é oficial. A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) vai realizar concurso público para professor 
e técnico-administrativo, no segundo semestre desse ano,  confirmou o reitor Rangel Júnior. O número 
de vagas será definido quando da conclusão do edital. Ele disse que as vagas para professor são para 
suprir as lacunas deixadas por casos de aposentadoria e falecimento.

Na nota, assinada pelo juiz Horácio Fer-
reira de Melo, a AMPB afirma “que quais-
quer declarações infundadas que visem 
a desvirtuar a função judicial e macular 
a imagem deste magistrado, ainda que 
sob o argumento da crítica democrática, 
são inaceitáveis”. Para a entidade, as 
declarações do senador “só contribuem 
para o desprestígio das instituições de-
mocráticas”.

A Associação dos Magistrados da Paraíba di-
vulgou nota de apoio ao presidente do TRE da 
Paraíba, desembargador João Alves, devido a 
uma declaração do senador Cássio Cunha Lima. O 
tucano teria insinuado que a nomeação do filho 
de Alves como procurador da Assembleia Legis-
lativa colocaria sua imparcialidade sob suspeita, 
porque a Casa legislativa é presidida pelo PSB.

REPúDIO 1
REPúDIO 2

EnERGIA FuRtADA SEM tRAnSPARÊnCIA

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet



Dilma garante manutenção das 
obras hídricas e verbas para o NE

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de março de 2015 3
Últimas

O governador Ricardo 
Coutinho foi escolhido pelos 
demais gestores dos estados 
nordestinos para apresentar 
a pauta administrativa para 
a presidente Dilma Rousseff 
e sua equipe ministerial, 
durante reunião na tarde de 
ontem, no Palácio do Pla-
nalto. Os nove governado-
res subscreveram um do-
cumento com cinco pautas 
prioritárias para garantir o 
desenvolvimento econômico 
e social da região. em en-
trevista coletiva, logo após a 
reunião, o governador parai-
bano também foi apontado 
pelo ministro da Casa Civil, 
Aloízio Mercadante, para fa-
lar pelos demais.

Dentre os pontos apre-
sentados à presidente Dilma 
Rousseff e o vice-presidente, 
Michel Temer, estão o acesso 
a financiamentos internos e 
externos, de acordo com a ca-
pacidade de endividamento 
de cada estado, a continuida-
de de investimentos federais 
em andamento, com destaque 
para obras do PAC, do ‘Minha 
Casa, Minha Vida’, da Petro-
bras e em recursos hídricos e a 
intensificação de ações emer-
genciais de convivência com a 
seca como adutoras de engate, 
poços e carros-pipas. 

Ricardo Coutinho apresentou 
a pauta administrativa para a 
presidente Dilma Rousseff

As áreas de saúde e se-
gurança também foram in-
cluídas no documento com  
alternativas de novas fontes 
para o financiamento na Saú-
de, com a taxação de grandes 
fortunas para este fim e a re-
tomada de credenciamentos 
de novos serviços e leitos e 
prioridade para o Nordeste 
no início do funcionamento do 
Sistema Único de Segurança 
Pública, com programas como 

o Brasil Mais Seguro, ‘Crack, é 
Possível Vencer’ e melhoria do 
sistema prisional. 

O ministro da Casa Civil, 
Aloízio Mercadante, que falou 
em nome da Presidência, disse 
que a presidente Dilma Rou-
sseff garantiu a continuidade 
das obras estruturantes na 
área hídrica, como a Transpo-
sição do Rio São Francisco, e a 
intensificação do repasse dos 
recursos emergenciais para 

a seca. Mercadante acrescen-
tou que a presidente Dilma 
Rousseff se comprometeu a 
aprofundar a discussão sobre 
os cinco pontos que ajudam a 
fortalecer o Pacto Federativo, 
mas que estão condicionados 
à aprovação do Programa de 
Ajuste Fiscal a ser realizado 
pelo Congresso Nacional. 

Mercadante enfatizou 
que os investimentos – que 
dependerão da aprovação do 

ajuste fiscal pelo Congresso 
Nacional – darão as condi-
ções econômicas para o país 
retomar o crescimento e a 
estabilidade econômica. “É 
um compromisso do governo 
honrar todos os projetos em 
andamento, e avançar nos no-
vos projetos e parcerias com 
o Estado. Foi uma reunião 
importante para a defesa dos 
valores da democracia e dos 
resultados das eleições e por 

FOTO: Secom-PB

Após a reunião, Ricardo Coutinho também foi apontado pelo ministro da Casa Civil, Aloízio Mercadante, para falar pelos demais governadores

demonstrar a racionalidade 
no debate político que é o que 
o país precisa para enfrentar 
os desafios e avançar”, disse.      

O governador Ricardo 
Coutinho, em entrevista co-
letiva, disse que os gover-
nadores apoiam os ajustes 
realizados pelo governo, 
mas observou que a região 
Nordeste precisa ter acesso 
a financiamentos para man-
ter os investimentos. “Temos 
consciência de que cada es-
tado que tenha condição de 
financiamento tenha acesso 
e vamos esperar a aprovação 
pelo Congresso do Plano de 
Ajuste Fiscal”, afirmou. 

Ricardo frisou que os go-
vernadores alertaram sobre a 
importância da continuidade 
dos investimentos das obras 
do PAC e as obras hídricas 
que são responsáveis por 
gerar empregos. “Tivemos a 
garantia da presidente Dilma 
Rousseff que os investimentos 
continuarão porque são prio-
ritários e importantes para o 
país avançar”, completou.    

Além dos nove governa-
dores  do Nordeste, a reunião 
contou, também, com as pre-
senças do vice-presidente, 
Michel Temer, dos ministros 
da Casa Civil, Aloizio Merca-
dante, da Fazenda, Joaquim 
Levy, do Planejamento, Nel-
son Barbosa, da Previdência, 
Carlos Gabas, e do Secretaria 
de Relações Institucionais, 
Pepe Vargas.

Os governadores do Nor-
deste apresentaram, na tarde 
de ontem, no Palácio do Pla-
nalto, uma carta à presidente 
Dilma Rousseff em que fazem 
um apelo para que as forças 
políticas, econômicas e so-
ciais trabalhem um amplo 
entendimento nacional e a 
preservação do estado De-
mocrático de Direito. 

No documento, eles re-
chaçaram qualquer ação de 
natureza golpista que des-
respeite preceitos legais e 
provoque um clima de insta-
bilidade no país. “Um quadro 
de conflagrações radicaliza-
das não trará nenhum bene-
fício ao Brasil. A hora exige 
espíritos desarmados e ele-
vado senso quanto aos deveres 
patrióticos das lideranças para 
o bem da nação”, diz a carta.

Durante três horas de au-
diência, os governadores de-
fenderam a retomada do cres-
cimento econômico, a defesa 
dos investimentos públicos 
e privados, preservação das 
políticas de combate às desi-
gualdades sociais e regionais e 
a realização de uma ampla re-
forma política, que observe as 
garantias do estado Democrá-
tico de Direito conquistados 
pela nação brasileira.

em entrevista coletiva, 
o governador da Paraíba, 
Ricardo Coutinho, disse que 
a questão política foi muito 
clara de compromisso com 
o estado Democrático de Di-
reito e com a democracia em 
que quem venceu uma elei-
ção de forma limpa deve go-
vernar. “As regras não devem 
ser mudadas diante de per-
calços e nós governadores 
nos colocamos como agentes 
da construção de um amplo 
entendimento nacional. O 
Brasil precisa construir diá-
logos, pontes entre o execu-

tivo, o Legislativo e a Socie-
dade. Não podemos acirrar 
as diferenças neste momen-
to”, reforçou.

O ministro da Casa Civil, 
Aloízio Mercadante, destacou 
a importância da racionalida-
de política que o país precisa 
para enfrentar os seus de-
safios e avançar e do enten-
dimento dos governadores 
da necessidade do ajuste 
fiscal para ultrapassar esse 
momento.  

Sobre os ajustes promo-
vidos pelo governo Federal, 
os governadores compreen-
dem a necessidade de medi-
das de ajuste fiscal, de cará-
ter transitório e emergencial. 
“Mas entendemos que este é 
o momento de também apre-
sentar rumos claros para as 
políticas públicas no Brasil, 
com atenção especial para o 
desenvolvimento do Nordes-
te”, destacou o governador 
Ricardo Coutinho.

Combate à corrupção
O governador Ricardo 

Coutinho destacou a necessi-
dade de investigações dentro 
do estado de Direito e o com-
bate incessante à corrupção, 
com a punição de todos os 
culpados em quaisquer ca-
sos de corrupção. “Por outro 
lado, o Brasil não pode ser o 
país da agenda negativa e úni-
ca. É preciso convergir esfor-
ços para superar os proble-
mas e construir soluções que 
coloquem o país num cenário 
de crescimento, competitivi-
dade, aumento e distribuição 
de riquezas. O Brasil precisa 
de uma nova agenda política 
e econômica que o coloque 
em um novo ciclo de cresci-
mento, superando os focos de 
crise em nome do desenvol-
vimento de todos os brasilei-
ros”, ressaltou.

Entendimento nacional

Os Governadores dos Estados integrantes do Nordeste brasileiro, diante do clima de transitória instabili-
dade política e econômica, vêm se manifestar nos seguintes termos:

1 – Nos últimos 30 anos, a nossa Nação deu passos acertados que nos permitiram conquistar plena demo-
cracia política, controle da hiperinflação e expressivos benefícios sociais. Esse patrimônio é essencial para que 
possamos continuar a sonhar e obter novas conquistas.

2 - Por isso mesmo, não podemos concordar que o legítimo exercício do direito de oposição e de livre 
manifestação seja confundido com teses sem qualquer amparo na Constituição Federal, e que dificultam o 
pleno funcionamento das instituições brasileiras.

3 – Outrossim, reconhecemos as dificuldades econômicas por que passa o Brasil, derivadas em larga medida 
da continuidade da crise mundial inaugurada em 2008. Por essa razão, compreendemos a necessidade de medidas 
de ajuste fiscal, de caráter transitório e emergencial. Concordamos que este é o momento de também apresentar 
rumos claros para as políticas públicas no Brasil, com atenção especial para o desenvolvimento do Nordeste.

4 -  Fazemos um apelo a todas as forças políticas, econômicas e sociais para um amplo entendimento nacional, 
baseado em uma agenda com os seguintes objetivos:

a) retomada do crescimento econômico;
b) defesa dos investimentos públicos e privados, aí abrangidos aqueles relacionados à PETROBRAS – 
parte fundamental da nossa soberania;
c) preservação das políticas de combate às desigualdades sociais e regionais;
d) realização de uma ampla reforma política, que observe as garantias do Estado Democrático de Direito
conquistados pela nação brasileira;

5 – Apoiamos as investigações dentro do Estado de Direito e o combate incessante à corrupção, com a 
punição de todos os culpados em quaisquer casos. Porém, entendemos que o Brasil não pode ser o país da 
agenda negativa e única. É preciso convergir esforços para superar os problemas e construir soluções que 
coloquem o país num cenário de crescimento, competitividade, aumento e distribuição de riquezas. O Brasil 
precisa de uma nova agenda política e enconômica.

6 - Um quadro de conflagrações radicalizadas não trará nenhum benefício ao Brasil. A hora exige espíri-
tos desarmados e elevado senso quanto aos deveres patrióticos das lideranças para o bem da Nação. É neste 
cenário que os governadores dos Estados do Nordeste conclamam todas as lideranças políticas e a sociedade 
civil a um amplo entendimento que ponha o Brasil em um novo ciclo de crescimento, superando os focos de 
crise em nome do desenvolvimento de todos os brasileiros.

Brasília, 25 de março de 2015

Carta dos governadores do NE

RICARDO VIEIRA COUTINHO
Governador do Estado da Paraíba

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado do Pernambuco

ROBINSON MESQUITA DE FARIA
Governador do Estado do Rio Grande do Norte

JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO
Governador do Estado de Alagoas

JACKSON BARRETO DE LIMA
Governador do Estado do Sergipe

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA
Governador do Estado do Maranhão

RUI COSTA DOS SANTOS
Governador da Bahia

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
Governador do Estado do Ceará

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS
Governador do Estado do Piauí
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OSJPB abre temporada oficial de 2015 hoje, em João Pessoa, com repertório 
inédito e participação do flautista Renan Rezende como solista convidado

Sonoras estreias

Renovada técnica, musical-
mente e, também, na quali-
dade dos seus integrantes, 
a Orquestra Sinfônica 
Jovem da Paraíba (OSJPB) 
abre - sob a regência do seu 
maestro titular, Luiz Carlos 
Durier - a temporada oficial 

de concertos 2015 hoje, pontualmente 
a partir das 20h30, na Sala de Concer-
tos Maestro José Siqueira, instalada no 
Espaço Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. Cumprindo uma tradição 
já inerente ao grupo em ocasiões como 
esta,  o repertório da apresentação - cujo 
solista convidado é o flautista Renan 
Rezende - é inédito, formado por gran-
des compositores em âmbito mundial, 
a exemplo de Schubert, Hue e Dvorak. A 
entrada é gratuita para o público. 

“Nesta temporada 2015 a Sinfônica 
Jovem realizará nove concertos oficiais, 
nove didáticos e atenderá convites para 
apresentações no interior do Estado”, 
disse para o jornal A União o maestro 
titular , Luiz Carlos Durier. Formado, no 
total, por 69 integrantes, que vão estar 
se apresentando na noite de hoje, o gru-
po estreia a temporada com novidades. 
“A OSJPB está com uma renovação de 
30% e há músicos que vêm de Campina 
Grande para tocar na capital. Há outros 
dois músicos, ambos do Recife (PE), que 
se transferiram para João Pessoa, onde 
também estudam”, disse ele, acrescen-
tando que ainda há requisições para 
espetáculos, também, nas cidades de 
Natal (RN) e Maceió (AL).

O regente não esconde sua confiança 
para o concerto de hoje à noite. “A expec-
tativa para o início desta temporada é 
a melhor possível. Estamos com reper-
tório de alto nível técnico, com estreias, 
como já é tradição, e ainda faremos uma 
surpresa especial em cada concerto, 
no bis. Uma música não divulgada será 
executada ao final de cada apresentação 
e tenho certeza que vai agradar ao nosso 
estimado público”, antecipou o maestro. 

Durier destacou que a OSJPB es-
treará três peças, dentro do objetivo de 
aumentar o repertório de conhecimento 
musical do público, mas também dos 
próprios músicos, aliado ao intuito de 
valorizar obras de alta qualidade, que 
não estão entre as mais populares da 
música clássica mundial. Nesse sentido, 
o concerto iniciará com ‘Abertura Fierra-
brás, D796’, que é a última obra comple-
ta - escrita em 1823, com libreto de Josef 
Kupelweiser - do austríaco Franz Schu-
bert, inspirada no heroico e lendário 
Ferrabrás, cavaleiro sarraceno, em sua 
conversão ao cristianismo, bem como a 
relação entre sua irmã e Guy de Borgo-
nha. Mas o compositor não chegou a ver 
sua ópera encenada. O regente elogiou 
essa peça e acredita que o público gosta-
rá de ouví-la tocada por uma orquestra 
ao vivo.

O programa segue, depois, com a 
peça intitulada ‘Fantasia para Flauta e 
Piano’, do compositor francês Georges 
Hue. Essa música dialoga com tendên-
cias artísticas de épocas, a exemplo do 

A Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba é elemento de fomento da música erudita, tendo revelado grandes instrumentistas

Maestro Luiz Carlos Durier regendo Rezende é o convidado do concerto

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FOTOS: Divulgação

n Evento: Abertura oficial da temporada de concer-
tos 2015
n Grupo: OSJPB
n Data: Hoje 
n Hora: 20h30 (pontualmente)
n Local: Espaço Cultural, em João Pessoa
n Endereço: Rua Abdias Gomes de Almeida, n0 800, 
Tambauzinho
n Entrada: Gratuita 

Serviço

pós-romantismo, nacionalismo, impres-
sionismo e, ainda, o expressionismo. 
Na ocasião, o flautista Renan Rezende, 
ex-integrante da OSJPB, fará participação 
especial com apresentação solo. “Nessa 
peça, de fácil assimilação, a Orquestra 
demonstra sonoridade e agilidade mui-
to boa”, comentou o regente Durier. O 
concerto vai finalizar com ‘Danças Eslavas 
Op.46’, de Antonin Dvorak, músico tcheco 
que inspirou-se nas ‘Danças Húngaras’, 
de Brahms, para compor ‘Danças Eslavas 
Op. 46’ e ‘Op. 72’, uma série de 16 peças 
orquestrais compostas em 1878 e 1886, 
respectivamente, as quais estão entre 
suas criações mais populares. Nesta 
parte, o maestro comentou que escolheu 

as danças eslavas que considera “as mais 
bonitas e de fácil assimilação” e, também, 
pelo fato dos músicos executá-las “tecni-
camente muito bem”. 

Quanto aos concertos didáticos da 
OSJPB, o objetivo é apresentá-los - com 
entrada gratuita - a estudantes da rede 
pública de ensino. O primeiro aconteceu 
ontem à tarde, na mesma Sala José Siquei-
ra do Espaço Cultural José Lins do Rego. 
Mas ainda surgem solicitações para reali-
zação de concertos fora da Paraíba. “Estão 
chegando os convites e estamos fazendo 
o possível para atender a esses chamados 
de outros estados, mas daremos priori-
dade às apresentações nos municípios 
paraibanos. A Orquestra Jovem precisa 

chegar a outras cidades da Paraíba e as-
sim faremos. Nessas apresentações, pre-
tendemos trabalhar em parceria, inclu-
sive, com músicos das cidades visitadas, 
convidando sempre um para fazer uma 
participação com a Sinfônica”, ressaltou o 
maestro Durier, que é o regente titular da 
orquestra há 17 anos.

Sobre o solista
Renan Rezende é formado em flauta 

pela Universidade Federal da Paraíba. 
Ele iniciou, aos sete anos de idade, os 
estudos musicais. Seus principais pro-
fessores no instrumento foram Augusto 
Maropo e Gustavo de Paco. O músico foi 
professor de flauta no II Festival Interna-
cional de Música de Campina Grande, em 
2011, e professor substituto da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte 
entre 2011 e 2014. Antes, em 2010, rea-
lizou, a convite do Sesc, o projeto Sonora 
Brasil com o Quinteto Latino-americano 
de Sopros, quando se apresentou em 
mais de 85 cidades pelo Brasil. Atual-
mente, o instrumentista cursa o mestra-
do na área de musicologia na UFPB e é o 
flautista principal da Orquestra Sinfônica 
Municipal de João Pessoa.
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Cristiano Lagôas  é o cabeça de um movimen-
to empresarial intitulado Alta Gestão, cujo obje-
tivo é aproximar executivos de alto escalão para 
que se obtenha administração mais eficaz.  Dentro 
desse escopo, ele lançou pela Editora Leader, de 
São Paulo, o livro “Segredos do Sucesso”, em que 
narra a vivência de 105 personalidades, nas suas 
atividades de gestores.

Faço parte dessa  relação e, no depoimento 
feito, explico o começo da minha atividade profis-
sional: “Comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, 
num escritório de joias na Avenida Rio Branco nº 
120.  Ganhava 500 cruzeiros mensais, para dar 
expediente das 13 às 18 horas.  Era ofice-boy.  
Fazia entregas.  Esse dinheiro permitiu que pudes-
se pagar a mensalidade do Colégio Vera Cruz, na 
Tijuca, onde fazia o ginásio, sempre como   pri-
meiro aluno da turma.  O que sobrava dos 280 
cruzeiros de mensalidade, usava para despesas 
pessoais.  Voltava  para casa no bonde 66 (Tijuca) 
e à noite praticava esportes no América F.C. ou no 
Clube  Municipal.  Foi assim que pude me tornar 
um razoável atleta, praticando natação (tenho 56 
medalhas), basquetebol (fui campeão carioca da 
2ª. Divisão), futebol e futebol de salão.  Metódico, 
tinha tempo para tudo.”

E prosseguindo: “Mudei de vida aos 18 anos 
de idade, quando fui contratado pela  Empresa 
Bloch, para trabalhar como repórter da revista 
Manchete Esportiva.  Primeiro salário: 5 mil cru-
zeiros mensais (na época, o salário mínimo era de 
600 cruzeiros).  Passei a pagar o aluguel de casa, 

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

O que importa 
é ser feliz

Uma bancada parlamentar dita “cristã” 
indignou-se com um beijo de duas mulhe-
res casadas, na nova novela Babilônia. Mais 
uma constatação de que a maioria dos que 
se dizem cristãos se converte por interesse 
próprio na “salvação” ou na “prosperidade” 
material. Mas, nunca entenderam a mensa-
gem de Jesus, que foi um crítico veemente 
das religiões, da hipocrisia religiosa, um 
mestre que só pregou o amor incondicional 
entre os seres. Ele, sim, foi um revolucioná-
rio do bem, até hoje incompreendido, que 
quebrou paradigmas, dogmas, convenções, 
tradições infundadas e costumes precon-
ceituosos da época. Recomendou que não 
acusássemos, não julgássemos, que apren-
dêssemos a amar sem cobrar, colocando o 
sentimento de solidariedade acima até dos 
laços sanguíneos!

Esse povo que se diz cristão e se julga 
melhor do que os outros, critica gays, se 
preocupa com a intimidade alheia, pen-
sando que está “salvo”, é a pior espécie de 
religioso. Religioso sem religiosidade. São 
os que entram na Igreja, mas a mensagem 
da igreja não entra neles. Nem nunca vai 
entrar.

Ignoram que, após laudos científicos, 
a Organização Mundial de Saúde deixou de 
considerar a homoafetividade como doen-
ça, que o Conselho Brasileiro de Psicologia 
proibiu terapias que tentem mudar a orien-
tação sexual nata das pessoas. As nações 
mais avançadas, conscientes da necessidade 
de preservar os direitos humanos, oficiali-
zam progressivamente a união civil entre 
iguais. E o Brasil também já renovou seus 
conceitos jurídicos acerca do assunto, não 
obstante surgirem posições retrógradas de 
crenças que só creem no que interessa. Cer-
tamente, no futuro, algumas igrejas apare-
cerão novamente pedindo perdão à humani-
dade por injustiças e discriminações, como 
já se viu.

Não há, aqui, nenhuma apologia a qual-
quer prática afetiva, mesmo porque amor 
e atividade sexual são assuntos que só in-
teressam a duas pessoas e só a elas dizem 
respeito. Além disso, já se provou que nin-
guém escolhe a atração pelo mesmo sexo. Já 
se nasce com essa determinação, genética 
ou não. A suprema corte brasileira já legi-
timou o direito de duas pessoas adultas e 
saudáveis, que se unem e constroem um pa-
trimônio comum, mantê-lo garantido para 
evitar que outros queiram “meter a mão”, 
como acontece frequentemente.

Muitas religiões negam a ciência. Já se 
foi contra os para-raios, já se negou que o 
sangue circula pelo corpo, obrigaram Gali-
leu a desdizer teorias científicas, queima-
ram Joana d’Arc por ser médium, mataram 
e torturaram Giordano Bruno, incineraram 
livros, serviram ao nazismo, discriminam 
mulheres, não as permitindo pregar, ocupar 
cargos episcopais, e ainda são contra pre-
servativos e controle de natalidade.

Ora, já não bastam tantas injustiças 
praticadas no passado, tantas manifesta-
ções opostas às verdades e descobertas 
científicas como a anestesia, a cesariana, a 
transfusão de sangue e outros avanços?

Ainda não entenderam que Jesus nun-
ca julgou, nem condenou? Pelo contrário, 
criticou preconceitos e hipocrisia, dando 
a maior lição de moral ensinada na face 
da Terra. Mostrou que o perdão, o amor, a 
compreensão, são as verdades que fazem a 
humanidade evoluir, mas foi morto da ma-
neira mais cruel e humilhante que alguém 
pode experimentar.

Num mundo que evolui e conquista 
avanços não cabem questionamentos nem 
cafonices. Ser feliz é meta de todos.

Germano 
RomeroSegredos do sucesso

Para que tanta pressa? Por 
que pegar um avião e viajar três 
mil quilômetros em três horas? 
A viagem não podia ser feita 
em um dia, a bordo de um trem 
que desenvolvesse pouco mais 
de cem quilômetros por hora, 
o tempo todo? Lembro-me de 
quando se ia ao Recife nos ve-
lhos trens fumacentos. Saía-se 
de manhã e chegava-se à tarde, 
sem pressa de chegar. O trem 
apita, faz curvas, tem vagão 
restaurante, tem WC, sacoleja 
de lado, não dá catabiu (cut a 
little bit), as pesso-
as dormem.

Às vezes o 
trem descarri-
la, outras vezes 
choca-se com um 
caminhão, outras 
vezes, com outro 
trem; mas é raro. 
Tem paisagem e até 
poemas. Leia-se o 
G.W.B.R de Jorge 
de Lima, o trem de 
Alagoas de Ascen-
so Ferreira. Esses 
expressos da poe-
sia valem por uma 
viagem. O trem 
e Lauro Maia, da bossa nova, 
apita na serra, “faz a curva e 
a saudade aumenta, uma coisa 
me atormenta, vem falar de 
meu amor”. É mais ou menos 
assim, o trem não precisa ser 
exato. A não ser aqueles trens 
do cinema, “3:10toYuma”, “High 
noon”, trens de bandidos e mo-
cinhos. 

Penso que foram esses 
horários exatos que inspiraram 
Fred Zinemann a fazer o filme 

com o tempo da ação igual ao 
tempo da fita. Foi bom, deu 
“Matar ou morrer”. Dia desses 
revi o clássico e vi, lá longe, no 
fundo da tela, à esquerda, nos 
minutos finais, postes com fios 
elétricos, no tempo do trem à 
lenha. Mas o trem chegou mes-
mo ao meio-dia, trazendo o 
bandido.O xerife Gary Cooper 
esperava com seu revólver cer-
teiro. Eu tinha um trem desses 
quando era menino, mas ele 
pegou a reta e foi embora sem 
apitar, sem dar adeus.

Antiga-
mente as pes-
soas pegavam 
o trem e depois 
o vapor. Todas 
chegavam no 
prazo marcado 
pelos telegra-
mas. Raramen-
te barroavam 
com um ice-
berg, são pou-
cos os Titanics. 
Montanha de 
gelo somada à 
montanha de 
falhas huma-
nas, demasia-

damente humanas.
Qual foi a falha que derri-

bou o avião que caiu nos Alpes 
Franceses, segunda-feira? Ainda 
é cedo para os peritos dize-
rem. Levaram dois anos para 
achar a caixa-preta do avião 
que mergulhou no Atlântico a 
600 km de Fernando Noronha, 
4700 m de profundidade. Um 
Airbus A330, da Air France, 
com 228 pessoas, 31 de maio de 
2009. 

Lembra-se daquele Airbus 
320 da TAM que derrapou e 
pegou fogo no aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, com 
178 pessoas a bordo, em 17 
de julho de 2007? Queimou 
lentamente, mas o jornal disse 
que explodiu. Houve quem 
ouvisse os gritos das pessoas 
sendo devoradas pelas chamas 
do avião. No outro Airbus, as 
pessoas morreram afogadas 
no mar. Não houve sobrevi-
ventes em nenhum dos casos. 
Avião, quando não mata na 
água, mata no fogo. Ou mata 
espatifado contra as rochas 
das montanhas, como no caso 
dos Mamonas Assassinas, em 
2 de março de 1996. O jatinho 
Learjet chocou-se com a Serra 
da Cantareira, em São Paulo, 
sem sobreviventes.

O Boeing 777 da Malaysia 
Airlines, que voava de Ams-
terdã –para Kuala Lumpur, em 
julho de 2014, caiu com 298 
pessoas,não se sabe como. Sem 
sobreviventes. Botam a culpa 
em terroristas. Outro da Ma-
laysia, um Boeing 777, com 239 
ocupantes, desapareceu no sul 
do Oceano Índico em8 de mar-
ço 2014. Sem sobreviventes. O 
Airbus A320 da Lufthansa, que 
caiu nos Alpes Franceses, no 
voo Barcelona-Düsseldorf, tra-
santeontem, com 150 pessoas, 
também não deixou sobreviven-
tes.

Os viajores não sobrevivem, 
parecem ter mais pressa em 
morrer do que de chegar.

(Coluna publicada às terças, 
quintas e sábados)

Aviões de guerra

Arnaldo Niskier Membro da ABL, presidente do CIEE/RJ e doutor em Educação - aniskier@ig.com.brArtigo

que era de mil cruzeiros.  O meu fiador foi o Adol-
pho Bloch.

Vivi muitos desafios, na carreira dupla de 
jornalista e professor. Jovem ainda, aos 23 anos 
de idade, fui convocado para ser o chefe de repor-
tagem da revista Manchete.  No magistério, fui 
o mais novo catedrático do Brasil, na cadeira de 
Administração Escolar e Educação Comparada, 
na então Universidade do Distrito Federal, hoje 
UERJ.  Passei com 9,34 no concurso de  cátedra.  
Construir o planetário do Rio, na Gávea, foi outro 
belo desafio.  Sempre que passo por lá, estufo o 
peito de orgulho.  Devo isso à inestimável ajuda do 
governador Negrão de Lima, a quem  servi, jovem 
ainda, como secretário de Estado de Ciência e Tec-
nologia, o primeiro do país.

Se me perguntam qual a minha principal habi-
lidade respondo que é a disciplina.  Outra, herdada 
da minha mãe, é a paciência.  A competência veio 
com o tempo.

Lidar com a greve do setor público de ensi-
no, em  1979, como secretário de Estado de Edu-
cação e Cultura, foi outra grande experiência.  
Herdei a greve da minha antecessora.  Quando 
tomei posse, o sistema estava todo paralisado, 
embora na época fosse proibido ao servidor 
público fazer greve.  Dizia-se que a greve era 
ilegal, mas justa.  De fato, os professores ganha-
vam uma miséria.  O governador Chagas Freitas 
autorizou aumentos inéditos de até 1.000%.  
Assim, conseguimos fazer justiça  à sacrificada 
categoria do magistério.”

Antigamente as 
pessoas pegavam 
o trem e depois 
o vapor. Todas 
chegavam no 
prazo marcado 
pelos telegramas

 

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

Evento

Sociedade em risco

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Golpe Duplo

Fotografia compõe acervo do multi artista Francisco de Paula Coimbra

Um trapaceiro profissional (Will Smith) começa a trei-
nar 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).

baRtolo

Humor 

 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  

Duas senhoras maiores de 65 anos se bei-
jam na boca. Estão supostamente felizes. É difícil 
imaginar uma situação de beijo consensual sem 
qualquer indício de felicidade. A cena acontece 
diariamente nas grandes cidades e foi representa-
da em uma telenovela na TV aberta. 

No início da década de 70, John Lennon, um 
dos maiores ídolos da música pop e integrante dos 
Beatles, fenômeno indiscutível, compôs a belíssi-
ma “Imagine”. Em seu sentido amplo, a letra fala 
de igualdade e paz entre as pessoas.

O que os dois cenários acima têm em comum? 
Eles causam ódio. Isso mesmo. Ódio! É absurdo, 
repugnante, mas precisamos reconhecer e iden-
tificar como amor e paz incitam a fúria de grupos 
conservadores.

Há um novo discurso nas ruas. Apesar dos 
avanços da sociedade para o reconhecimento de 
direitos das minorias, alguns segmentos cami-
nham na contramão e tentam impor sua postura 
de retrocesso.

Não vi a cena na novela da Globo, mas foi 
impossível não ficar sabendo. No dia seguinte só 
se falava nisso. Foi apenas um beijo? Sim. A novela 
vai obrigar pessoas adultas a beijarem outras do 
mesmo sexo? Não. Por que incomodou tanto?

O segundo caso teve proporções menores, mas 
acredito que seja tão assustador quanto o primei-
ro. Um pastor evangélico posa de ‘show man’ e 
compara John Lennon a Jesus Cristo. Depois ele 
canta “Imagine”, e lê a tradução da letra para a 
língua portuguesa. Aconteceu em João Pessoa.

O que vem em seguida se parece com um 
circo de horrores. O líder religioso toma um 
rumo no discurso que põe John Lennon como um 
sonhador equivocado, e diz ainda que não sabe se 
o ex-beatle hoje está no céu ou no inferno. Imagi-
nem só!

Desnecessário alertar para o quanto os grupos 
conservadores são articulados. Eles já têm repre-
sentação de bancada no Congresso e defensores 
na imprensa nacional que espalham o discurso de 
ódio contra o pobre marginalizado e em defesa do 
“cidadão de bem”.

A imprensa tem responsabilidade social, 
precisa comprar essa briga. Na onda de “bandido 
bom é bandido morto”, discursos de cunho reli-
gioso estão se difundindo entre pessoas que nem 
seguem crença alguma, seduzidos pela fantasia da 
extrema direita, e agora propagam o ódio. Avança-
mos muito, como sociedade, na defesa dos diretos 
humanos. Não podemos deixar que falsos paladi-
nos ponham tudo a perder.

FotoS: Divulgação

Exposição “Um olhar sobre Brennand” será
aberta hoje na Estação das Artes Luciano Agra

Comédia retrata habilidade de trapaceiro profissional

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.comA exposição fotográfica ‘Um 

olhar sobre Brennand’ será aber-
ta oficialmente hoje, na galeria 
da Estação das Artes Luciano 
Agra, prédio ao lado da Estação 
Cabo Branco – Ciência, Cultura 
e Artes, no Altiplano. A mostra 
poderá ser vista gratuitamente 
até 10 de maio de terça à sex-
ta-feira das 9h às 21h, sábados, 
domingos e feriados das 10h até 
às 21h.

 ‘Um Olhar sobre Brennand’ 
é um exposição coletiva fruto de 
uma ação, realizada em maio de 
2014, voltada para a fanpage do 
Facebook (/artebrennand) e do 
perfil do artista no Instagram (@
instabrennand). As pessoas usa-
vam a hashtag #umolharsobren-
nand para marcar as imagens. A 
Oficina Cerâmica Brennand ele-
geu dez fotos para participar da 
exposição. Nelas o olhar curioso 
de fotógrafos acostumados a rea-
lidade fria das ruas e avenidas de 
concreto armado.

 A novidade nesta exposição 
será a participação do vídeoarte 
‘Túnel Mágico’, com direção foto-
gráfica de Dani Neves, feito ex-
perimentalmente e embasado na 
temática sustentável e verde en-
contrada nos entornos da Oficina.

Cristovam tadeu

O DUELO (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 109 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Marcos Jorge. Com Joaquim de 
Almeida, José Wilker, Cláudia Raia. O 
comandante Vasco Moscoso de Aragão 
(Joaquim de Almeida) está cansado da sua 
vida aventureira em alto mar, e busca um 
lugar tranquilo para viver. É assim que ele 
chega até a vila de Periperi, uma cidadezinha 
costeira, e logo conquista a todos no local. 
Aragão ganha a admiração dos homens 
que se juntam para ouvir suas histórias 
fantásticas, e conquista as mulheres, com 
seus ares românticos da Europa. Só que 
o fiscal Chico Pacheco (José Wilker), até 
então o homem mais admirado da cidade, 
desconfia de Aragão e começa a investigar 
a vida do forasteiro, querendo saber se 
tudo que ele diz é verdade ou não. Manaíra2: 
13h20 e 15h50 CinEspaço2: 14h  

CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Romance. Duração: 128 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Kenneth Branagh. Com 
Lily James, Cate Blanchett, Richard Mad-
den. Após a trágica e inesperada morte 
do seu pai, Ella (Lily James) fica à mercê 
da sua terrível madrasta, Lady Tremaine 
(Cate Blanchett), e suas filhas Anastasia 
e Drisella. A jovem ganha o apelido de 
Cinderela e é obrigada a trabalhar como 
empregada na sua própria casa, mas 
continua otimista com a vida. Passeando 
na floresta, ela se encanta por um corajoso 
estranho (Richard Madden), sem desconfiar 
que ele é o príncipe do castelo. Cinderela 
recebe um convite para o grande baile e 
acredita que pode voltar a encontrar sua 

alma gêmea, mas seus planos vão por 
água abaixo quando a madrasta má rasga 
seu vestido. Agora, será preciso uma fada 
madrinha (Helena Bonham Carter) para 
mudar o seu destino. Manaíra5:13h30, 16h, 
18h30 e 21h15  Manaíra 6: 12h30 e  17h30 
Manaíra9:   14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 
Manaíra 11: 15h e 20h  CinEspaço4: 14h30, 
16h50, 19h20 e 21h40  

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. Manaíra8: 14h10, 16h50, 19h30 
e 22h15 CinEspaço 2: 16h20 e 21h20Tambiá 
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 
inseparáveis desde a infância, experimen-
tando juntos as dificuldades amorosas, 
familiares e escolares. Embora exista 

uma atração entre eles, os dois mantêm 
a amizade acima de tudo. Um dia, Alex 
decide aceitar um convite para estudar 
medicina em Harvard, nos Estados Unidos. 
A distância entre eles faz com que nasçam 
os primeiros segredos, enquanto cada um 
encontra outros namorados e namoradas. 
Mas o destino continua atraindo Rosie e 
Alex um ao outro. Manaíra1: 13h45 e 21h50. 
Tambiá 1 : 18h50

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). Gêne-
ro: Drama. Duração: 125 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Sam Taylor-Johnson. 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 1: 19h 
Tambiá 3: 14h40, 17h40 e 20h40

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).  
Manaíra3: 14h45, 17h15, 19h45 e 22h20  

CinEspaço 2: 18h50 Tambiá 2:  14h30, 
16h30, 18h30 e 20h30

O SÉTIMO FILHO (EUA 2015). Gênero: Aventura. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Sergey Bodrov. Com Jeff Bridges, Ben 
Barnes, Julianne Moore. John Gregory (Jeff Bri-
dges) 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. Manaíra2: 18h15 e 20h45 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. Manaíra 1:16h15 e 21h40 
CinEspaço 1: 14h10

Serviço

O artista
Francisco de Paula Coimbra 

de Almeida Brennand é natural da 
cidade do Recife-PE. Escultor e ar-
tista plástico que desenvolve seu 
trabalho com diversos suportes. 
Entretanto é mais conhecido pelo 
seu trabalho como ceramista. 

Em novembro de 1971, o 
artista começou a reconstruir 
a velha Cerâmica São João da 
Várzea, fundada pelo seu pai em 
1917. Esse conjunto, encontra-
do em ruínas, deu início a um 

colossal projeto de esculturas 
cerâmicas que deveriam povoar 
os espaços internos e externos 
do ambiente.

n Exposição coletiva: Um olhar sobre Brennand
n Abertura: Hoje
n Hora: 19h
n Local: Galeria da Estação das Artes Luciano Agra
até 10 de maio
n Horário de visitação: Terça à sexta-feira – 9h às 21h
n Sábados, domingos e feriados – 10h às 21h
n Entrada gratuita
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Diversidade

A 2a edição do Festissauro, que se realizará em Sousa, 
em maio, já inscreve para as mostras competitivas 2015

Espetáculo ‘O Amor Venceu’ 
de Zíbia Gasparetto chega 
hoje a Campina Grande

Cinema no Vale

Filmes de qualquer gênero, 
mas com duração mínima 
de 5 minutos e máxima de 
20 minutos (incluindo os 
créditos), podem ser inscri-
tos nas mostras competiti-
vas da 2ª edição do Festival 
Audiovisual do Vale dos 

Dinossauros (Festissauro), cuja aber-
tura oficial ocorrerá no próximo dia 26 
de maio, a partir das 19h  no Campus 
Centro da UFCG na cidade de Sousa, 
localizada no Alto Sertão da Paraíba. 
Até agora, interessados inscreveram - 
gratuitamente, online ou via Correios - 
pelo menos 60 obras cinematográficas, 
de acordo com informação prestada 
para o jornal A União por Yaroslávia 
Paiva, coordenadora de produção do 
evento, que, neste ano, homenageará o 
cineasta André da Costa Pinto. O prazo 
ainda continua aberto e vai se estender 
a 17 de abril. Aos interessados em par-
ticipar, a ficha de inscrição e o regula-
mento estão no site www.festissauro.
com.br.

Cada diretor / realizador poderá 
inscrever até, no máximo, dois filmes, 
produzidos entre os anos de 2011 e 
2015. Depois, as obras serão avaliadas 
pela curadoria e a lista de seleciona-
dos será divulgada no dia 4 de maio, 
no site e página oficial do evento, 
bem como diretamente aos realizado-
res, via e-mail. Além de três mostras 
competitivas, haverá outra, reunindo 
longas-metragens convidados. Depois 

de homenagear, na 1ª edição, o cineasta 
Vladimir Carvalho, desta vez o esco-
lhido foi outro paraibano, André da 
Costa Pinto, diretor do filme Tudo que 
Deus Criou - primeiro longa rodado 
totalmente na Paraíba e distribuído, 
em âmbito nacional, neste primeiro 
semestre - é idealizador e coordena-
dor do Comunicurtas (Festival Au-
diovisual de Campina Grande). Além 
disso, Yaroslávia Paiva antecipou que 
a programação ainda inclui a exposi-
ção de imagens intitulada Retiniando, 
do também paraibano João Carlos 
Beltrão, considerado um dos maiores 
diretores de fotografia de cinema, que 
será visitada pelo público até o final 
do evento, além de outras atividades, 

a exemplo de oficinas de formação, 
palestras e debates. 

Sobre o evento
O Festival de Audiovisual do Vale 

dos Dinossauros objetiva a promoção e 
premiação de filmes. Durante seu perío-
do de realização, congrega realizadores, 
produtores, estudiosos e espectadores 
do segmento audiovisual do Sertão 
paraibano, mas também de outras 
regiões do Estado e do restante do 
Brasil. Dirigido por Leonardo Alves de 
Oliveira, surgiu em plena efervescência 
da produção e difusão do audiovisual 
naquela região, propiciada, principal-
mente, pelas atividades realizadas por 
Pontos de Cultura, cineclubes e o Cen-

tro Cultural Banco do Nordeste.  
O Festissauro foi criado com a mis-

são de reunir, exibir, difundir, capacitar, 
premiar e, sobretudo, debater, com os 
realizadores participantes e represen-
tantes governamentais, as políticas 
públicas para o setor. E, de maneira pa-
ralela, o evento ainda serve como meio 
de divulgação do Complexo Turístico 
Vale dos Dinossauros. Esse papel não 
é cumprido à toa: com uma população 
estimada em 68.434 habitantes, Sousa é 
reconhecida justamente como a cidade 
dos dinossauros e por possuir aquele 
sítio paleontológico, referencial em pe-
gadas fossilizadas para pesquisadores, 
turistas, estudantes, ecologistas do Bra-
sil e de outros lugares do mundo. 

 

Espetáculos teatrais serão apresentados até sábado e 
têm como homenageado o ator e diretor Marcos Pinto

Sempre com  
um sorriso 
no rosto, 
Marcos 
Pinto era 
reconhecido 
pelo seu 
trabalho 
e pela 
alegria que 
contagiava 
a todos, o 
artista foi 
morto em 
dezembro 
do ano 
passado

Alunos da rede pública e privada acompanhando as sessões de um dos maiores eventos da sétima arte no interior do Estado

Romance foi visto por mais de um milhão de pessoas

O público pessoense poderá 
assistir hoje o ‘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. Já em 
Campina Grande, a programação 
continua, contemplando o público 
adulto e infantil, isso porque o Cine 
Teatro São José recebe a peça ‘A 
Vida das Palavras de Stela do Patro-
cínio’, 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 professora 
de teatro do curso de Arte e Mídia 
da UFCG. A programação é gratuita.

Esses espetáculos fazem parte 
da programação que acontece até 
sábado em virtude ao Dia Mundial 
do Teatro e o Dia Nacional do Circo 
que são comemorados amanhã. 
Assim como nos anos anteriores, 
espetáculos circenses fazem parte 
da programação, já que a data fes-
teja as duas vertentes artísticas – o 
teatro e o circo. O homenageado do 
evento será o ator e diretor Mar-
cos 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. 

Os teatros, auditórios e praças 
nas cidades contempladas, serão 
ocupados com as apresentações 
como forma de popularizar as 
artes cênicas e fortalecer o gênero 
de teatro de rua. O evento também 
destaca 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 abrangên-
cia estadual, já que os municípios 
foram escolhidos de maneira estra-
tégica para que polarizem diferentes 
regiões do Estado, possibilitando 
que a população de cidades cir-
cunvizinhas também possa assistir 
às apresentações. Além de grupos 
paraibanos, este ano a programação 
traz atrações do Rio de Janeiro - RJ, 
Itapipoca - CE e Recife - PE.

FotoS: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Lucas Duarte
Especial para A União

A peça ‘O Amor Venceu’ em cartaz há 19 anos no Brasil, 
chega a Campina Grande para uma apresentação única hoje, 
às 20h, no Teatro Municipal Severino Cabral. Os ingressos, 
com apresentação do Grupo Ramakriya Produções Artís-
ticas, de São Paulo, custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia 
entrada).

Tendo como base o livro homônimo da escritora e mé-
dium paulista Zíbia Gasparetto, o espetáculo estreou sua pri-
meira montagem no ano de 1995 e a montagem já foi vista 
por mais de um milhão de espectadores e agraciada, inclusi-
ve, com o Prêmio Sesi de Dramaturgia  no ano de 2006. Com 
adaptação de Renato Modesto e direção de Lucienne Cunha, 
O Amor Venceu narra conflitos gerados pelo egocentrismo, 
onde sofrimentos poderiam ser evitados não fosse à bus-
ca desenfreada pelo poder. Uma história real extraída dos 
entrechoques constantes que a médium presenciou numa 
época passada.

O espetáculo, ambientado no Egito Antigo (1.200 a.C.), 
destaca a história de amor de quatro jovens. No romance 
ditado por Lucius, nas terras do faraó, os personagens são 
divididos entre senhores e escravos que encontram-se entre 
prazeres e dificuldades pela vida, tentando resgatar a sua 
verdadeira existência.
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Paraíba tem 13 arranjos 
populacionais, segundo 
estudo divulgado pelo IBGE

Violência sexual
Coleta de provas poderá ser feita agora nos serviços públicos de saúde credenciados
Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil 

O Governo Federal anun-
ciou ontem novas diretrizes 
para a organização e a inte-
gração do atendimento às ví-
timas de violência sexual por 
profissionais de segurança 
pública e do Sistema Único de 
Saúde (SUS). A coleta de pro-
vas de violência sexual a par-
tir de agora poderá ser feita 
nos serviços públicos de saú-
de credenciados. Atualmente, 
isso é atribuição exclusiva de 
segurança pública.

A ideia é que o registro 
de informações e a coleta de 
prova passem a ser feitos du-
rante o atendimento presta-
do em unidades de saúde às 
vítimas de violência sexual. 
Desta forma, o exame não 
será feito mais de forma ex-
clusiva por unidades do Ins-
tituto Médico-Legal (IML).

A portaria foi assinada 
pelos ministros da Saúde, 
da Justiça, dos Direitos Hu-
manos e da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres. 
De acordo com o ministro 
Arthur Chioro (Saúde), o ob-
jetivo do governo é tornar 
o atendimento mais huma-
nizado, de modo a reduzir 
a exposição da pessoa que 

sofreu a violência, evitando 
que a vítima seja submetida 
a diversos procedimentos.

“Uma vez a mulher fa-
zendo a denúncia ou o bole-
tim de ocorrência e neces-
sitando desses materiais, 
dessas informações, não há 
necessidade de se repetir o 
exame e submeter aquela 
mulher aos mesmos procedi-
mentos”, explicou.

Chioro destacou, entre-
tanto, que a pasta ainda pre-
cisa habilitar os serviços de 
atenção a mulheres vítimas 
de violência, fazer a forma-
ção dos profissionais de saú-
de e estabelecer as normas 
técnicas que vão disciplinar 
como serão feitos o atendi-
mento, a coleta e o armaze-
namento de vestígios.

“Queremos construir 
uma maneira em que a mu-
lher possa ser atendida com 
mais acolhimento, de uma 
forma mais integrada entre 
as áreas da saúde e da segu-
rança pública em benefício 
de quem é vítima de violên-
cia”, disse Chioro.

Atualmente, seis Estados 
oferecem esse tipo de serviço 
por meio de pactuação local: 
Amazonas, Minas Gerais, Pa-
raná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo.

Dados do governo indicam 
que o país conta com 402 ser-
viços de atenção às pessoas em 
situação de violência sexual. 
Desses, 131 não fornecem aten-
dimento 24 horas por dia. A ideia 
é expandir a rede nos próximos 
meses. Depois da coleta, os ves-
tígios deverão ser encaminhados 
para unidades especializadas em 

medicina legal. Com a mudança, 
profissionais da rede de saúde 
credenciada se encarregam de 
fazer o atendimento do pacien-
te, a coleta de vestígios e enca-
minhá-los para autoridade poli-
cial, quando requisitados. 

A autoridade policial tem a 
incumbência de registrar e arma-
zenar os dados, para que eles fi-

quem disponíveis nos sistemas de 
segurança pública e de justiça. As 
provas somente são usadas caso a 
mulher queira registrar uma ocor-
rência contra o autor da violência. 
“A coleta de vestígios é essencial. 
Não existe crime sem a prova”, ob-
servou a ministra da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, Eleonora 
Menicucci.

Rede de atendimento será expandida
Os ministros Eleonora Menicucci, Arthur Chioro, Ideli Salvatti e a representante da Contag, Alessandra Luna, ontem, em Brasília
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Doze milhões de bra-
sileiros vivem com doen-
ças reumáticas, como 
artrite, artrose, bursite, 
tendinite, entre outras. 
Geralmente, o problema 
começa com uma peque-
na dor nas juntas e pode 
afetar ossos, cartilagens, 
articulações e músculos.

De acordo com o coor-
denador geral de média 
e alta complexidade do 
Ministério da Saúde, José 
Eduardo Fogolin, quem 
sofre de doenças reumá-
ticas pode encontrar tra-
tamento gratuito no SUS. 

“Pela Estratégia de 
Saúde da Família, uma 
pessoa que chega com 
uma dor crônica do apa-

relho locomotor para por 
um cuidado de solicita-
ção de exames e aí ele faz 
todo um cuidado pra com-
bate dessa dor e também 
pra reduzir e ter preven-
ção em relação à compli-
cação, incluindo cuidados 
de fisioterapia, sessões 
até de acupuntura e tra-
tamento medicamentoso”, 
disse Fogolin.

Diagnóstico
Quem vive com doen-

ças reumáticas corre o 
risco de perder a capaci-
dade de se movimentar 
se não procurar pelo tra-
tamento adequado. Por 
isso, o coordenador de 
média e alta complexida-

de, José Eduardo Fogolin, 
alerta para a importância 
do diagnóstico precoce.

“O fato de você identi-
ficar precocemente e pro-
curar o cuidado, o serviço 
de saúde pra que faça o 
início da terapia, seja me-
dicamentosa ou não me-
dicamentosa, são fatores 
importantes pra preven-
ção dessa complicação.”

Quem sentir dores 
nas articulações ou jun-
tas deve procurar uma 
Unidade Básica de Saúde 
para saber se o sintoma 
está ou não associado a 
alguma doença reumáti-
ca. Caso positivo, a pessoa 
deve começar o tratamen-
to imediatamente.

SUS oferece tratamento
para doenças reumáticas

SERVIÇO GRATUITO

Informe publicitário
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PB tem 13 arranjos populacionais
estudo do ibGe

Na Grande JP, quase 60 mil 
pessoas se deslocam por 
dia para trabalhar e estudar

l Adventure 
Nos meses de abril e maio 

próximos vai acontecer em 
municípios do Brejo, Cariri e Litoral 
paraibano o evento “Adventure 
Tour-PB”. Numa promoção da 
empresa PEC Eventos Coorporativo, 
com apoio do Sebrae-PB e 
prefeituras envolvidas, o evento 
promete muita emoção com 
trilhas de Bike, 4x4, caminhadas, 
cavalgadas, tendo como grande 
novidade a experiência do Hotel 
de Barracas oferecido pela 
Overland Pop Up nos municípios 
participantes. Adventure Tour-PB 
será realizado em Lucena (18/4), 
Pilões (25/4), Areia (2/5), Bananeiras 
(9/5), Boqueirão (16/5), Cabaceiras 
(23/5) terminando dia 31 de maio 
no município do Conde. Mais 
informações 83-8753-0500

boqueirão 
Quem gosta do turismo religioso se deslumbra em meio à Caatinga 

do Cariri paraibano, onde rochedos se destacam com imagens de 
santos tendo como pano de fundo um céu belíssimo na Gruta de 
Lourdes, construída em uma propriedade privada, sendo atrativo para 
os romeiros no município de Boqueirão. O local revela uma história de 
fé e perseverança, que foi iniciada quando a filha de José Guilherme, 
proprietário das terras, começou a ter visões em que Nossa Senhora 
de Lourdes lhe aparecia dizendo que ele devia erguer um santuário 
naquele local. Então, José Guilherme, que já havia alcançado uma graça 
decidiu seguir a orientação da Santa e transformou o local na Gruta de 
Lourdes, que recebe toda semana grupos de orações para manter viva 
a fé e agradecer graças alcançadas.

Paraíba: todos os cantos teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l teAtro
 

Amanhã é comemorado o 
Dia Mundial do Teatro e o Dia 
Nacional do Circo. Para celebrar 
a data, 12 cidades de diferentes 
regiões da Paraíba recebem 
espetáculos até o próximo sábado. 
O homenageado é o ator e diretor 
Marcos Pinto, morto em dezembro 
do ano passado. Ao todo, serão 
16 apresentações espalhadas 
pelos municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Alagoa Grande, 
Areia, Bananeiras, Cajazeiras, Conde, 
Cuité, Guarabira, Monteiro, Pombal 
e Sousa. A programação é gratuita. 
O evento é realizado pelo Governo 
do Estado, por meio da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), 
com apoio das prefeituras.

l Pilões 
O Grupo Teatral Padre Matheus, a 

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus e 
a Associação dos Moradores e Amigos de 
Pilões, já fecharam os preparativos para 
a realização do espetáculo da Paixão 
de Cristo. Trata-se do maior espetáculo 
ao ar livre realizado na Paraíba, tendo 
como tema: ”Novíssima Jerusalém em 
Pilões”, contada há 42 anos pelo Teatro 
Padre Matheus, e será realizada às 
18h30 da Sexta-Feira Santa, no Largo da 
Matriz do Sagrado Coração de Jesus em 
Pilões.

l PAssArinhAndo 
Aproveite o feriadão da 

Semana Santa para renovar as 
energias em contato com a natureza 
no “Passarinhando no Pico do 
Jabre”, evento será realizado no 
Pico do Jabre no período de 2 a 
5 de abril próximo. O local está 
situado entre os municípios de Mãe 
D’água e Matureia, sendo um dos 
ecossistemas mais ricos da Paraíba, 
abrigando árvores típicas da mata 
úmida e elementos da Caatinga. 
Para melhor contemplação em 
perfeito contato com a natureza, 
a organização do evento também 
oferece como opção de hospedagem 
área para camping, com infraestrutura 
de segurança, banheiros e serviços 
de restaurante no Casarão do Jabre.  
A inscrição custa R$ 600,00 por 
pessoa, incluindo evento, transporte 
partindo de João Pessoa e três diárias 
no Casarão do Jabre com direito 
ao café da manhã, almoço e jantar. 
Informações e inscrições podem ser 
feitas através dos telefones (83) 
9954-2243 / 8754-6695. 

recursos 
A liberação de recursos da ordem de R$ 60 milhões para ampliação 

e reforma do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em João 
Pessoa, será mais um passo para consolidar o turismo de lazer e eventos. 
Os investimentos na infraestrutura não se restringem apenas ao aeroporto, 
mas também ao Centro de Convenções de João Pessoa, que tem elevado a 
taxa de ocupações dos hotéis de 60%, para 100%, durante a realização de 
turismo de eventos independente da estação. A solicitação desses recursos 
ao Governo Federal foi feito no último dia 18, em Brasília, durante diversas 
audiências mantidas pelo governador Ricardo Coutinho.

sinGtur/Pb
Guias de turismo e convidados 

participam hoje do 5º Encontro Estadual 
de Guias de Turismo da Paraíba, que 
será realizado no período das 9h às 
15h no auditório da PBTur, em João 
Pessoa. Na pauta, temas para ampliar 
o conhecimento do guia de turismo e 
informações de atualizações dentro do 
turismo direcionado ao profissional. O 
evento é uma realização do Sindicato 
dos Guias de Turismo da Paraíba – 
Singtur/PB e cada participante deve levar 
um quilo de alimento não perecível para a 
instituição beneficente.

O turista em João Pessoa que queira 
obter informações sobre os pontos turísticos 
nos diversos municípios paraibanos, tem a sua 
disposição Postos de Informações Turísticas da 

PBTur, localizados na sede do órgão em Tambaú 
ou pelo telefone 3214-8185 ou no Box da 
Rodoviária, no Centro e também pelo telefone 
3218-6655.

l dicAs

Foto: Evandro PereiraFoto: teresa Duarte
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Sandro Alves de França
Especial para A União

De acordo com um novo 
estudo do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia Es-
tática), divulgado ontem, a 
Paraíba possui 13 arranjos 
populacionais, que são o flu-
xo de habitantes entre mais 
de uma cidade por razões 
de trabalho e de estudo. Em 
outras palavras, trata-se de 
polos urbanos integrados no 
âmbito econômico e demo-
gráfico, onde o fluxo de pes-
soas que trabalha e transita 
forma um núcleo de econo-
mia e concentração popula-
cional. 

Na Paraíba, cidades como 
João Pessoa (grande concen-
tração urbana) e Campina 
Grande (média concentra-
ção urbana) são os exemplos 
mais claros, pois constituem, 
ao mesmo tempo, arranjos 
populacionais e concentra-
ções urbanas, que por sua vez 
são as cidades-polo que aglo-
meram outros municípios 
com base na economia e no 
fluxo demográfico.

João Pessoa e Campina
Em João Pessoa o maior 

arranjo do Estado reúne os 
municípios de Bayeux, Cabe-

delo, Conde, Cruz do Espírito 
Santo, Lucena, Santa Rita e a 
capital paraibana. A popula-
ção do arranjo é 1.050.872 de 
habitantes, sendo 96,7% em 
situação urbana. Além disso, 
57.589 pessoas se deslocam 
para trabalho e estudo entre 
os municípios que compõem 
o arranjo, de acordo com os 
dados do IBGE.

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do arranjo alcançou, 
em 2010, a cifra de R$14,694 
bilhões, com destaque para o 
valor adicionado pelo setor 
de serviços, que representa 
62,2% do PIB. O número de 
empresas e unidades locais, 
em 2011, somou respectiva-
mente, no arranjo, 17.904 e 
19.333, sendo que João Pes-
soa (PB) possuía 80,7% das 
empresas do arranjo.

O segundo maior ar-
ranjo do Estado, Campina 
Grande, possui população 
total de 477.987, sendo 
88,6% em situação urbana. 
Os municípios de Lagoa Seca, 
Massaranduba, Puxinanã, 
Queimadas, além de Cam-
pina Grande (PB) compõem 
o arranjo. O PIB do arranjo, 
em 2010, alcançou a mar-
ca de R$ 4,798 bilhões, com 
expressiva participação do 
valor adicionado pelo setor 
de serviços, com 61,1%. Des-
taca-se, ainda, os municípios 
de Riachão do Bacamarte, 
Boa Vista e São Sebastião 
de Lagoa de Roça (PB) que, 

apesar de não comporem o 
arranjo, possuem intensida-
de alta de integração com o 
arranjo populacional.

Outras localidades
O Estado possui mais 

outros 11 arranjos popula-
cionais: “Alagoa Nova”, “Cai-
çara - Logradouro”, “Cuité 
- Nova Floresta”, “Duas Es-
tradas - Serra da Raiz”, “Gua-
rabira”, “Itambé/PE - Pedras 
de Fogo”, “Jacaraú”, “Maman-

guape - Rio Tinto”, “Patos”, 
“Pombal” e “Solânea - Bana-
neiras”. Tradicionalmente 
o arranjo é denominado de 
acordo com a localidade de 
maior população, caso esta 
não supere o dobro dos ha-
bitantes dos demais municí-
pios que integram o arranjo. 

12 dos 13 arranjos na 
Paraíba são exclusivamente 
entre municípios paraibanos 
e um congrega localidade de 
outro Estado, no caso Per-
nambuco. Ao todo 35 muni-
cípios do Estado compõem 
os arranjos e o número de 
pessoas que interage por 
motivos de estudo e/ou tra-
balho chega a 83 mil, segun-
dos dados analisados pelo 
IBGE do Censo 2010.

O estudo
Intitulada Arranjos Po-

pulacionais e Concentrações 
Urbanas do Brasil, a pesqui-
sa do IBGE utiliza critérios 
como integração através de 
movimentos pendulares de 
trabalho e de estudo no Mu-
nicípio e entre mais de um 
município. O estudo analisou, 
dentre outros referenciais, 
os dados do Censo 2010 do 
IBGE por esses serem mais 
detalhados e conterem in-
formações sobre 100% dos 
municípios brasileiros. Foi 
a primeira vez que os dados 
foram analisados de modo 
a cruzar informações sobre 
esses aspectos da população 

e dos territórios, tornando o 
estudo algo inédito e pioneiro.

Deslocamento constante
Amanda Trajano, tra-

balha como pedreiro (as-
sim mesmo, com o termo 
no masculino) e atualmente 
está na gestão do Sindicato 
dos Trabalhadores da Cons-
trução Civil (Sintriscon). Foi 
a primeira a trabalhar como 
pedreira com carteira assi-
nada na Paraíba. Moradora 
de Bayeux, na Região Metro-
politana de João Pessoa, ela 
sempre precisou se deslocar 
entre as duas cidades, seja 
por questões de estudo, seja 
para trabalho.

“Sempre me desloquei 
entre João Pessoa e Bayeux 
mas isso se tornou rotina 
desde que comecei a traba-
lhar em obras. Cheguei a ter 
de pegar quatro ônibus por 
dia, como quando trabalhei 
no Altiplano (bairro da capi-
tal), por exemplo. Atualmente 
faço cursinho à noite e moro 
em Bayeux e continuo pegan-
do quatro ônibus: de casa até 
o trabalho, do trabalho até o 
cursinho e do cursinho até 
em casa”, revela Amanda.

Segundo ela, a proximi-
dade com João Pessoa traz 
vantagens à empregabilida-
de, o que motiva as pessoas a 
fazer o percurso diariamente. 
“Conheço muita gente em Ba-
yeux que também tem essa 
mesma rotina”,  explica ela.

Amanda Trajano mora em Bayeux e pega quatro ônibus por dia

FOTO: Arquivo pessoal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de serviço de borracharia, solda elétrica e serviços mecânicos, visando 

atender as necessidades dos veículo.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 - MANUTENÇÃO DAS AITIVI-

DADES DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES-
SOA JURIDICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1000.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05.00 - SE-
CRETARIA DA FAZENDA 04.123.2001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FAZENDA 06.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
04.121.2003.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DES. INTEGRADO 07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. 
SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 
02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 08.00 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 
10.122.2002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.2022.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2002.2033 - MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.2002.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 10.301.2002.2035 - MANUTENÇÃO 
DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.2002.2037 - MANUTENÇÃO 
DO PROG. DE SAÚDE BUCAL 10.304.2002.2039 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA 
SANITÁRIA 10.305.2002.2040 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDE-
MIOLOGICA 09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2050 -MANUTENÇÃO DO PNATE 
12.361.2008.2052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - 
ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2005.2064 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11.00 - SECRETARIA 
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.122.1001.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 
26.122.1001.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - PAC 
2 14.00 - SECRETARIA DE POL PUBLICAS DAS MULHERES 14.422.2004.2077 - ESTRUTURA-
ÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEC. DE POL PUBLIC DAS MULHERES 15.00 - SECRETARIA 
DE COMUNICAÇÃO 04.131.2003.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO 16.00 - SECRETARIA DE CULTURA 04.122.2006.2080 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00024/2015 - 12.03.15 - DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA - R$ 26.000,00
CT Nº 00025/2015 - 12.03.15 - FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE - R$ 8.000,00
CT Nº 00026/2015 - 12.03.15 - JACINTO DA SILVA RODRIGUES - R$ 12.000,00
CT Nº 00027/2015 - 12.03.15 - ROBSON DIAS FELIX - R$ 18.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos, equipamentos e materiais odontológicos, fornecidos de forma parcelada, destinados 
as UBS/CEO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT 
DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA - R$ 13.042,65; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.553,35; LUKET 
COMERCIAL - L.M. LADEIRA & CIA LTDA - R$ 15.155,77; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 
118.390,78; SANTOS & LUCENA LTDA - ODONTOMED - R$ 6.396,69.

Cachoeira dos Indios - PB, 13 de Março de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de medicamentos, equipamentos e materiais odontológicos, fornecidos de 

forma parcelada, destinados as UBS/CEO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: 08.00 - Fundo Municipal de Saúde 110101 Recursos Ordinários 33.90.30.01 - Ma-

terial de Consumo 33.90.39.01 - outros serviços de terceiros - pessoa juridica 44.90.52.01 - Equi-
pamentos e material permanente 10.122.2002.2090 - Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Saúde

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00028/2015 - 13.03.15 - SANTOS & LUCENA LTDA - ODONTOMED - R$ 6.396,69
CT Nº 00029/2015 - 13.03.15 - DIMEDONT DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA - R$ 13.042,65
CT Nº 00030/2015 - 13.03.15 - LUKET COMERCIAL - L.M. LADEIRA & CIA LTDA - R$ 15.155,77
CT Nº 00031/2015 - 13.03.15 - ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 118.390,78
CT Nº 00032/2015 - 13.03.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.553,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO  DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2015.
Às quinze horas do dia 18 (dezoito) de março de dois mil e quinze (18.03.2015) na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose de Piranhas, localizada à 
Rua Inácio Lira, 363, centro nesta cidade, a Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura 
Municipal de São Jose de Piranhas, nomeada pela Portaria nº. 079/2015, de 19 de janeiro de 2015, 
integrada pelos Servidores JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO, CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA e 
MARIA ISABEL OLIVEIRA DA SILVA, Presidente e membros, respectivamente, designados para 
proceder ao julgamento da habilitação da Concorrência Pública n° 001/2015, que tem como que 
tem como objeto a CONSTRUCAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS METODO 
TRADICIONAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE BOM JESUS, 
no município de São José de Piranhas-PB, que após análise da documentação de habilitação, 
com assessoramento da área técnica, contábil e jurídica, conclui que, por descumprirem itens 
do Edital do Certame as empresas INABILITADAS são: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, 
CNPJ 20.256.412/0001-02, não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.3 ”a”; 6.2.3 “d”; 6.2.4.1 “a” e “b”.  A3T 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 09.047.935/0001-06, não cumpriu os itens: 6.2; 
21.12 combinado com o item 6.4.2.2 “b”. BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME, 
CNPJ 14.798.786/0001-49  não cumpriu os itens: 6.2 e 6.2.3 “d”. COMPASSO EMPREENDIMEN-
TO LTDA-ME, CNPJ 15.705.860/0001-06, não cumpriu os itens: 6.2 ; 6.2.3 letras “d” e 6.2.4.1 “b”. 
CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELLI-EPP, CNPJ 20.227.311/0001-03 não cumpriu os itens: 01 
página do contato social apresentada ilegível; a Carteira do Conselho Regional de Contabilidade 
do contador sem autenticação; 6.2.3 “d”; 6.2.4.1 “b” e “c” e 6.2.4.2 “b”. COVALE CONSTRUÇÕES 
DO VALE LTDA, CNPJ 11.170.603/0001-58, não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.3; 6.2.3 “d” 6.2.4.1 “b” 
e “d” e  6.2.4.2 “b”. CRV CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA- ME, CNPJ 07.609.311/0001-00, não 
cumpriu os itens: 6.2; 6.2.3 “d” e  21.12 “b”. DB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 
18.578.738/0001-02,  não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.3 “b e “d”; 6.2.4.1 “c”. DEL ENGENHARIA 
EIRELI-ME, CNPJ 17.415.942/0001-33, não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.3 “b e “d” e  6.2.4.1 “c”. 
EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 41.577.669/0001-28, não cumpriu os 
itens: 6.2 e  6.2.4.2 “b”. GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP, CNPJ 19.382.678/0001-04, não 
cumpriu os itens:  6.2; 6.2.3 “b e “d”; 6.2.4.1 “b” e  ”c” e  6.2.4.2 “b”. INOVA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, CNPJ 19.420.845/0001-64, não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.2 
“c”; 6.2.3 “b e “d”; 6.2.4.1 “b” e ”c” e 6.2.4.2 “b”. LORENA & ADRIÀ CONSTRUÇÕES COMÉRCIO 
E LOCAÇÕES LTDA-ME, CNPJ 15.407.975/0001-06, não cumpriu os itens: 6.2;  6.2.3 “b e “d” e 
6.2.4.1 “c”. NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ 16.715.147/0001-06, não 
cumpriu os itens: 6.2; 6.2.4.1 “c”. SETA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 10.600.699/0001-84, não 
cumpriu os itens: 6.2; 6.2.4.1 “c”; 21.12  e 6.2.4.2 “b”. VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA,  
CNPJ 02.750.635/0001-31, não cumpriu o item: 21.12 “b”. CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E 
SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ 14.976.728/0001-68, não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.3 “d” e 21.12. 
JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO- EPP, CNPJ 05.079.341/0001-18, não cumpriu os itens: 
6.2 e ; 6.2.3 “d”. LP CONSTRUTOA E LOCADORA DE MAQUINAS-ME, CNPJ  17.278.993/0001-
60, não cumpriu os itens: 6.2;  6.2.3 ”a” “b” e “c”; 6.2.4.1 “a” e “b”.  MAXITRATE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 16.600.654/0001-96, não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.3 ‘b” e “d”;   
6.2.4.1 “b”; 6.2.4.1 “c” e 6.2.4.2 “b”. RANGEL E SOUZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ 17.150.310/0001-95, não cumpriu os itens: 6.2;  6.2.2 “c”; 6.2.3 “a”; 6.2.3; 6.2.4.1 “a” e “b”. 
SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 09.356.377/0001-52, não cumpriu 
os itens: 6.2; 6.2.2 “b” “c“ e “d’; 6.2.3 “b” e “d”  e 6.2.4.1 “b”. SERRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 
14.031.903/0001-44, não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.2  “b” “c“ e “d”;  6.2.3 “d”;  6.2.4.1  “b” e  6.2.4.2 
“b”.  SL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ 17.224.268/0001-00, não cumpriu 
os itens: 6.2; 6.2.3 “b” e “d”; 6.2.4.1 “b” e “c” e 6.2.4.2 “b” e WJ ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ 
12.396.152/0001-34, não cumpriu os itens: 6.2; 6.2.3  e 21.12. Dar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I “a” da lei 8666/93, para apresentação de re-
curso administrativo, caso não haja recursos, esta CPL sugere o arquivamento do presente processo, 
que entende que esta Licitação é fracassada. Nada mais havendo a tratar, a presidente Sr. JOSE 
IDOMAR DE SOUSA BENTO, declarou encerrada a reunião, determinando logo em seguida, que 
a presente ata fosse lida pelo membro Srª. CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA, que a relatou, a todos os 
presentes. Depois de concluída a leitura e sem que houvesse interposição de recursos ou qualquer 
manifestação em contrário, foi definitivamente encerrada a presente ata, contendo as assinaturas 
de todos os membros da Comissão de Licitação e licitante presente. São Jose de Piranhas, PB, 
17 de março de 2015. Publique-se.

Jose Idomar de Sousa Bento
Presidente da CPL

Cleide Oliveira da Silva   Maria Izabel Oliveira da Silva
 Membro                   Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
015/2013, no dia 10 de abril de 2015, ás 08h00min, que tem como objetivo da CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) REDUZIDO 
e OPERACIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 M³, com motorista, Sendo Detentor da Car-
teira nacional de habilitação, categoria de acordo com a  Lei do Denatran, e em dia, será da data 
da assinatura do contrato até o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, e 
da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado ou Município, podendo ser prorrogado por 
iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nas hipóteses legais cabíveis, 
conforme inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com Recursos Próprios do 
Município, conforme consta descrito e especificado no Termo de Referência(Anexo I do Edital). Os 
interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

São José de Piranhas--PB, 25 de março de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015, no dia 10 de Abril 
de 2015 às 10:00 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO ANO 2015; 
Utilitário; Motor 2.5 turbo diesel; Potencia mínima 130 CV; O KM (zero quilometro); Como intercooler; 
conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão 
retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 25 de Março de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015, no dia 10 de Abril 
de 2015 às 10:30 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 
(GLP) DE 13 e 45  QUILOS, DESTINADO AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICIPIO, conforme descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessa-
dos poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 25 de Março de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015, no dia 10 de Abril 
de 2015 às 11:00 horas, que tem como objetivo Aquisição de material odontológico, destinados ao 
assistencialismo do povo carente deste município, conforme descritos e especificados no ANEXO 
I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital na sede da PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 25 de Março de 2015.
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Contratação de serviço 
de borracharia, solda elétrica e serviços mecânicos, visando atender as necessidades dos veículo; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAMIÃO SEIXAS DE SOUSA - 
R$ 26.000,00; FRANCIMARIO MOREIRA DUARTE - R$ 8.000,00; JACINTO DA SILVA RODRIGUES 
- R$ 12.000,00; ROBSON DIAS FELIX - R$ 18.000,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Março de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem por intermédio deste aviso, 

comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015, no dia 10 de Abril 
de 2015 às 11:30 horas, que tem como objetivo AQUISICAO DE 07 GABINETES ODONTOLOGICOS, 
DESTINADOS AO ASSISTENCIALISMO DO POVO CARENTE E DESTE MUNICIPIO, conforme 
descritos e especificados no ANEXO I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o Edital 
na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS.

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 25 de Março de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por in-

termédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013, 
no dia 10 de abril de 2015, ás 13h00min, que tem como objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA 
PARAÍBA, com Recursos Próprios do Fundo Municipal de Saúde deste Município, conforme consta 
descrito e especificado no Termo de Referência(Anexo I do Edital). Os interessados poderão retirar 
o edital na sede da prefeitura municipal. 

São José de Piranhas--PB, 25 de março de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por in-

termédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015, 
no dia 10 (dez) de abril de 2015, ás 14:00 horas, horário local , que tem como objetivo de Locação 
mensal de veículos de passageiros fechado, com equipamentos obrigatórios de segurança, pintura 
de faixa horizontal, com nome ESCOLAR, lanterna de luz na parte superior dianteira e traseira, cintos 
de segurança para transporte diário de estudantes da zona rural para a rede estadual  e municipal 
de ensino na sede do município de São Jose de Piranhas –PB, descritos e especificados no ANEXO 
I - Termo de Referência. Os interessados poderão retirar o edital na sede da prefeitura municipal. 

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB, 25 de março de 2015.
Jose Idomar Bento de Sousa     

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 013/2015, cujo objeto é CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS 
PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, PARA OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO 
PRODUCAO, DISTRIBUICAO, VEICULACAO E CONTROLE NAS AREAS DE PUBLICIDADE INS-
TITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE P.

VENCEDOR (ES):
PETSON SANTOS DE ANDRADE -ME.
80.000,00(Oitenta Mil Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 20 de Março de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SAAE – ALAGOINHA - PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 002/2015 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público que 

fará realizar através do Pregoeiro Oficial, sediada na Rua Moura Filho nº 769 – Centro – Alagoinha 
– PB, às 11:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do 
tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de “CLORO LIQUEFEITO” e “SULFATO DE ALUMINIO 
GRANULADO” destinado ao tratamento de água abastecida pelo SAAE aos consumidores do Muni-
cípio de Alagoinha – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 23 de Março de 2015
Pregoeiro Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 001/2015 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público que 

fará realizar através do Pregoeiro Oficial, sediada na Rua Moura Filho nº 769 – Centro – Alagoinha 
– PB, às 10:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do 
tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de “HIDRÔMETROS” destinado a manutenção das 
residências atendidas pelo SAAE do Município de Alagoinha – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 23 de Março de 2015
Pregoeiro Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 003/2015 
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE – ALAGOINHA – PB, Torna público que fará 

realizar através do Pregoeiro Oficial, sediada na Rua Moura Filho nº 769 – Centro – Alagoinha – PB, 
às 14:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do tipo menor 
preço, para: Aquisição Parcelada de Materiais Hidráulicos e Ferramentas destinados a manutenção 
preventiva e corretiva do sistema de tratamento de água abastecida pelo SAAE aos consumidores do 
Município de Alagoinha – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Alagoinha - PB, 23 de Março de 2015
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO

TOMADA DE PREÇO N°001/2015
A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 

Matinhas-PB, nos termos do Edital do Tomada de Preço Nº 001/2015, cujo objeto é a Contratação de 
empresa para a realização do SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS 
DO MUNICÍPIO, convoca os interessados, para a abertura no dia 15 de Abril de 2015, às 14h30min, no 
Auditório da Comissão Permanente de licitação, no endereço acima mencionado. O Edital encontra-se 
à disposição dos interessados no site: www.matinhas.pb.gov.br, mais informações pelo telefone de 
número: (83) 3637-1001 (83) 3637-1003. No horário das 12:00h às 18:00h. 

Matinhas, 25 de Março de 2015.
Bruno César Cunha Santos

Presidente da CPL

ADEILDO BATISTA DOS SANTOS - CPF Nº 116.997.088-51 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintêndencia de Administração do Meio Ambiente, emitiu Licença de Instalação nº 374/2015, 25 
de fevereiro de 2015 - Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edificação mista: multifamiliar e lojas 
comerciais. Na Rua Anchova, QD. 04 - LT. 23 - PORTAL DO POÇO Município: CABEDELO - UF: PB. 
Processo: 2014-008321/TEC/LI-3648.

VALDEREZ VITURINO SERAFIM (AUTO POSTO JAMACY), torna publico que requereu á SUDEMA 
(superintendência de administração do Meio Ambiente), autorização da renovação da LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para COMERCIO VAREJISTA DECOMBUSTIVEIS EM GERAL, situado no bairro Xique 
Xique, município de Itaporanga/PB. Referente ao processo de Nº 2013-006838.

VIMAEL – IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA – CNPJ Nº 04.302.609/0001-76, Torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 
153/2013/PROC. Nº 2012-003594 – CLUBE RECREATIVO = AC: 1487,04m² = INV. 490.000 = EMP. 
12 – LOC. ATV. BR 230 KM 06 S/N GALPÃO 1 SALA 1 – PONTA DE CAMPINA – CABEDELO – PB. 
Processo: 2015-001807/TEC/LO-9616.

RV CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.468.405/0001-23, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 371/2015 em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015 – Prazo: 180 dias. Para a atividade 
de: Edificação multifamiliar. Na(o) -  RUA JOSÉ CAVALCANTI, S/N – QD. 97 – LT. 64 – PORTAL DO 
SOL Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-000586/TEC/LP-2354.

PROMOEX – PROMOÇÕES EXPOSIÇÕES EVENTOS LTDA – CNPJ Nº 03.562.099/0001-03, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. 
DA L.O Nº 1018/2013/PROC. Nº 2012-003334 – SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – HOTEL POUSADA 
= AC: 1860m² = INV. 350.000 = EMP. 36 – LOC. ATV. AV. BEIRA MAR, CARAPIBUS – CONDE – PB. 
Processo: 2015-001836/TEC/LO-9621.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 08:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, 
do tipo menor preço, com o objetivo de: Fornecimento de Refeições, Destinados aos Funcionários, 
Servidores e Eventos Promovidos Pela Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 
123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. 
Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 19 de Março de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 09:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do 
tipo menor preço, com o objetivo de: Aquisição parcelada de combustível destinado ao abastecimento 
dos veículos da frota da prefeitura municipal de Barra de São Miguel. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e 
Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: 
(083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 19 de Março de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 003/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 10:30 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do 
tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, com o 
objetivo de: Eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à 
Internet Banda Larga via a rádio, destinados à manutenção das atividades das Secretarias Municipais 
de Barra de São Miguel. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de 
Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 19 de Março de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 004/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 11:30 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do 
tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, com o 
objetivo de: Eventual contratação de empresa especializada para prestar serviços de remanufatura de 
toner e cartuchos de impressoras, destinados a manutenção das atividades das secretarias municipais 
da prefeitura municipal de Barra de São Miguel. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 
0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 19 de Março de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL Torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, sediada na Rua Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São 
Miguel-PB, às 12:30 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial SRP, do 
tipo menor preço, Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, com 
o objetivo de: Sistema de Registro de Preços Para Eventual Locação de Máquinas Copiadoras Multi-
funcionais, Destinados a Manutenção das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 10.520/02 e disposições da Lei 
8.666/93 e Lei 123/2006 e Decreto Municipal N.º 0005/2014 de 21 de Maio de 2014, E suas alterações 
posteriores. Informações: (083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel, 19 de Março de 2015
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais 
permanentes como eletrodomésticos e eletrônicos diversos para melhor atender as necessidades da 
Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246. 
Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 25 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h15min, do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Retífica / Conserto do 
motor do Caminhão de placa MOW 4799 PB, pertencente a Edilidade Municipal. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: lici-
tacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 25 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h15min, do dia 13 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
ou Pessoa Física para realizar Serviços de Assessoria Técnica para Acompanhamento, Fiscalização 
e Adequação de Contratos e Convênios da Secretaria de Saúde, Monitoramento Interno da Atenção 
Básica e de Setores de Média e Alta Complexidade, além de Elaboração de Projetos para Ampliação 
de Serviços de Saúde da Secretaria Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min 
as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1246. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

Guarabira - PB, 25 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Solon 

de Lucena, 26, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 16h30min, do dia 13 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Tubulações para 
drenagem em pontos diversos da cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 25 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Solon 

de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 16 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais Odon-
tológicos diversos para melhor funcionamento e atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde até dezembro de 2015. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 25 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2015.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de horas máquinas e trator 
para corte de terra na execução de diversos serviços em diferentes áreas do Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 25 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO BRADESCO – CNPJ Nº 
60.701.521/0055-99, Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO=LOA - Nº 1452/11=PROC. 11-631 = ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO = IT: 
28.492,35 = AC: 26,13M² = NE: 02 = L/ATV: RUA MARIÂNGELA LUCENA PEIXOTO, Nº 683, VALENTINA 
FIGUEIREDO – JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2015-001728/TEC/LO-9599.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO – CNPJ/CPF Nº 09.071.622/0001-85, Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Instalação nº 415/2015 em João Pessoa, 6 de março de 2015 – Prazo: 299 dias. Para a atividade de: 
Pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Lagoa de Dentro Na(o) -  RUA PROJE-
TADA 06, RUA MANOEL GONÇALVES, RUA SÃO PEDRO  Município:  LAGOA DE DENTRO – UF: 
PB. Processo: 2015-001089/TEC/LI-3864.

C2C CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 18.582.919/0001-04, Torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia, Instalação e Operação para Residencial José Francisco 
– Multifamiliar situado na Rua Luciano Leal Wanderley, 182, Valentina Figueiredo, João Pessoa – PB.

BARATINHO SUPERMERCADOS LTDA – CNPJ Nº 13.539.165/0001-88, vem por meio desta torna 
público que requereu a SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente) à Licença de Operação Comercial do 
Empreendimento localizado na Rua Irani Almeida de Menezes, Nº 1086, JOÃO PAULO II, ST. 38, QD. 
066, LT. 284, NESTA CAPITAL.

FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME – CNPJ/CPF Nº 05.010.022/0001-56, 
Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 456/2015 em João Pessoa, 16 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Edificação Multifamiliar com 06 (SEIS) Unidade Habitacional, TERREO + 02 PAVIMENTOS, com 
Sistema de Tratamento de Fossa Séptica e Sumidouro Na(o) – AV. CICERA BATISTA DE LUNA, S/
Nº, QD: 224, LT: 203, LOT. NOVO MILÊNIO, Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-
000556/TEC/LO-9340.

Companhia de Desenvolvimento 
de Recursos Minerais da Paraíba

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA – CDRM/PB
CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

a realizar-se às 10:00 horas do dia 23 de   abril  de 2015, na sede da sociedade, situada à Avenida 
Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) tomada de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2014; b) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: Comunicamos, outrossim, 
que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se 
refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2014. A presente convocação está de conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por 
Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 23 de março de 2015.
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA

CDRM / Liquidante

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 242/2014

PROCESSO Nº. 19.000.020155.2013
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 242/2014 (registro de preços 

para aquisição de veiculo auto tanque AT), destinado ao Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - 
CBMPB,  modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 13/04/2015 as 09h, Informamos 
que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 14-01028-7
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
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Advogado Abelardo Jurema 
Leal Ferreira, jornalista Iara 
Ieno, xilogravador José 
Altino, Sra. Diana Nóbrega 
Porto, ex-deputado Eni-
valdo Ribeiro, médico José 
Klércio Holanda, desem-
bargador José Martinho 
LIsboa, professor Vicente 
Pessoa de Brito, empre-
sário Antônio de Pádua 
Timóteo Mariz, procurador 
federal Sérgio Rodrigo 
Pimentel de Castro Pinto.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O charmoso restaurante Medi-
terrâneo, em Tambaú, passará agora a 
abrir apenas às sextas-feiras e sábados, 
informa o chef e proprietário Ricardo 
Lyra, mas nos demais dias a casa abre 
para festas ou reuniões agendadas.
  No entanto, Ricardo continua a 
oferecer seus serviços de chef para 
almoços e jantares nas residências 
das pessoas.

Zum Zum Zum

FOTO: Goretti Zenaide

Gravação
O CANTOR Neti-

nho Lins (BemBem) agi-
tou a noite de ontem 
no Chopp Time Street.

Com a participa-
ção de Ramon Sch-
nayder, Gabriel Diniz, 
Yegor, Pedrinho Pega-
ção, Vi-nícius e Sobral, 
Alberto Forró Bakana e 
Galã, Netinho ele apre-
sentou seu mais novo 
sucesso “7 Dias”, além 
de músicas inéditas, no 
show gravação do CD 
promocional. O aces-
so foi exclusivo para 
amigos, convidados 
especiais e imprensa.

Carmi e desembargador José Martinho Lisboa, ele é o aniversariante de hoje

“A bondade é uma 
linguagem que o surdo 
consegue ouvir e o cego 
consegue ver”

“Não devemos permitir 
que alguém saia da nossa 
presença sem se sentir 
melhor e mais feliz”

MARK TWAIN MADRE TEREZA DE CALCUTÁ

Literatura
NA ACADEMIA 

Paraibana de Letras, 
a partir das 17h30, 
acontece hoje mais 
uma edição do Pôr 
do Sol Literário. Com 
homenagem especial a 
Anayde Beiriz e entre-
ga de troféu aos seus 
familiares. 

O evento terá 
participação de atores 
e escritores, com 
relançamentos de 
obras, perfomances 
poéticas, finalizando 
com sessão lítero-mu-
sical gastronômica, 
com apresentação de  
Fidélia Cassandra.

FOTO: Goretti Zenaide

Estimada Diana Nóbrega Porto é a aniversariante de hoje

   Os estimados dentistas Dácio e Dalva Gonçalves curtem temporada de 
férias num cruzeiro pelo Caribe. Como são verdadeiros pés de valsa, adoram as noites 
dançantes promovidas no navio.

Germana Paulo Neto, a festejada de hoje Maria Lúcia Jurema e Martha Lins

FOTO: Dalva RochaFOTO: Goretti Zenaide

As irmãs Sônia Rocha e Norma Pedrosa no Appetito Trattoria

Tropa de elite

A POLÍCIA Militar 
comemorou, na última 
terça-feira, os três 
anos de ativação do 
Batalhão de Operações 
Especiais (Bope), a 
tropa de elite da PM 
paraibana.

A solenidade foi 
no Centro de Edu-
cação, no bairro de 
Mangabeira, com 
entrega de medalhas 
a 36 policiais e apre-
sentação de um vídeo 
sobre as atividades 
realizadas pelo Bope 
no Estado.

Festejos

SERÁ na  Casa 
Roccia, às 18h, a comemo-
ração do aniversário de 
Maria Lúcia Jurema e dos 
40 anos da coluna de Abe-
lardo Jurema Filho. Com 
parte da renda revertida 
para a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer.

Brasil contemporâneo
O PRÊMIO FCW de Arte, promovido pela Fundação 

Conrado Wessel teve recorde de inscritos em sua 13a 
edição. Ao todo são 800 ensaios fotográficos com o 
tema “Brasil Contemporâneo”, vindos do Distrito Federal 
e de 22 estados brasileiros, entre eles a Paraíba que está 
com quatro trabalhos inscritos.

O resultado final será conhecido na próxima 
terça-feira e a cerimônia de premiação será em 15 de 
junho na bacanérrima Sala São Paulo.

A ORQUESTRA Sinfônica Jovem da Paraíba abre a 
temporada 2015 com um concerto hoje, às 20h30 na 
Sala de Concertos “José Siqueira”, no Espaço Cultural 
José Lins do Rego.

Regidos pelo maestro Luiz Carlos Durier, os jovens 
músicos, interpretarão músicas do austríaco Franz 
Schubert, do francês Georges Hue e do tcheco Antonin 
Dvorak, tendo como solista convidado o flautista parai-
bano Renan Rezende.

Música erudita

   Já está sendo vendido o segundo lote de preços para o show do humorista 
Fábio Porchat que acontece dia primeiro de abril na Domus Hall, no Manaíra Shopping. 
E  os camarotes para 10 pessoas já estão esgotados. Sucesso, com certeza!

FOTO: Arquivo

Para o álbum de família: Leandro Ramalho, Mateus, Iara Ieno e Luca, ela está hoje aniversariando

   A primeira etapa do curso “Coach Pensamento e Ação” será realizada dias 16 a 
19 de abril, no Epsi - Espaço Psicanalítico. Será ministrado por Arline Davis, especialista 
em metodologia de desenvolvimento e capacitação humana.

Gata Borralheira
ESTREIA hoje no país o filme “Cinderela”, produzido 

pela Disney e dirigido por Kenneth Branagh, com as atrizes 
Lily James (da série Downton Abbey) e Cate Blanchett.

Trata-se de uma das histórias mais bonitas e mais 
aclamadas pelas meninas de todo o mundo e o seu lindo 
sapatinho de cristal, produzido pela Swarovski em parceria 
com a figurinista Sandy Powell, terá cópia do calçado 85% 
similar ao original e como peça de decoração. 

Serão 400 peças que estarão à venda, sendo 20 des-
tinadas ao Brasil para boutiques selecionadas, ao preço 
cada de R$8.490,00.

Palestra na AEMP
FOI REALIZADA ontem a primeira palestra na nova 

gestão da AEMP, que tem à frente Valéria Lúcia Winkeler 
Beltrão e Honorina Fernandes Nogueira. 

O evento foi no auditório da entidade no TJPB, que 
esteve lotado, com o tema “A mulher na atualidade”, pro-
ferida pela advogada Maria Luiza Targino.
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Polícias Civil e Militar  
prendem acusado de cinco 
homicídios em Patos
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Os perigos dos implantes cirúrgicos
EM BUSCA DO CORPO PERFEITO

Maioria dos entrevistados 
defende exercícios físicos e 
cuidados com alimentação 

Foto: ortilo Antônio

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

A busca pelo corpo perfeito con-
tinua em evidência, mas por incrível 
que pareça, ela está acontecendo de 
forma mais acentuada fora das aca-
demias, ou seja, nos consultórios dos 
cirurgiões plásticos. Os motivos são 
inúmeros e cada vez mais mulheres 
e homens de todas as faixas etárias, 
principalmente entre 25 e 35 anos, 
estão se submetendo a cirurgias de 
implante de silicone nos seios e no 
bumbum. Por causa dessa procura, 
A União foi às ruas para saber o que 
os pessoenses acham dessa técnica e 
se vale a pena usar silicone para ficar 
mais bonito.

Os últimos dados informam que 
grande parcela das cirurgias plásti-
cas realizadas no país corresponde 
aos implantes de silicone nos seios e 
bumbum por homens e mulheres. O 
implante da prótese é realizado com 
anestesias locais ou geral e exige ao 
menos um dia de internação. Entre os 
riscos da cirurgia, existe a possibili-
dade de rejeição da prótese, de rea-
ção alérgica, de inchaço e dor, além 
de infecções. Para evitar os riscos da 
cirurgia, é recomendado realizar o 
procedimento em um hospital com 
todos os equipamentos necessários e 
com uma equipe médica capacitada e 
experiente.

FotoS: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

“Pessoalmente não 
acho interessante 
colocar silicone 
no meu corpo. Eu 
poderia ter o di-
nheiro que tivesse, 
mas não colocaria, 
porque as mulheres 
correm risco de ter 
a saúde abalada num futuro próximo. Para 
mim, o corpo perfeito deve ser conquistado 
em uma academia, acompanhado com 
alimentação balanceada”.

“Não vale a pena 
tentar ser o que 
não é colocando 
silicone. Acho que 
fica uma coisa 
bem artificial. 
Quando a pessoa 
coloca prótese, 
ela realmente vai 
chamar a atenção das pessoas na rua, mas 
na intimidade qualquer pessoa vai notar que 
tudo é falso, por isso sou totalmente contra, 
e acho que silicone também é prejudicial à 
saúde”.

 “Olha, eu sei que 
tem muita gente, 
homens e mulheres, 
colocando silicone 
para ficar mais 
atraente e com 
corpos esculturais, 
mas não sou a favor 
do implante de 
corpos estranhos no meu corpo. Pra mim, o 
corpo tem que ser natural e eu sou dessas 
pessoas que colocam a saúde em primeiro 
lugar”.

“Pra mim não 
vale a pena 
colocar silicone. 
Acho que se a 
pessoa quer um 
corpo perfeito 
ela deve procurar 
uma academia, 
malhar muito 
e ter uma alimentação balanceada e rica em 
proteínas. Pra mim, uma pessoa é realmente 
bela quando é toda natural, sem precisar da 
ajuda da medicina”.

“Sou totalmente 
contra porque 
a pessoa tem 
que ser natural, 
e eu já vi várias 
matérias nos 
jornais sobre 
atrizes que colo-
caram prótese e 
em seguida sofreram com inchaço no corpo 
e tiveram que fazer a retirada do produto 
simplesmente porque os corpos delas rejei-
taram a prótese. Eu jamais colocaria”.

“Sou a favor de 
toda mudança 
que a pessoa 
possa fazer 
no corpo para 
melhorar sua 
autoestima. Mas 
quero deixar 
bem claro que 
sou a favor que a pessoa seja atendida por 
médicos qualificados e especializados em 
cirurgia plástica. Eu sou contra quando a 
pessoa coloca prótese, por exemplo, com um 
charlatão”. 

“Acho que cada pes-
soa faz o que quiser 
com o corpo. Eu 
não colocaria, mas 
não sou contra as 
pessoas colocarem 
silicone. Se algumas 
mulheres querem 
melhorar os seios 
para chamarem a atenção, devem colocar 
prótese, mas eu acho que todas as pessoas 
que colocam silicone correm risco de pegar 
infecções”.

“Para melhorar 
a estética, tanto 
do homem como 
da mulher, sou 
a favor que eles 
procurem os 
cirurgiões plás-
ticos. Acredito 
que hoje em dia 
milhares de pessoas estão utilizando 
próteses buscando a perfeição e não sou 
contra, porque a melhor coisa do mundo 
é você ser feliz com seu corpo”.

EdilanE OlivEira  
– comerciante

EdsOn HugO
 – auxiliar administrativo

vanEssa COnradO 
– vEndEdOra

EdlinCOn raiff 
– estudante

 ÉriCa PErEira 
 – agricultora

Maria MElissa 
 – estudante 

JaCó CavalCanti 
– atendente 

WilliaM fEliPE 
– gerente de restaurante

Enquete

O implante de silicone nos seios, em geral, 
apresenta outros pontos que precisam de cui-
dados e nem sempre são considerados pelas 
pacientes que resolvem se submeter ao proce-
dimento. O cirurgião plástico Antonio Graziosi, 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lem-
bra que como toda cirurgia, a colocação de sili-
cone apresenta riscos. “Tomando as precauções 
necessárias, como a escolha de um bom médico 
e de uma clínica de confiança, a incidência de 
todos eles é pequena. Mas não por isso deve ser 
ignorada", alerta.

Veja os riscos que os especialistas apresen-
tam às pacientes nas consultas pré-cirúrgicas e 
analise se você tem disposição de enfrentá-los.

Rejeição da prótese
"A rejeição acontece quando há a forma-

ção de uma membrana em volta do silicone - 
essa capa é formada com a função de tentar ex-
pulsar o corpo estranho", afirma o médico. Essa 
membrana não causa prejuízos à saúde, mas o 
seio fica mais firme ao toque. E, nos casos mais 
graves, pode haver deformação, com o seio em 
forma mais arredondada do que o normal.  

Rompimento da prótese
A prótese estoura em aproximadamente 

10% dos casos. Caso isso ocorra, a viscosidade 
típica do silicone impede que ele se espalhe 
pelo organismo e o gel acaba retido na prótese. 
O risco de rompimento, de acordo com o cirur-
gião, aumenta em três situações: durante a pró-
pria cirurgia, devido a algum trauma ou duran-
te a realização da mamografia, exame em que 
é exercida pressão contra a mama. Apesar dos 
casos de câncer relacionados com as próteses 
de silicone PIP, no entanto, não existem indícios 
de que, com ou sem rompimento, há relação 
entre implantes mamários de boa qualidade e 
o aparecimento de tumores. "O caso PIP é um 
problema específico e não deve assustar as ou-
tras pacientes", afirma o cirurgião da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica.  

Abertura da incisão cirúrgica
Em alguns casos, pode ocorrer a abertura 

da ferida operatória. O cirurgião plástico André 
Eyler, também da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Plástica, associa o problema a três fatores, 
especialmente: surgimento de infecção, ausên-
cia de alimentação balanceada ou subnutrição 
e tensão exagerada sobre a ferida (provocada 
por excesso de esforço ou falta de repouso, por 
exemplo).

Flacidez e estrias
Caso a qualidade da pele na região dos 

seios esteja comprometida (mamas caídas ou 
com muitas estrias), pode surgir flacidez após a 
cirurgia - a pele não sustenta o volume enxerta-
do com a prótese e cede. "Há risco de surgimen-
to de novas estrias, inclusive", afirma o cirur-
gião André Eyler. "Numa situação como esta, a 
inserção da prótese no plano submuscular, que 
retira o peso do implante a ser suportado pela 
mama, é mais indicada", afirma o especialista.

Alteração da sensibilidade
Antônio explica que a falta ou o excesso de 

sensibilidade na região da cirurgia pode aconte-
cer. "O procedimento cirúrgico consiste na aber-
tura da pele para colocação da prótese. Nesse 
momento, pode haver a ruptura de nervos e 
alteração na sensibilidade. Mas, na maioria dos 
casos, essa condição tende a regredir e a sen-
sibilidade volta ao normal", afirma o cirurgião 
plástico Antonio Graziosi. 

Infecção
Antônio explica que, com a assepsia correta 

e o uso preventivo de antibióticos, as chances 
de infecção após a cirurgia são muito pequenas. 
Em casos mais graves, caracterizados por sinais 
de infecção locais e globais intensos, como ede-
ma, febre, vermelhidão, pode haver necessida-
de de retirar a prótese. Se isso acontecer, deve 
ser feito tratamento com antibióticos e, depois 
que a infecção for curada, a prótese pode ser 
colocada novamente.  

Inchaço e dor
A dor após o implante de silicone é certa, 

principalmente se a colocação do silicone for 
submuscular. Este método dói mais por que cau-
sa distensão dos músculos. Ele é indicado para 
mulheres que têm pouco tecido glandular e são 
muito magras. Também é recomendado em ca-
sos de risco de doença da mama, pois facilita o 
exame de biópsia.   

Caso as glândulas consigam dar boa prote-
ção ao silicone, a prótese deve ser subglandular. 
Essa implantação é a mais comum. Existe tam-
bém a técnica de colocação subfascial, em que o 
implante é colocado sob a fáscia muscular, uma 
espécie de camada que reveste o músculo. Este 
método é bom para quem tem a mama mais 
flácida.  

O inchaço, que acontece em função da ma-
nipulação cirúrgica, está sempre presente e cos-
tuma melhorar um mês após a cirurgia.  

Riscos incluem rejeição, rompimento e infecção

A Arquidiocese da Paraíba re-
aliza amanhã, às 16h, a Procissão 
do Encontro (dos Passos). Antes, 
será celebrada a missa votiva da 
Santa Cruz, às 15h, na Igreja da Mi-
sericórdia. O evento faz parte da 
programação de preparação para a 
Semana Santa, que tem início hoje 
com a Procissão do Encerro, a par-
tir das 19h, quando a imagem de 
Jesus carregando a cruz, coberta 
com um manto roxo, sai da Igreja 
do Carmo e é levada para a Igreja 
da Misericórdia. 

A Procissão do Encontro sim-
boliza o momento do encontro das 
mulheres de Jerusalém com Jesus, 
em especial Maria, na trajetória do 
Horto das Oliveiras, onde foi preso, 
até o Calvário, no monte Gólgota. A 
exemplo dos anos anteriores, sairão 

duas procissões separadas, sendo 
uma da Igreja da Misericórdia com 
a imagem de Nosso Senhor carre-
gando a cruz – “Senhor dos Passos”, 
passando pela Rua Conselheiro 
Henrique, Avenida General Osório, 
contornando a praça do Pavilhão 
do Chá até a Praça João Pessoa. 

A outra procissão sai da Igreja 
do Carmo com a imagem de Nossa 
Senhora das Dores, percorrendo a 
Rua Visconde de Pelotas no senti-
do contrário ao trânsito até a Praça 
João Pessoa, onde as duas procis-
sões se unem em frente ao Tribu-
nal de Justiça. Este é considerado 
o ponto alto do evento, com a rea-
lização da homilia pelo arcebispo 
da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, que 
geralmente aborda o tema da Cam-
panha da Fraternidade. Da praça, a 
Procissão do Encontro segue até a 
Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
pela Rua Visconde de Pelotas.

Procissão do Encontro reúne 
fiéis amanhã no Centro de JP

SEMANA SANTA

Missa votiva da Santa Cruz é celebrada na Igreja da Misericórdia, às 15h
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Saúde da PMJP aumenta controle 
contra o mosquito Aedes aegypti
As ações pontuais são 
realizadas diariamente 
pela Vigilância Ambiental

O Centro de Vigilân-
cia Ambiental e Zoonoses 
(Cvaz), da Secretaria de Saú-
de de João Pessoa (SMS), 
está realizando diversas ati-
vidades para intensificar o 
controle do mosquito Aedes 
aegytpi, transmissor da den-
gue. As atividades tiveram 
início ontem e seguirão até 
o final do primeiro semestre. 

De acordo com o gerente 
da Cvaz, Nilton Guedes, essas 
ações estão sendo reforçadas 
nesse período devido às chu-
vas. “Nesse período de chuvas 
mais intensas e intercaladas 
faz com que ocorra a concen-
tração de muita água parada 
o que favorece a reprodução 
do mosquito”, comentou o 
coordenador da ação. “Essas 
ações pontuais são realiza-
das diariamente pela equipe 
da Vigilância Ambiental, mas 
nesses períodos intensifi-
camos as ações preventivas 
para evitar a proliferação do 
mosquito”, completou.

As ações consistem em 
identificar os locais mais 
propícios à reprodução do 
mosquito, como cemitérios, 
depósito de sucatas, borra-
charias e obras. As equipes 
também realizam o controle 
químico através da aplicação 
de inseticidas e a retirada 
dos focos em todos os bair-
ros da capital. 

“São mais de 200 agen-
tes de vigilância ambiental 
envolvidos nesse trabalho, 
realizando visitas domicilia-
res regulares para identificar 
possíveis criadouros e orien-
tando a população sobre 
como evitar o foco de cria-
douros do mosquito”, ressal-
tou o coordenador. O Centro 
dispõe também de equipes 
para ministrar palestras de 
orientação sobre a doença.

Ainda de acordo com 
Nilton, é importante que 
aconteça a participação po-
pular no processo de preven-
ção. Ele destaca alguns cui-
dados que as pessoas devem 
ter em suas residências para 
evitar o acúmulo de água 
parada. “Os principais locais 
a serem observados são as 
calhas, devido às folhas que 
se acumulam; além dos quin-
tais, por conta dos materiais 
descartáveis, plásticos e ou-
tros objetos que possam acu-
mular água”, explicou.

Serviço
Para informações so-

bre os locais adequados 
para o descarte de pneus ou 
denúncias de possíveis fo-
cos da doença, a população 
pode entrar em contato com 
o serviço Disque Dengue, 
pelo telefone 3214-5718.

Ciclo de vida
O Aedes aegytpi prefere 

o ambiente úmido para co-
locar seus ovos, que podem 
sobreviver até 450 dias nes-
se local. Bastam alguns mi-
límetros de água para eles 
eclodirem e, em uma sema-
na, transformarem-se em 
mosquitos adultos. O ciclo 
de vida do mosquito é de 35 
dias, mas o número de pes-
soas que ele pode infectar é 
ilimitado.

Dengue
A melhor forma de se 

evitar a dengue é comba-
ter os focos, eliminando 
o acúmulo de água, locais 
propícios para a criação do 
mosquito transmissor da 
doença. Para isso, é impor-
tante não acumular água 
em latas, embalagens, co-
pos plásticos, tampinhas de 
refrigerantes, pneus velhos, 
vasinhos de plantas, garra-
fas, caixas d’água, tambores, 
latões, cisternas, sacos plás-
ticos e lixeiras.

Quem tem túmulo per-
pétuo em algum cemitério 
da capital deve procurar, até 
a próxima terça-feira (31), 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano de João Pes-
soa para realizar o cadas-
tramento da propriedade 
no sistema da Prefeitura. A 
ação, que teve início no mês 
de fevereiro, tem o objetivo 
de atualizar as informações 
existentes no banco de da-
dos para que o serviço de 
manutenção nos cemitérios 
públicos seja melhorado, 
além de garantir o contro-
le dos espaços disponíveis 
nesses locais.

Cerca de 5 mil pessoas 
já compareceram à Sedurb 
para atualizar as informa-
ções. Entre elas, o aposenta-
do Marco Antônio Gondim, 
que fez o cadastramento do 
túmulo do pai. “Acho impor-
tante ter esse controle das 
informações registradas em 
algum lugar para quando a 
gente precisar ter como fa-
zer um acompanhamento”, 
afirmou o aposentado.

Para o secretário de 
Desenvolvimento Urbano 
da capital, Hildevânio Mace-
do, a iniciativa vai garantir 
a transparência das infor-

mações e favorecer a todos. 
“Hoje nós temos mais de 12 
mil túmulos registrados nos 
cemitérios da capital e que-
remos manter tudo regula-
rizado para que a própria 
população possa ser benefi-
ciada”, destacou o secretário 
de Desenvolvimento Urbano 
de João Pessoa, Hildevânio 
Macedo. 

Seguindo o calendário 
previsto, a prefeitura convo-
ca, nesta última semana, as 
famílias que adquiriram tú-
mulos no cemitério Senhor 
da Boa Sentença. O cadastra-
mento é fácil e gratuito. Para 
realizá-lo, os proprietários 
devem procurar a Divisão de 
Cemitérios da Sedurb, locali-
zada no Centro Administrati-
vo Municipal, em Água Fria, 
de segunda a sexta das 8h às 
12h e das 14h às 18h. 

Documentação
Para o cadastro é neces-

sário que os proprietários te-
nham em mãos os seguintes 
documentos: xerox autenti-
cada da Carteira de Identida-
de e do Cadastro de Pessoa 
Física (CIC/CPF); xerox do 
comprovante de residência e 
documento que comprove a 
aquisição do túmulo.

Sedurb vai cadastrar 
todos os proprietários

TÚMULOS PERPÉTUOS

Mais 512 famílias de João Pes-
soa foram contempladas, ontem, 
com apartamentos do Bloco A do 
Residencial Vieira Diniz, entre-
gues pelo prefeito Luciano Car-
taxo. Com estas são mais de duas 
mil pessoas, que vão deixar para 
trás o pagamento de aluguel ou 
a insegurança das áreas de risco, 
para viver com qualidade.

No total, a Prefeitura de João 
Pessoa entregou 2.700 unidades 
habitacionais em pouco mais de 
dois anos. O Vieira Diniz, no en-
tanto, possui uma proposta di-
ferenciada. Trata-se do primeiro 
residencial que funciona como 
um condomínio fechado, além de 
estar equipado com quadras de 
esporte e espaços específicos para 
lazer e convivência, além de aces-
sibilidade nas ruas. 

“Estamos entregando mais 
que casas, estamos garantindo 
um espaço seguro, confortável 
e digno para que estas famílias 
possam iniciar um novo momento 
em suas vidas, e para que possam 
construir novos laços”, afirmou o 
prefeito Luciano Cartaxo. “O lar é 
a base para o fortalecimento da 
família e o nosso objetivo é pro-
piciar isso para as pessoas que so-
frem com a falta de moradia na 
nossa cidade”, complementou. 

O Residencial Vieira Diniz 
possui 992 apartamentos dividi-
dos em dois blocos. O Bloco A, 
entregue nessa quarta-feira, con-
ta com 512 unidades. Já o Bloco 
B, que deverá ser entregue até 
o próximo mês de junho, possui 
480. Só na primeira etapa foram 
investidos R$ 32 milhões, recursos 

do programa “Minha Casa. Minha 
Vida” do Governo Federal. 

Do total, 24 apartamentos são 
adaptados para o acolhimento de 
idosos ou pessoas com deficiên-
cia. As moradias possuem 45 m², 
incluindo as áreas privativas e de 
uso comum, e contam com sala, 
dois quartos, banheiro, cozinha e 
área de serviço. 

Vida nova
Para os moradores que rece-

beram suas casas, a sensação era 
de recomeço. Foi o caso da dona 
de casa Lucilene dos Santos, de 36 
anos, que vai morar com o marido 
e seus oito filhos. “Eu não tenho 
emprego e meu marido trabalha 
como carroceiro. O dinheiro do 
mês era quase todo só para o alu-
guel”, contou. Agora a esperan-
ça é de vida melhor. “A família 
é grande, mas eu vou morar no 
que é meu, sem medo de que nin-
guém tome de mim”, declarou. 

A dona de casa Marleide Be-
zerra, de 37 anos, diz que o apar-
tamento é uma conquista para a 
vida da filha Heloísa, de seis anos, 
que teve paralisia pós-parto. “A 
gente vivia na casa do meu sogro 
e ela está crescendo, querendo ser 
mais independente. Nós recebe-
mos um apartamento adaptado 
e isso vai ser maravilhoso para o 
crescimento dela”, avaliou. 

Trabalho social
De acordo com a secretária 

municipal da Habitação, Socorro 
Gadelha, a responsabilidade do 
Município com as famílias bene-
ficiadas não termina com a en-

trega dos apartamentos. Todas 
participam de um trabalho social, 
que é iniciado três meses antes da 
entrega dos apartamentos e se es-
tende por mais dois anos.

“É um trabalho muito impor-
tante onde desenvolvemos um 
senso de comunidade entre os 
novos moradores, e que permi-
te uma convivência muito mais 
harmônica para todos”, explicou 
a secretária. Os moradores terão 
acesso a campanhas educativas, 
aulas de educação física e ofer-
ta de cursos profissionalizantes. 
Além disso, são promovidos even-
tos esportivos e festas que mar-
quem as datas comemorativas. 

Cidadania
A entrega do Bloco A do Re-

sidencial Vieira Diniz foi marcada 
ainda pela realização de uma ação 
cidadania, que envolveu diversas 
secretarias da gestão municipal. A 
atividade contou com estandes de 
informação e cadastro em progra-
mas do Governo Federal, como o 
Bolsa Família e o Pronatec; e de ser-
viços do Município, como o Balcão 
de Direiros, o Sine-JP (com ofertas 
de emprego), além da Secretaria da 
Saúde, que fez testes de glicemia e 
aferição de pressão arterial. 

A ação ainda teve espaço 
para entretenimento e diversão. 
As crianças tiveram acesso a ofi-
cinas de desenho e contação de 
histórias. Também foi oferecido 
tratamento estético com corte de 
cabelo e limpeza de pele. A so-
lenidade contou com apresenta-
ções da Banda 5 de Agosto e da 
Orquestra PB Baile.

Prefeito contempla 512 famílias na capital
CASA PRÓPRIA

Escolas particulares não abrem amanhã

Não haverá aulas 
amanhã nas escolas da 
rede privada de ensino 
em João Pessoa, por conta 
do XXIII Congresso Esta-
dual e Assembleia Geral 

dos professores que será 
realizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores em Es-
tabelecimento de Ensino 
Privado da Paraíba (Sin-
teenp-PB). A pauta preten-
de discutir estratégias à 
campanha salarial 2015 da 
categoria.

A assembleia está mar-
cada para ter início às 14h, 
no Sesi, situado à Rua Tele-
grafista João Oscar, Centro 
(em frente ao JR Hotel). 
Além da campanha salarial, 
também serão abordados 
assuntos a exemplo da con-
juntura política nacional, 

orçamento e finanças, en-
tre outros.  As aulas nas es-
colas particulares voltam 
ao seu funcionamento e 
horário normal na próxima 
segunda-feira (30). Outras 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 
3221-8935.

CAMPANHA SALARIAL

Foto: Secom-JP

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Funcionário da prefeitura em atuação num dos cemitérios de João Pessoa onde há muitos vasos com flores e muita água acumulada 



Polícias prendem acusado de 5 
homicídios na cidade de Patos
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Paraíba
15

Fábio Júnior dos Santos 
chegou a trocar tiros com 
militares e investigadores Pela cidade

Espera
 “As inscrições ocorreram na Secretaria de 

Cultura de Campina Grande, onde longas filas 
começaram a ser formadas desde as 6h da manhã, 
onde casais se aglomeravam aguardando o início 
da seleção,  que somente ocorreu a partir das 9h” 
(sic), diz o texto.

l Na imprENsa
A Associação Campinense de Imprensa (ACI) e o 

grupo “Jornalista Também se Cuida”, em parceria com 
o programa “Mexe, Campina”, realizam neste domingo, 
29, a primeira Caminhada da Imprensa. A concentração 
ocorrerá em frente à sede da ACI, às 6h30.

l programação
Em seguida, os caminhantes vão de ônibus ao 

Ligeiro, de onde partem em um percurso de 4km rumo 
à Fazenda Santana, onde será servido um café ao preço 
de R$ 20. Água, carro de apoio e profissionais da saúde 
e educadores físicos estarão à disposição.

Esporte 
O Sesi do bairro da Prata abriu inscrições para que 

filhos e dependentes de industriários e a comunidade 
em geral possam praticar modalidades esportivas como 
futsal, natação, ginástica artística, nado sincronizado 
e, agora, ginástica rítmica. A nova modalidade 
esportiva será oferecida através de parceria com a 
Caixa Econômica e a Federação Paraibana de Ginástica. 
As matrículas já estão abertas, podendo se inscrever 
meninas de 5 a12 anos, que terão aulas nas terças e 
quintas, pela manhã e à tarde.

proext
A Universidade Federal de Campina Grande 

publicou edital para seleção interna de propostas a 
serem submetidas ao Programa de Apoio à Extensão 
Universitária (Proext 2016), do Ministério da Educação 
(MEC). Os detalhes estão no site da universidade.

Formação 
Segundo release da UFCG sobre o Proext, “os 

programas e propostas apresentados devem enfatizar 
a formação crítica do estudante e compromisso social 
da universidade, especialmente, com os grupos sociais 
populares, nas suas mais diversas dimensões”.

geoprocessamento
A Universidade Estadual da Paraíba e o Instituto 

Nacional do Semiárido (Insa) firmaram parceria para 
ampliar a produção de material científico voltado à área 
de geoprocessamento. Durante reunião, o professor 
Rangel Junior, reitor da UEPB, assinou o termo de 
responsabilidade e depósito, pelo qual foi concedido 
à universidade um equipamento de plotagem para a 
impressão e distribuição de livros e outros materiais 
gráficos.

Funcionalidade
O depósito integra o convênio para implantação de 

centros integrados de inovação e difusão de tecnologias 
para o Semiárido. O plotter será utilizado nas atividades 
do acordo de cooperação técnica entre a UEPB e o Insa. 
O geoprocessamento é o processamento informatizado 
de dados georreferenciados. Usa softwares que 
permitem o uso de informações cartográficas 
para associar coordenadas dos mapas, cartas ou 
plantas.

Casamento coletivo
As inscrições para o tradicional casamento coletivo, 

que ocorre durante o Maior São João do Mundo, foram 
realizadas nessa quarta-feira. De acordo com informações 
da PMCG, a seleção deverá escolher ao todo 100 casais 
para oficializar a união em caráter civil.

inversão
O fato curioso é que a assessoria de comunicação 

do governo municipal soltou release no fim da 
manhã de ontem exaltando o fato de os casais terem 
enfrentado uma longa fila de espera para poder realizar 
a inscrição para a seleção do casamento coletivo.

Dois homens foram pre-
sos e dois adolescentes apre-
endidos pelas Polícias Civil e 
Militar em menos de três dias 
em Patos, apontados pela au-
toria de homicídios ocorridos 
na cidade. Um dos presos, Fá-
bio Júnior Nazaré dos Santos é 
suspeito de pelo menos cinco 
assassinatos na região. Além 
dos crimes, ele chegou a tro-
car tiros com militares e inves-
tigadores no centro da cidade, 
na sexta-feira (20). 

De acordo com o titular 
da 15ª Delegacia Seccional, 
delegado Sylvio Rabelo, des-
de o fim de semana, as polí-
cias realizam ações de forma 
integrada, a fim de localizar 
os presos. “Na noite da sexta-
-feira, Fábio trocou tiros com 
a polícia e abandonou uma 
moto. As equipes seguiram 
nas diligências e consegui-
ram, ao amanhecer do sábado, 
prendê-lo. Logo depois, uma 
pessoa foi morta a mando dele 
por dois adolescentes, de 15 e 
16 anos, que foram apreendi-
dos. Ao todo, o suspeito res-
ponde por cinco homicídios, 
pois antes desse crime cuja 
prisão aconteceu em flagran-
te, ele tinha quatro mandados 
de prisão em aberto por assas-
sinato”, contou o delegado. 

No sábado, as polícias 
também prenderam José 
Evaldo do Sacramento, pela 
suspeita de duplo homicídio 
ocorrido no dia 10 de janeiro, 
também em Patos. “Isso é de 
suma relevância, rápida res-
posta à sociedade e a prova de 
que a polícia está constante-
mente trabalhando para o en-
frentamento à violência, cum-
prindo mandados de prisão 
e realizando flagrantes. Hoje, 
95% dos crimes de homicídio 
ocorridos em Patos já estão 
com os autores presos”, frisou 
o delegado.

Trinta e cinco servidores da Empre-
sa Paraibana de Abastecimento e Servi-
ços Agrícolas (Empasa), entre mulheres 
e homens, participaram de um treina-
mento para a formação de uma briga-
da de combate a incêndio, nível básico. 
A iniciativa partiu da diretoria da esta-
tal – vinculada à Secretaria de Desenvol-
vimento da Agropecuária e da Pesca –, 
por determinação do Ministério Público 
e Corpo de Bombeiros Militar da Paraí-
ba (CBMPB).

O dia, dividido em um treinamento 
de dois módulos (teórico pela manhã e 
prático à tarde), envolveu atuação na 
prevenção, abandono e combate a um 
princípio de incêndio e prestação de 
primeiros socorros dentro da empresa. 
Os instrutores, capitães Diego de Souza 
Martins e José Antonio Ferreira da Ro-
cha, abordaram temas como métodos 
preventivos, causas de incêndio, estado 
físico da matéria, condições propícias 

para a combustão, definição do fogo, 
formas de transmissão do calor, méto-
dos de extinção do fogo, entre outros.

Os brigadistas se envolveram com 
as informações das noções apresenta-
das e prometeram levar a sério os ensi-
namentos, inclusive, em suas residências 
e condomínios, a exemplo da servidora 
Rosicleide Nascimento, que não sabia 
do perigo em ter uma capa no botijão 
de gás. “Sinceramente, eu não sabia 
que em caso de um princípio de incên-
dio no botijão, a capa seria um grande 
condutor para as chamas. A primeira 
coisa que farei quando chegar em casa 
será a retirada da capa para a seguran-
ça da minha família”, disse Rosicleide.

A diretoria da Empasa dispõe de 
um projeto para mais duas etapas: a re-
distribuição dos extintores e relocação 
de hidrantes mais modernos com as de-
vidas mangueiras. Como, também, trei-
namento para os comerciantes.

Empasa inicia formação para  
brigada de combate a incêndio

DETErmiNação Do mppB

Os instrutores abordaram prevenção, causas, transmissão e métodos de extinção do fogo

CB treina uso de escadas à prova de fumaça
O Corpo de Bombeiros 

Militar da Paraíba (CBMPB), 
através da Diretoria de Ativi-
dades Técnicas (DAT), promo-
veu mais um treinamento re-
lacionado à segurança contra 
incêndio e pânico. Desta vez, o 
foco foi o uso de escadas à pro-
va de fumaça e fogo, que tem a 
finalidade de proporcionar a 
desocupação rápida e segura 
de edificações.

Conforme o diretor da 
DAT, coronel Souza Nóbrega, a 
utilização de escadas pressuri-
zadas (resistente às chamas e 
estanques à fumaça) tem sido 

considerada uma das alterna-
tivas mais eficientes na segu-
rança contra incêndio em edi-
fícios altos, nos quais esse tipo 
de proteção é exigido.

“Esses conhecimentos 
que adquirimos irão propor-
cionar melhorias nas análises 
dos projetos de segurança 
contra incêndio e, posterior-
mente, vistorias dos sistemas 
instalados. Atualmente, na 
Paraíba, já existem diversas 
edificações que utilizam esse 
tipo de escada e prédios em 
construção irão dispor desse 
eficiente método de proteção 

contra fumaça proveniente 
de incêndios”, destacou o co-
ronel.

Ainda segundo ele, nos 
próximos dias será publica-
da uma norma técnica pelo 
CBMPB, que detalhará as exi-
gências das escadas de acordo 
com extensão, altura e ocupa-
ção das edificações a serem 
construídas no Estado. No 
caso dos prédios já existentes, 
em breve será publicada outra 
norma específica.

 
O treinamento 
A qualificação sobre o 

uso de escadas pressuriza-
das foi ministrada pelo en-
genheiro mecânico Germano 
Pordeus, que tem experiên-
cia na elaboração de projetos 
desse tipo de equipamento 
em todo o país.  As instruções 
foram dadas na sala de even-
tos do Tribunal de Contas 
da Paraíba e contaram com 
a presença de militares da 
DAT e dos Centros de Ativi-
dades Técnicas distribuídos 
em todo o Estado. Também 
participaram os cadetes do 
3º ano do Curso de Formação 
de Oficiais. 

CoNTra Fogo E pÂNiCo

Feiras de agricultores são reestruturadas
Ampliar e melhorar os 

espaços das Feiras de Agricul-
tores para a comercialização 
de produtos da agricultura fa-
miliar são ações que a Gestão 
Unificada Emater/Emepa/
Interpa, vinculada à Secretaria 
de Estado da Agropecuária e 
da Pesca, está realizando por 
intermédio da Emater–PB. A 
previsão é de que todas as 30 
atuais estejam reestruturadas 
e mais seis implantadas até o 
mês de junho deste ano.

As feiras possibilitam que 
os agricultores comercializem 

seus produtos sem interferên-
cia de intermediários. A expe-
riência começou por Campina 
Grande há 17 anos. “Estamos 
fazendo com que os agricul-
tores familiares ganhem di-
nheiro e façam com que o con-
sumidor tenha um produto 
também de boa qualidade por 
evitar o agrotóxico”, afirmou o 
presidente da Gestão Unifica-
da, Nivaldo Magalhães.

Depois de fazer melho-
ramentos nas instalações da 
Feira do Produtor da sede da 
Emater, em Cabedelo, a Coor-

denadoria das Feiras está pro-
movendo visitas para a rees-
truturação de todas as outras 
e conversando com os muni-
cípios que desejam instalar a 
sua unidade. Já foram visitadas 
as estabelecidas nas cidades 
de Campina Grande e Areia.

Cuité de Mamanguape
Na semana passada, a Co-

ordenadoria das Feiras este-
ve em Cuité de Mamanguape 
para, junto com extensionistas 
e agricultores, começar a im-
plantação da Feira do Produ-

tor local. A feira será organiza-
da pela Emater, pela Secretaria 
Municipal de Agricultora, as-
sociações rurais e agricultores. 

No município, os agricul-
tores familiares forneceram 
para as escolas, por meio de 
chamada pública, ao Pnae 
(Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar), macaxeira, 
batata doce, bolos, pão caseiro 
e hortaliças. Estes produtos 
estão disponíveis em quanti-
dades suficientes para atender 
as escolas das redes municipal 
e estadual de ensino este ano.

proDUTos sEm agroTÓXiCos

Foto: Secom-PB
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Frente vai a Monteiro e Pombal
SEGURANÇA HídRicA
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depoimentos sobre caso 
‘SwissLeaks’ começam 
hoje na cPi do HSBc
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Parlamentares cruzam 
Sertão da Paraíba por 
soluções contra a estiagem

Depois de visitar as 
obras do canal Acauã-Ara-
çagi e da transposição no 
Sertão, de realizar audiên-
cias públicas em Cajazeiras 
e Sousa e de identificar, a 
partir daí, o que falta para 
a água do São Francisco 
chegar às torneiras dos 
paraibanos, agora é a vez 
das cidades de Monteiro 
e Pombal sediarem ações 
da Frente Parlamentar da 
Água, da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba. Amanhã, 
os deputados visitarão 
Monteiro e, no sábado, 28, 
Pombal. 

A programação de 
Monteiro começa às 8h, 
com a visita às obras da 
transposição no trecho da 
divisa da Paraíba com Per-

FotoS: Roberto Guedes

Transposição do rio São Francisco é aguardada há décadas Obras no Sertão prometem impulsionar a economia da região Deputados estaduais paraibanos avaliam trabalho de perto 

Hugo Motta 
defende estudantes

Bancada em Brasília 
avalia transposição

Encontro reúne 
Escolas Judiciárias

iphaep debate 
patrimônio imaterial

O deputado federal Hugo 
Motta (PMDB) participou ontem da 
Comissão Geral na Câmara para de-
bater o Financiamento Estudantil. 
“O Fies é uma garantia de acesso 
ao Ensino superior de qualidade 
aos alunos de baixa renda e não 
poderia, de forma alguma, se tor-
nar alvo de medidas que dificultem 
esse processo. O Brasil tem como 
lema Pátria Educadora e deve levar 
isso a sério, priorizando os investi-
mentos em educação com a finali-
dade de, além de garantir o acesso, 
viabilizar a qualidade do ensino. 
(Leia mais na página 19)

Parlamentares da bancada 
federal paraibana se reuniram na 
manhã de ontem com o secretá-
rio de Infraestrutura, Recursos 
Hídricos e Ciência e Tecnologia, 
João Azevedo Filho, e o adjunto, 
Deusdete Queiroga para tratar 
sobre a Transposição do Rio são 
Francisco. Participaram da reu-
nião o senador Cássio Cunha Lima 
(PsDB) e os deputados federais 
Hugo Motta (PMDB), Wilson Filho 
(PTB) e Damião Feliciano (PDT). Os 
representantes do Estado apre-
sentaram alguns projetos que 
precisam do apoio da bancada.

Acontece amanhã, às 9h, 
na sala de eventos do Nord Impe-
rial Hotel, em João Pessoa, a 5ª 
Reunião do Colégio de Diretores 
das Escolas Judiciárias. O evento 
será aberto pelo presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB), desembargador 
João Alves da silva. A reunião 
será coordenada pelo diretor 
da Escola Judiciária Eleitoral da 
Paraíba (EJE-PB), juiz federal 
Rudival Gama do Nascimento, e 
contará com a participação dos 
representantes de mais 17 Esta-
dos da federação.

O Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado 
da Paraíba (Iphaep) está reto-
mando sua série de fóruns da 
Ciência e da Cultura. Na tarde 
de ontem, a educadora Maria 
da Penha Teixeira de souza, a 
Penhinha, ministrou a palestra 
intitulada “A Questão da Mulher 
Quilombola na Paraíba” para alu-
nos do Instituto Dom Adauto, de 
Jaguaribe, e da Escola Viva Olho 
do Tempo, de Gramame. A ativi-
dade é a primeira de uma série 
de ações, realizadas sempre na 
última quarta-feira de cada mês 
na sede da instituição.

nambuco. Em seguida, por 
volta das 11h, será realiza-
da uma audiência pública, 
na Câmara de Vereadores 
da cidade. Em Pombal, 
os deputados começam a 
agenda de trabalho às 9h, 
com a realização de uma 
audiência pública, na Câ-
mara de Vereadores. De-
pois visitam o Açudes dos 
Carneiros, em Jericó, e   o 
Açude de Coremas. 

Para abril, a Frente já 
agendou  duas audiências 
públicas, uma no dia 9, 
com o diretor presiden-
te da Agência Nacional da 
Águas (ANA), Vicente An-
dreu, e outra no dia 17, 
com o secretário-execu-
tivo do Ministério da In-
tegração Nacional, Carlos 
Antônio Vieira.

O resultado destas vi-
sitas dos parlamentares, 
conforme explica o pre-
sidente da Frente Parla-

mentar da Água, deputado 
Jeová Campos (PSB), será 
resumido em um relató-
rio que será entregue ao 
secretário Carlos Antônio 
Vieira,  durante a audiên-
cia pública que será rea-
lizada em João Pessoa. “Já 
identificamos algumas si-
tuações que requerem ur-
gência em sua resolutivi-
dade (sic) e iremos cobrar 
do representante do Mi-
nistério da Integração uma 
solução para essas deman-
das já com a identificação 
do problema e a sugestão 
para resolvê-las”, destaca o 
deputado.

Infraestrutura
Jeová Campos cita, por 

exemplo, a realização da 
obra do canal que fará a in-
tegração do município de 
Cajazeiras com a Barragem 
de Engenheiro Ávidos, que 
sequer foi licitada. “Sem 

esse trecho, de apenas 13 
km, será impossível a água 
da transposição chegar até 
Cajazeiras”, destaca o de-
putado.  A licitação do Lote 
3 do Canal Acauã-Araçagi 
também é urgente. “O Lote 
1 está com 70% de suas 
obras concluídas, o Lote 2 
com 20% e o Lote 3 ain-
da não foi licitado. Vamos 
cobrar celeridade neste 
processo, porque pouco 
adianta ter o Lote 1 e 2 fei-
tos sem que o 3 nem tenha 
definido a empresa que irá 
executar os serviços”, des-
taca Jeová.

O parlamentar lem-
bra que todas as despe-
sas decorrentes das ações 
da Frente, a exemplo dos 
deslocamentos dos de-
putados,  alimentação e 
hospedagem, estão sendo 
custeadas pelos próprios 
parlamentares e que a 
ALPB só está arcando com 

as despesas da equipe da 
TV Assembleia e dos ta-
quígrafos que são impres-
cindíveis para o registro 
destas atividades. 

“Isso é bom que fi-
que claro porque algumas 
pessoas podem pensar 
que estamos viajando, 
trabalhando aos sábados, 
e ganhando extras ou re-
cebendo a mais por isso, o 
que não é verdade. Todos 
estão viajando com o pró-
prio carro e pagando suas 
despesas”, garante Jeová, 
lembrando que a Frente é 
apartidária e congrega par-
lamentares da oposição e 
de apoio ao governo. “Água 
é um tema universal, que in-
teressa a todos, e é esse é o 
entendimento unânime dos 
parlamentares paraibanos 
que estão focados em bus-
car soluções para o grave 
problema da escassez de 
recursos hídricos”, finaliza.

O Ministério Público 
Federal em Patos (MPF) 
denunciou o ex-prefeito 
do Município de Junco 
do Seridó (PB) Osvaldo 
Balduíno Guedes Filho, 
eleito pelo PSDB, e ou-
tras oito pessoas por 
dispensa indevida de 
licitação, crime previs-
to no artigo 89, caput e 
parágrafo único, da Lei 
8.666/1993 (que trata de 
licitações e contratos ad-
ministrativos). 

A denúncia também 
é contra Evaristo Junior 
de Brito, Ricardo Simplí-
cio Mota, Jaqueline Fer-
reira Barros, Manoel Gal-
dino Filho, Marcos Tadeu 
Silva, Gerfeson Rodri-
gues da Silva, José Size-
nando da Costa e Paulo 
Ferreira Montenegro. As 
nove pessoas estão en-
volvidas em simulação de 
licitação para executar 
o Convênio 2075/2006, 
firmado entre o mencio-
nado município e a Fun-
dação Nacional de Saúde 
(Funasa), com a finalida-
de de perfurar cinco po-
ços tubulares profundos 
nos sítios Brandão, Sala-
mandra, Massaranduba, 
Ramadinha e Chãzinha. 

Explica o MPF que, 
para a execução do Con-
vênio 2075/2006, previa-
se a liberação de R$ 100 

mil em recursos federais, 
mais contrapartida mu-
nicipal de R$ 3 mil. Con-
forme a denúncia, em 23 
de outubro de 2007, a 
Funasa liberou a primei-
ra parcela, no valor de R$ 
40 mil, e a segunda, de 
mesmo valor, foi liberada 
em 11 de dezembro de 
2007. A terceira, de R$ 20 
mil, não foi liberada em 
razão de recomendação 
do MPF, após a constata-
ção de envolvimento de 
empresas de fachada no 
Convite nº 19/2007. 

Em vistoria realiza-
da em 31 de outubro de 
2007, a Funasa constatou 
um percentual de execu-
ção física de 89,50% dos 
cinco poços tubulares 
previstos no plano de tra-
balho. Já outra vistoria 
realizada em 29 de outu-
bro de 2008 diminuiu o 
percentual de execução 
física para 86,65%, em 
razão da obstrução de 
um dos poços. 

Para o crime de dis-
pensa indevida de lici-
tação é prevista pena 
de prisão de 3 a 5 anos 
e multa. Além disso, 
pede-se que a Justiça 
Federal fixe como valor 
mínimo para repara-
ção dos danos causados 
pela infração no mon-
tante de R$ 188.261,46.

MPF de Patos denuncia 
esquema em licitação

EM JUNcO dO SERidÓ

O Plenário da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) discutiu ontem a 
extinção da votação secreta 
nas sessões da Casa. O tema 
faz parte do Projeto de Re-
solução 08/2015, cujo au-
tor é o deputado João Bosco 
Carneiro (PSL). O projeto 
gerou a inclusão de outro, 
substitutivo, de propositu-
ra do deputado João Gon-
çalves (PSD), tratando da 
abolição do voto secreto na 
apreciação das contas do 
governador do Estado, mas 
o primeiro foi retirado de 
pauta para mais discussões. 
Também foram aprovados 
durante a sessão, cinco 

projetos de lei e 14 reque-
rimentos de parlamentares.

O projeto substitutivo, 
assinado por diversos depu-
tados, altera o parágrafo 1º 
do artigo 219 do Regimen-
to Interno da ALPB e já será 
analisado na próxima sessão. 
O presidente da ALPB, Adria-
no Galdino (PSB) anunciou 
durante a sessão a criação de 
uma comissão especial para 
analisar todas as matérias 
que versam sobre a votação 
secreta, incluindo o projeto 
do deputado Bosco Carneiro. 
“Todos esses projetos serão 
aglutinados em apenas um 
projeto. A Mesa formará uma 
Comissão Especial que ana-

lisará de uma maneira geral 
todos esses projetos e emi-
tirá um parecer ou substitu-
tivo com referência a todos 
eles”, explicou o deputado.

Nova comissão
Antes da sessão ordiná-

ria, aconteceu a instalação da 
oitava Comissão Permanente 
da Casa, a Comissão de Admi-
nistração, Serviço Público e 
Segurança. De acordo o pre-
sidente, o deputado Anísio 
Maia (PT), serão 13 pontos 
essenciais elencados para se-
rem discutidos nas reuniões 
da comissão e a primeira 
pauta será sobre explosão de 
caixas eletrônicos.

O Tribunal de Contas 
da Paraíba emitiu parecer 
contrário à aprovação das 
contas de 2012 apresenta-
das pelo ex-prefeito de Ingá, 
Luiz Carlos Monteiro da Sil-
va, a quem impôs débito su-
perior a R$ 140 mil por des-
pesas não comprovadas com 
consultoria jurídica, como 
propôs o conselheiro substi-
tuto Renato Sérgio Santiago 
Melo, relator do processo.

O não recolhimento de 
contribuições previdenciá-
rias acarretou a reprova-
ção, também, das contas de 
2012 encaminhadas pelo 
ex-presidente da Câmara 
Municipal de Patos, verea-
dor Marcos Eduardo San-
tos, conforme entendeu o 
relator Nominando Diniz. 
Ainda cabem recursos con-
tra essas decisões.

Com voto de desem-

pate do presidente Arthur 
Cunha Lima, o TCE emitiu 
parecer favorável à aprova-
ção das contas de 2012 da 
prefeita de Pilar, Virgínia 
Maria Peixoto.

A Corte aprovou com 
ressalvas as contas de 2013 
da Secretaria de Estado das 
Finanças, de acordo com 
o relator Fábio Nogueira, 
cujo voto foi acompanhado 
à unanimidade.

ALPB analisará voto aberto 
para contas do Poder Executivo

TCE impõe a ex-prefeito de 
Ingá débito de R$ 140 mil

PROJETO SUBSTiTUTiVO

REFERENTE àS cONTAS dE 2012



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de março de 2015

NACIONAL

A Comissão de De-
senvolvimento Regional e 
Turismo (CDR) do Senado 
reuniu-se em audiência pú-
blica ontem com o ministro 
das Cidades, Gilberto Kas-
sab. Durante a reunião, o 
ministro deixou claro que 
as políticas geridas por sua 
pasta sofrerão cortes “me-
nos duros”, em virtude do 
ajuste fiscal.

“A presidente Dilma rei-
terou em reuniões ministe-
riais que o Minha Casa, Mi-
nha Vida, o PAC Mobilidade 
e as políticas de saneamen-
to básico continuam sendo 
prioritárias. Os cortes serão 
mais suaves, menos percep-
tíveis por parte da popula-
ção”, assegurou.

O ministro afirmou ain-
da que o Minha Casa, Minha 
Vida é um case de sucesso, 
sendo hoje objeto de estu-
do por parte de pesquisa-
dores e gestores de diver-
sas partes do mundo. Disse 
que trabalha com o objetivo 
de que o programa chegue 
a 25 milhões de brasileiros, 
o equivalente a 12,5% da 
população do país, e que 
“tem dinheiro pra isso”.

Verba significativa
Kassab afirmou que a 

pasta possui este ano cerca 
de R$ 30 bilhões para in-
vestimentos. Mas lembrou 
que os programas da área, 
incluindo o Minha Casa, Mi-
nha Vida, sofrem aportes 

Ministério das Cidades trabalha com 
orçamento de R$ 100 bilhões ao ano

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

O realismo fantástico 
venezuelano

“Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamen-
to, o coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquela 
tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o 
gelo.” (...) “O mundo era tão recente que muitas coisas 
careciam de nome e para mencioná-las se precisava apon-
tar com o dedo.” Assim se inicia a novela “Cem anos de 
solidão” de Gabriel García Márquez, escritor colombiano 
e universal que cria um novo universo estético literário: o 
realismo fantástico. Um estilo literário que se notabiliza 
pela ruptura com o verossímil, explorando os limites da 
imaginação e pintando com cores verbais a passionalida-
de e contradições da América Latina. A saga dos Buendía 
é um microcosmo surreal do drama latino-americano. O 
realismo fantástico não se restringiu a García Márquez, 
teve outros artífices literários e caiu no gosto da crítica 
europeia e estadunidense porque também encarna o mito 
latino-americano da irracionalidade, paixões e excessos 
em contraposição à racionalidade apolínea reivindicada 
pelos europeus. 

Mas nas páginas literárias também emerge a des-
construção de um mito, Simón Bolívar é retratado por 
García Márquez em “O general em seu labirinto”, sob a 
perspectiva realista e humana. O Simón Bolívar de García 
Marquez não surge como nos quadros de pintura a óleo 
que retratam um herói homérico e libertador da Amé-
rica Espanhola, mas antes, em seus últimos dias, García 
Márquez desvela um Bolívar doente, desiludido, abando-
nado e que vê o sonho de uma unidade latino-americana 
corroído pelo conflito entre as elites regionais. 

Se a estética verbal de García Márquez retrata um 
Simón Bolívar humano e derrotado no final dos seus dias, 
a leitura de dois contemporâneos famosos de Bolívar, Karl 
Marx e Thomas Jefferson, agregam interpretações que não 
podem ser esquecidas. Karl Marx, o pensador social mais 
revolucionário do sec. XIX, que formula uma interpretação 
da história sob a perspectiva dos oprimidos (O materialis-
mo histórico), teve uma visão bem depreciativa de Simón 
Bolívar, para quem não passava de um oportunista violento 
e de perfil autoritário. Thomas Jefferson, o terceiro presi-
dente estadunidense e um dos Founding Fathers da pátria 
norte-americana, que se definia como democrata em um 
tempo em que democrata era sinônimo de revolucionário, 
não acreditava que a democracia prosperasse na América 
Latina, continente, em sua opinião, afeito ao autoritarismo, 
violência e desapego aos valores democráticos. O sec. XX 
parece ter dado razão a Thomas Jefferson. 

A Venezuela de Chaves e Maduro tem se notabilizado 
nos últimos anos pela retomada do bolivarianismo, dou-
trina formulada por Simón Bolívar no sec. XIX, na Carta da 
Jamaica, e que defende a unidade latino-americana frente 
ao imperialismo europeu e norte-americano, sendo que 
na Venezuela o bolivarianismo de Chaves e Maduro ganha 
um caráter socialista, que na prática significa a estatização 
da economia com a consequente restrição das liberdades 
civis, onde o Estado tende a ser cada vez mais total, supri-
mindo a sociedade civil, as vozes divergentes, permitindo 
espaço apenas para a voz oficial do Estado. Nesse ínterim 
a economia venezuelana tem enfrentado a inflação e 
recentemente o desaparecimento até de produtos básicos 
nos supermercados, onde a sociedade venezuelana teve 
aumentada a violência e banditismo, Caracas é hoje a 
cidade mais violenta do mundo. 

A Venezuela dos dias correntes, assim como a estéti-
ca do realismo fantástico, constrói uma narrativa política 
em que o presidente Maduro conversa com passarinhos, 
o povo é fuzilado nas ruas como Aureliano Buendía e os 
fantasmas de Bolívar e Chaves rondam o cenário político 
venezuelano marcado por prisões arbitrárias de opo-
sitores políticos, como o prefeito de Caracas, Antonio 
Ledezma, assim como o Congresso venezuelano permite 
ao presidente Maduro legislar por decreto em face da 
ameaça norte-americana. O espírito antidemocrático 
latino-americano predito por Thomas Jefferson está cada 
vez mais vivo, com a conivência do Estado brasileiro que 
a tudo assiste de braços cruzados, reeditando a “doutrina 
Estrada” do começo do sec. XX, que defendia que questões 
internas de um país não poderiam ser objeto de interven-
ção internacional, ignorando toda a evolução do direito 
internacional público da segunda metade do sec. XX até 
os nossos dias, onde a soberania não pode mais ser usada 
como desculpa para a violação de direitos fundamentais.

Gilberto Kassab garantiu 
que cortes do governo 
para a pasta serão suaves

Foto: Marcos oliveira/Agência Senado

Durante audiência, ministro (D) garantiu que Minha Casa, Minha Vida segue como programa prioritário

mais significativos de fun-
dos de pensão e do setor 
privado.

“Nos últimos oito anos 
os investimentos estiveram 
na ordem de R$ 100 bilhões 
por ano, e é com esse cená-
rio que trabalhamos. Nos-
sas políticas são todas de 
longo prazo, sendo assim, 
podemos atingir R$ 800 
bilhões também nos próxi-
mos oito anos”, disse.

 Outro tema tratado 
durante a reunião foi a cri-
se hídrica. O senador Otto 
Alencar (PSD-BA) cobrou 
do governo o compromisso 
com uma gestão mais mo-
derna, no que tange ao es-
tabelecimento de parcerias 
com as empresas estaduais.

Otto Alencar lembrou 
que em São Paulo, um dos 

Estados mais afetados pela 
crise, o desperdício de água 
tratada chega a 37%. Em 
Salvador, esse número atin-
ge 54% e há regiões em que 
ultrapassa 70%.

Kassab garantiu que já 
estuda com a equipe técnica 
de seu ministério a adoção 
de critérios mais rígidos e a 
cobrança por uma boa ges-
tão na realização de convê-
nios em busca de novos in-
vestimentos.

Habitação popular
Apesar de bem avalia-

do também entre os sena-
dores, o Minha Casa Minha 
Vida foi questionado pelos 
parlamentares presentes, 
que cobraram melhorias no 
programa. Elmano Ferrer 
(PTB-PI), por exemplo, per-

guntou por que o projeto 
cada vez mais vem se guian-
do por uma lógica que apro-
xima do “apartheid social”.

“Historicamente, os 
programas habitacionais 
baseiam-se em afastar os 
pobres para longe do centro 
das cidades. Existe algum 
estudo no ministério pra 
evitar isso?”, questionou o 
senador.

Kassab garantiu que 
essa é uma preocupação 
também do ministério, 
uma vez que as áreas dis-
poníveis em centros urba-
nos já estão “quase esgo-
tadas”. Disse também que 
a preocupação é trabalhar 
para atrair investimentos 
de infraestrutura nas áreas 
atendidas pelo Minha Casa 
Minha Vida.

Cardozo terá 
que se explicar 
sobre reuniões 
com advogados

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara dos Deputados apro-
vou ontem convite para que 
o ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, esclare-
ça os acordos de leniência 
com empresas envolvidas 
na Operação Lava Jato.

Na audiência, marcada 
para as comissões de Fis-
calização Financeira e Con-
trole e de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime 
Organizado, Cardozo deve-
rá falar sobre as reuniões 
que manteve com advoga-
dos dessas empreiteiras. 
Os encontros não consta-
vam da agenda oficial do 
ministro.

Na ocasião, Cardozo 
confirmou a reunião e dis-
se que ela ocorreu por se 
tratar de dever do ministro 
da Justiça e de quaisquer 
servidores públicos “rece-
ber advogados no regular 
exercício da profissão, con-
forme determina o Estatu-
to da Advocacia”.

O ministro também 
deve falar sobre a reunião 
com o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, 
na véspera da divulgação 
da lista com os nomes de 
políticos envolvidos em 
denúncias de corrupção 
na Petrobras e encami-
nhada ao ministro Teori 
Zavascki, do Supremo Tri-
bunal Federal.

Luana Lourenço 
Repórter da Agência Brasil

A presidente Dilma Rous-
seff sancionou com dois vetos 
a Lei 13.107, que trata da fusão 
de partidos políticos. O texto 
estabelece tempo mínimo de 
cinco anos de registro no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
para que partidos possam se 
fundir. A lei e os vetos estão pu-
blicados na edição de ontem do 
Diário Oficial da União.

Em caso de fusão ou in-
corporação, as novas regras 
determinam que os votos dos 
partidos que se juntaram se-
jam somados para definir o 
acesso a recursos do Fundo 
Partidário e ao horário eleito-
ral gratuito no rádio e na TV.

Dilma vetou dois trechos 
do texto, que tratavam da mi-
gração de parlamentares e do 
registro de legendas criadas 
por fusões. Um dos vetos re-
tirou da lei a possibilidade de 
que políticos com mandato, 
eleitos por outras legendas, 
pudessem se filiar ao novo 
partido criado por fusão sem 
perder o mandato.

O outro trecho vetado 
tratava do registro das siglas 
criadas por fusões. No texto 
aprovado pelo Congresso, es-
tava previsto que a existência 
legal do novo partido se daria a 
partir do registro do estatuto e 
do programa no Oficial Civil do 
Distrito Federal. Na justificativa 
para os vetos, Dilma argumen-
tou que os trechos da lei equi-

parariam os processos de cria-
ção e fusão de partidos, além 
de contrariar dispositivos da 
Constituição e decisões do TSE.

“Os dispositivos equipa-
rariam dois mecanismos dis-
tintos de formação de partidos 
políticos, a criação e a fusão. Tal 
distinção é um dos instrumen-
tos garantidores do princípio 
da fidelidade partidária, fun-
damental ao sistema represen-
tativo político-eleitoral. Além 
disso, tais medidas estariam 
em desacordo com o previsto 
no Artigo 17 da Constituição e 
com o entendimento do Tribu-
nal Superior Eleitoral, pois atri-
buiriam prerrogativas jurídicas 
próprias de partidos criados 
àqueles frutos de fusões”, diz a 
mensagem de veto.

Dilma sanciona com vetos lei 
sobre fusão de partidos políticos

REGRAS MAIS RÍGIDAS

A presidente reuniu ontem os mi-
nistros da área de infraestrutura para 
discutir cortes do setor no Orçamento 
e definir investimentos e as próximas 
rodadas de concessões. Antes de anun-
ciar os cortes no Orçamento deste ano, 
Dilma vai ouvir todos os ministros para 
identificar programas prioritários em 
cada pasta e, assim, evitar o contingen-
ciamento de ações consideradas funda-
mentais pelo governo.

Segundo informações da Secreta-
ria de Imprensa da Presidência, na re-
união, os ministros mapearam os pro-
gramas mais importantes de cada área 
e identificaram quais dependem de 

recursos do Orçamento e quais estão 
vinculados ao Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC). Também foram 
discutidos investimentos em obras de 
infraestrutura e logística até 2018 e os 
próximos editais de concessões para a 
iniciativa privada.

Participaram do encontro os mi-
nistros do Planejamento, Nelson Bar-
bosa; das Cidades, Gilberto Kassab; da 
Integração Nacional, Gilberto Occhi; da 
Secretaria de Portos, Edinho Araújo; da 
Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Pa-
dilha; dos Transportes, Antônio Carlos 
Rodrigues, além do  chefe da Casa Civil, 
Aloizio Mercadante.

Infraestrutura deverá receber cortes
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Políticas BRASIL

Dois jornalistas e o 
secretário da Receita
serão os convidados

CPI do HSBC ouve hoje primeiros
depoimentos sobre contas secretas

Instalada na última ter-
ça-feira, a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
do HSBC vai começar hoje 
a ouvir os primeiros depoi-
mentos requeridos pelo vi-
ce-presidente do colegiado, 
senador Randolfe Rodri-
gues (PSOL-AP). 

Por sugestão do parla-
mentar, serão ouvidos hoje 
os jornalistas Fernando 
Rodrigues, do Portal UOL, 
e Chico Otávio, do jornal O 
Globo, além do ex-secretá-
rio da Receita Federal, Eve-
rardo Maciel.

O requerimento com 
os convites foi aprovado na 
manhã de ontem durante re-
união extraordinária da co-
missão. Randolfe Rodrigues 
considera a participação dos 
convidados fundamental 
para as investigações, por-
que, segundo ele, os três são 
detentores de informações 
detalhadas sobre os dados 
vazados do HSBC.

Duas partes
A sessão de hoje da CPI 

do HSBC, marcada para as 
8h30, terá duas partes: a 
primeira para votação de 
novos requerimentos e a 
segunda para ouvir os con-
vidados.

As denúncias envol-
vendo o banco HSBC indi-
cam que a filial do banco 
na Suíça ajudou clientes 
a esconder recursos que 
poderiam ter origem ilí-
cita, além de possibilitar 
práticas de sonegação fis-
cal. Entre os correntistas 
envolvidos no esquema, 
8,7 mil são brasileiros. O 
envolvimento não significa 
que todos tenham pratica-
do alguma irregularidade.

Karine Melo
Da Agência Brasil 

As mudanças nas regras do 
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies) e as dificuldades para 
renovar e firmar novos contra-
tos foram discutidas ontem por 
representantes do governo, de 
estudantes, dirigentes de insti-
tuições de Ensino Superior priva-
do e parlamentares na Comissão 
Geral da Câmara dos Deputados. 

Os estudantes reclamam de 
dificuldades para acessar o sis-
tema do Fies e concluir a requi-
sição de novos contratos. Tam-
bém destacam as dificuldades 
nos pedidos de renovação e es-
tão inseguros com a entrada e a 
permanência no Ensino Superior. 
“Queremos entender o que vai 
acontecer com os alunos que já 
estão matriculados e passam dias 
e noites na frente do computa-
dor, no site do Fies, encontran-
do mensagens de erros”, disse o 
coordenador do Movimento em 
Defesa do Fies, Ricardo Holz.

Contratos
O ministro interino da Edu-

cação, Luiz Cláudio Costa, disse 
que as renovações de contratos 
do fundo serão garantidas. Dos 
1,9 milhão de contratos do Fies 
em vigência, 1,2 milhão já foram 
renovados, informou Costa. São 
200 mil os estudantes que se ins-
creveram para novos contratos 
do programa neste ano.

 O prazo final para inscrições é 
30 de abril. Na avaliação do minis-
tro, não será preciso ampliar o pra-
zo. “Todos os aditamentos serão 
garantidos. Problema do sistema 
superado, vagas garantidas para 
os que já estão no Fies e vagas 
novas para os que querem entrar. 
Este é o compromisso do gover-

Alunos reclamam sobre acesso ao Fies
NA CâmARA

Yara Aquino
Da Agência Brasil 

O ministro interino da Educação, Luiz Cláudio Costa, participou do debate sobre o Fies na Comissão Geral da Câmara

no”, disse Luiz Cláudio Costa. “Em 
uma época de ajustes necessários, 
garantimos o aditamento de todos 
os contratos”, acrescentou.

A presidente da Federação 
Nacional das Escolas Particulares 
(Fenep), Amábile Pacios, disse 
que as mudanças no Fies foram 
feitas sem discussão com as ins-
tituições. Pacios ressaltou que o 
clima entre os estudantes é de 
insegurança sobre os rumos do 
programa. “Os estudantes não 
conseguem fazer o aditamento, 
estão inseguros, não conseguem 
fazer nada. Temos estudantes de 
Medicina que mudaram de ci-
dade, estão tendo uma despesa 
enorme e não conseguem se ins-
crever no Fies”, relatou.

Amábile criticou o teto de 
6,4% para o reajuste das men-
salidades e o repasse de recursos 
para as instituições que esse ano 
será feito em oito e não 12 parce-
las. “Temos 12 contas de luz para 

pagar e vamos receber apenas 8 
parcelas”, reclamou.

Sobre o assunto, o ministro 
interino disse que uma comis-
são foi instalada para discutir 
os reajustes nas mensalidades. 
“Aumentos abusivos ninguém irá 
aceitar”.

Exclusão
A vice-presidente da Associa-

ção Nacional das Universidades 
Particulares (Anup), Elizabeth 
Guedes, comentou a exigência 
do estudante obter 450 pontos 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) para contratar o 
Fies. Segundo ela, com a regra 
os estudantes de baixa renda se-
rão excluídos do acesso ao Ensino 
Superior. “A nota de 450 pontos 
representa exclusão. Estamos ti-
rando do sistema alguém que o 
sistema já excluiu, que foi para a 
escola pública”, avaliou.

A nota mínima para contra-

tação do Fies foi defendida pela 
representante da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensino 
(Contee), Nara Teixeira de Sou-
za, como critério de qualidade. 
“Concordamos com as medidas 
tomadas pelo ministério e que 
seja colocado um limite em rela-
ção ao número de corte. A edu-
cação no Brasil tem que ser de 
qualidade”, disse.

O representante do grupo 
educacional Unopar, André Fer-
nandes Trindade, destacou que 
as instituições privadas enfrentam 
problemas em razão das mudan-
ças no fundo de financiamento.“-
Nosso aluno não consegue acessar 
o sistema, temos travas que im-
pedem, as instituições não estão 
conseguindo garantir sua gestão 
porque não sabem quanto vão re-
ceber do Ministério da Educação e 
se aquele aluno vai conseguir con-
tinuar em sala”, relatou.

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Brasil suspendeu a 
importação de maçã, pera 
e marmelo da Argentina. 
A restrição à compra das 
frutas foi adotada após ter 
sido identificada a presen-
ça da praga Cydia pomonel-
la, conhecida como praga 
da maçã, em carregamen-
tos procedentes do país. 
A medida começou a valer 
ontem.

Segundo a ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu, a 
suspensão durará até que 
os argentinos autorizem a 
entrada de técnicos brasi-
leiros no país para avaliar 
a situação. “Não tivemos 
alternativa, a não ser sus-
pender a importação dos 
produtos, até que eles [pro-
dutores argentinos] nos 
deem oportunidade técnica 
e legal para entrar no país e 
fazer as mitigações neces-
sárias”, disse a ministra, du-

rante audiência pública na 
Câmara dos Deputados.

“Foi com muito pesar que 
fizemos isso, porque somos 
parceiros da Argentina no 
Mercosul [Mercado Comum 
do Sul]. Demos tratamento 
técnico, da mesma forma que 
todos os países nos dão: rigor 
absoluto quando o Brasil tem 
algum foco ou denúncia de 
praga ou doença”, justificou 
Kátia Abreu.

A ministra lembrou que 
o Brasil é o único país do 
mundo livre da praga. “De-
tectamos o carregamento e 
não deixamos passar [pela 
fronteira], ficando a indi-
cação de que temos proble-
mas [com a praga da maçã] 
na Argentina”.

No Brasil, a praga foi 
erradicada no ano passado. 
A suspensão das importa-
ções dá segurança aos pro-
dutores brasileiros, porque 
evita a contaminação das 
frutas e prejuízos à agricul-
tura nacional.

País suspende compra 
de produtos argentinos

PRESENÇA DE PRAGA

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil O Brasil desperdiçou 6,53 

bilhões de metros cúbicos (m³) 
de água devido às perdas na 
rede de distribuição em 2013, 
aponta pesquisa do Instituto 
Trata Brasil, divulgado ontem. 
Esse volume representa 37% 
de toda a água distribuída e 
equivale a 6,5 vezes a capaci-
dade do Cantareira ou 7.154 
piscinas olímpicas. Em termos 
financeiros, as perdas na dis-
tribuição representam 39%, o 
equivalente a R$ 8 bilhões. O 
valor representa 80% dos in-
vestimentos feitos em água e 
esgoto no período analisado.

O levantamento, com 
base no Sistema Nacional de 
Informações sobre Sanea-
mento (Snis) de 2013, do Mi-
nistério das Cidades, mostra 
que a região Norte é a que 
mais perde água no processo 
de distribuição. Mais de meta-
de  (50,7%) da água usada no 
abastecimento é desperdiçada 
em razão de vazamentos, fal-
ta de hidrômetros ou ligações 

clandestinas. O Amapá, com 
uma população de 734,9 mil 
pessoas, é o campeão nacional 
de perdas, com um índice de 
76,54%. Em termos unitários, 
por ligação ativa à rede de dis-
tribuição, o índice de perda é 
2,7 mil litros/dia por ligação.

As perdas também são 
altas na região Nordeste, com 
45,03%. O destaque é Sergi-
pe, com 59,27%. A melhor 
situação é registrada na Pa-
raíba (36,18%) e no Ceará 
(36,52%). O Sudeste tem o 
menor índice de perdas, com 
33,35% na média estadual. 
Rio de Janeiro é o Estado com 
menos perdas, com 30,82%, 
seguido pelo Espírito Santo 
(34,39%). As demais regiões 
apresentam índices próximos 
ao do Sudeste: Sul (35,06%) e 
Centro-Oeste (33,4%). O Dis-
trito Federal tem o melhor ín-
dice do país, com 27,27%.

Em comparação com 
2004, o Trata Brasil avalia que 
as perdas na distribuição não 
diminuíram a contento. Hou-
ve redução de 8,7 ponto per-
centual nos últimos dez anos, 

o que equivale a menos de 1 
ponto percentual por ano. O 
índice passou de 45,6%, em 
2004, para 36,9%, em 2013. 
“Os dados confirmam a neces-
sidade de acrescentar os esfor-
ços na redução de perdas para 
atingir níveis condizentes com 
a situação hídrica atual”, infor-
ma nota do instituto.

O estudo faz uma esti-
mativa de redução das per-
das para 2033 considerando 
três cenários: otimista, base e 
conservador. Em uma situação 
considerada otimista, o país 
chegaria com 15% naquele 
ano, uma redução de 62%. Um 
cenário base propõe que as 
perdas na rede de distribui-
ção de água fiquem em 20% 
e uma posição conservadora 
sugere um índice de 25%.

Caso o país alcançasse o 
cenário base, ao longo dos cin-
co primeiros anos, isso repre-
sentaria um ganho financeiro 
de R$ 2,61 bilhões. Ao longo de 
20 anos, o ganho acumulado 
chegaria a R$ 26,73 bilhões, o 
que equivale, por exemplo, a 
9% do investimento planejado 

pelo Plano Nacional de Sanea-
mento Básico (Plansab) até 
2033 para se conseguir a uni-
versalização da água e esgoto.

O instituto indica solu-
ções que devem ser adotadas 
hoje para se chegar a índices 
menores de perdas de água. 
Entre eles, estão: estabelecer 
contratos com incentivos para 
a redução de perdas, gerenciar 
o desperdício, criar programas 
para reduzir perdas sociais (li-
gações clandestinas), utilizar 
hidrômetros de maior preci-
são e direcionar maior finan-
ciamento para iniciativas que 
contribuam com essa política.

Brasil desperdiça 37% de água
DADOS DE 2013

Camila Maciel
Da Agência Brasil 

Em termos 

financeiros, 

as perdas na 

distribuição de 

água representam

R$ 8 bilhões



A acidente aconteceu
nos Alpes franceses,
área de difícil acesso

Equipes retomam buscas para tentar
localizar destroços de avião que caiu  

As equipes de resgate 
em terra retomaram on-
tem as buscas para tentar 
recuperar e identificar os 
corpos das 150 vítimas do 
avião da Germanwings, que 
caiu na última terça-feira  
nos Alpes franceses quando 
fazia o trajeto entre Barce-
lona (Espanha  e Düsseldorf 
(Alemanha).

De acordo com infor-
mações divulgadas ontem 
pela manhã por autorida-
des francesas, passageiros 
de 15 nacionalidades em-
barcaram no voo, a maioria 
espanhóis e alemães.

O movimento de veí-
culos intensificou-se a par-
tir das 7h (2h em Brasília), 
assim que o sol nasceu na 
localidade de Seyne-les-Al-
pes, a poucos quilômetros 
do lugar do acidente e onde 

se encontram os serviços de 
resgate.

O porta-voz do Ministé-
rio do Interior, Pierre-Henry 
Brandet, informou que, nes-
te momento, as equipes pre-
param o terreno para que 
helicópteros possam pousar 
nas proximidades e dar iní-
cio aos voos de busca.

Uma equipe de gendar-
mes (polícia militarizada) 
retomou a rota a pé até o 
local, depois de, durante a 
noite, ter sido obrigada a 
parar devido à neve.

As autoridades con-
sideram baixas as proba-
bilidades de algum dos 
ocupantes do avião ser 
encontrado com vida. As 
equipes de resgate tentam 
abrir caminho até a área 
onde se encontram, quase 
pulverizados, os restos do 
Airbus A320.

As autoridades france-
sas organizaram um serviço 
de apoio em Seyne-les-Al-
pes para acolher parentes 
das vítimas que queiram 
deslocar-se à região.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 26 de março de 2015

Mundo

20

Da Agência Lusa

FOTO:  F. Balsamo/Ministère de l’Intérieur

O local onde aconteceu o acidente aéreo é de difícil acesso e as equipes de resgate só podem chegar por meio de helicópteros

Giselle Garcia 
Da Agência Brasil/EBC 

 

Especialistas do Escritório 
de Investigações e Análises 
(BEA) da França, que analisam 
a caixa-preta do avião da com-
panhia alemã Germanwings, 
anunciaram que, apesar dos 
danos no gravador de voz do 
cockpit, foi possível recuperar 
um arquivo de áudio. “Vamos 
trabalhar agora para tentar in-
terpretar e entender os sons e 
vozes”, disse o diretor do BEA, 
Remy Jouty.

Ele não quis adiantar o 
conteúdo do arquivo. “Temos 
alguns minutos de gravação. 
Não podemos dizer quem está 
falando. Leva tempo para en-
tender essas coisas. Ainda é 
cedo para tirar conclusões so-
bre o que aconteceu”. Não há 
previsão para que o resultado 
da análise seja divulgado.

A expectativa é que, a par-
tir dos sons na cabine e das 
conversas entre os pilotos e 
o restante da tripulação, seja 
possível entender os motivos 
do acidente aéreo. Até agora, 

as causas da tragédia perma-
necem indeterminadas.

A aeronave, que decolou 
de Barcelona por volta de 10h 
(6h no Brasil) de ontem (24), 
em direção a Düsseldorf (Ale-
manha), perdeu estabilidade 
quando voava a 11 mil metros 
de atitude sobre uma área re-
mota dos Alpes franceses. A 
queda durou cerca de dez mi-
nutos, considerada rápida por 
especialistas, mas não ocorreu 
uma queda livre.

De acordo com o diretor 
do BEA, as informações levan-
tadas até agora são suficientes 
para sugerir que o avião não 
explodiu em pleno voo e não 
sofreu despressurização. “O 
avião colidiu com um lado da 
montanha em alta velocidade 
(700 quilômetros por hora) e 
com grande energia. Só então 
ele se desintegrou e se disper-
sou em pequenos pedaços”, 
informou Jouty.

Entre as hipóteses mais 
prováveis para explicar a ca-
tástrofe estão problemas téc-
nicos, uma explosão do motor 
ou um erro humano diante de 
uma situação de emergência. 

Possibilidades menos prová-
veis, como um ataque terroris-
ta ou uma colisão com algum 
objeto ou animal, também são 
consideradas pelos investiga-
dores.

A última comunicação do 
avião com o controle de tráfe-
go aéreo aconteceu por volta 
das 10h30 (hora local), pedin-
do permissão para continuar 
a rota. Um minuto depois, o 
Airbus A320 começou a cair e 
não houve mais resposta dos 
pilotos às chamadas do centro 
de controle, que acompanhou 
a trajetória pelo radar até mo-
mentos antes da colisão.

Questionado sobre a des-
cida “aparentemente contro-
lada” da aeronave, Jouty reco-
nheceu que o avião parecia ser 
controlado por pilotos ou pelo 
piloto automático. “Apesar de 
que é difícil imaginar que um 
piloto enviaria um avião para 
uma montanha”, observou.

Segunda caixa-preta
O presidente francês, 

François Hollande, anunciou 
ontem que foi encontrado o 
revestimento da segunda cai-

xa-preta do avião Airbus A320 
que caiu ontem (24) nos Alpes, 
mas estava sem o gravador de 
dados, que continua a ser pro-
curado.

Numa intervenção conjun-
ta com os chefes de governo 
da Espanha, Mariano Rajoy, e 
da Alemanha, Angela Merkel, 
Hollande prometeu que “tudo 
se esclarecerá e se saberá so-
bre as circunstâncias do aci-
dente” em que morreram as 
150 pessoas, “de 15 países”, 
que seguiam no voo entre Bar-
celona e Dusseldorf.

Investigadores recuperam gravação da caixa-preta 
Da Agência Lusa 

A empresa aérea Lufthan-
sa informou ontem que opera 
com normalidade e que vai 
tentar assumir o maior núme-
ro possível de rotas, das que 
foram canceladas pela sua filial 
Germanwings.

A empresa de baixo custo 
Germanwings, proprietária do 
avião Aibus que caiu ontem 
(24) nos Alpes franceses, pro-
vocando a morte a 150 pes-
soas, cancelou pelo menos 30 
voos, segundo dados do canal 
de televisão alemão N-TV.

Uma porta-voz da Luf-
thansa disse hoje que a com-
panhia desconhece as causas 
do acidente dessa terça-feira, 
quando o Airbus fazia o trajeto 
entre Barcelona e Düsseldorf, 
com 144 passageiros e seis tri-
pulantes.

Em Lisboa, estão pre-
vistos para hoje dois voos da 
Germanwings, de acordo com 
a página da ANA – Aeroportos 
de Portugal: um deverá che-
gar às 12h45, proveniente de 
Colonia, e outro deverá partir 
para a mesma cidade alemã 
às 13h45.

Lufthansa já 
está operando

“Vamos trabalhar 
agora para tentar 
interpretar e 
entender os sons 
e vozes”, disse 
Remy Jouty, do 
Escritório de 
Investigações

da Agência Lusa 

O grupo terrorista ni-
geriano Boko Haram se-
questrou 500 mulheres e 
crianças em Damasak, no 
norte de Borno, dias depois 
de a cidade ter sido liberta-
da pelas tropas do Chade e 
do Níger.

O sequestro ocorre na 
véspera das eleições de 
sábado (28) e durante a 
ofensiva militar regional de 
tropas do Chade e do Niger 

contra o Boko Haram.
As tropas regionais ti-

nham conseguido libertar 
a cidade de Damasak na se-
mana passada, mas a opera-
ção custou a vida a dezenas 
de habitantes locais, assas-
sinados pelos terroristas à 
medida que foram obriga-
dos a retirar-se da cidade.

O Exército nigeriano, 
que luta contra o Boko Ha-
ram com a ajuda dos mili-
tares dos vizinhos Chade, 
Níger e Camarões, tem 

tomado importantes pon-
tos de controle, principal-
mente no Norte do país, 
reduzindo o número de 
governos sob controle dos 
jihadistas.

A violência praticada 
pelo Boko Haram, que re-
centemente se juntou ao 
Estado Islâmico e mantêm 
sequestradas mais de 200 
meninas há quase um ano, 
será um dos temas que 
mais influenciarão o resul-
tado das eleições.

Boko Haram sequestra 500 
mulheres e crianças na Nigéria

Ação terroriStA

Da Agência Lusa 

O presidente de Israel, Reuven 
Rivlin, encarregou oficialmente on-
tem Benjamin Netanyahu de formar 
seu quarto governo, num contexto 
complicado pelo arrefecimento das 
relações com a Casa Branca. “Decidi 
confiar-lhe o papel de formar o go-
verno”, disse Rivlin a Netanyahu, em 
cerimônia transmitida ao vivo pelas 
principais estações de rádio e televi-
são israelenses.

Netanyahu, 65 anos, no poder des-

de 2009, após um primeiro mandato 
entre 1996 e 1999, tem agora 28 dias, 
prorrogáveis por mais 14, para formar 
sua nova equipe. Depois de nomeado 
pelo chefe de Estado, o novo primeiro-
-ministro disse que estenderá a mão 
aos palestinos, mas reiterou a necessi-
dade de um Israel forte.

“Nossa mão está estendida em si-
nal de paz aos vizinhos palestinos. O 
povo de Israel sabe que a verdadeira 
paz e nosso futuro só estarão assegu-
rados se Israel for forte”, acrescentou 
Netanyahu.

Netanyahu vai formar novo 
governo após vencer eleições

iSrAeL
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Brasil e França fazem
amistoso e relembram 
a final da Copa de 1998

VILA OLÍMPICA PARAHYBA

Tibério destaca investimento
Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Foto: Edson Matos

Secretário de Esporte 
diz que equipamento é 
um dos mais modernos

Todos que fazem o es-
porte no Estado estão em 
contagem regressiva para a 
inauguração da Vila Olímpi-
ca Parahyba, no Bairro dos 
Estados, que acontecerá no 
próximo sábado, com uma 
vasta programação que con-
tará com a presença de "es-
trelas" olímpicas de várias 
modalidades e técnicos pa-
raibanos que integram a Se-
leção Paralímpica. 

Na avaliação do secretá-
rio de Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel), Tibério Limeira, 
a inauguração do mais novo 
e moderno equipamento 
esportivo da Paraíba é uma 
realidade no trabalho do Go-
verno do Estado que vem 
investindo em todas as mo-
dalidades e na Vila Olímpica 
foram gastos R$ 31 milhões. 

Ele frisou que se trata de 
um dos mais modernos do 
país e do exterior, que conta 
com uma estrutura capaz de 
realizar disputas nacionais e 
internacionais. "Uma marca 
que ficará na memória do 
povo paraibano, em espe-
cial de todos que praticam 
o esporte e os desportistas 
em geral. A realidade de um 
governo que investe e gosta 
do esporte paraibano", dis-
se. Sobre o futuro dos atletas 
paraibanos, Tibério, ressal-
tou que a nova Vila Olímpi-
ca dará condições para que 
possam formar os "novos 
craques" em todas as moda-
lidades. 

Segundo ele, a Paraíba 
tem um celeiro de atletas 
(ambos os sexos) de nível 
que contarão com equipa-
mentos modernos para os 
treinamentos, visando futu-
ras competições. "Não é à toa 
que sempre estamos reve-
lando atletas de todas as mo-
dalidades. Com a Vila Olím-
pica totalmente reformulada 
poderemos revelar talentos 
que brigarão por títulos le-
vando o nome da Paraíba no 
país e exterior", comentou. 

O gerente da Vila Olím-

pica Parahyba, Antônio Mei-
ra, disse que foi a melhor 
reforma que aconteceu nos 
últimos 30 anos, benefician-
do atletas, dirigentes, des-
portistas, técnicos e profis-
sionais do Estado. 

De acordo com o di-
rigente, a inauguração do 
equipamento esportivo dará 
oportunidade para que os 
atletas de todas as idades 
possam usufruir de uma es-
trutura capaz de formar o 
atleta em todas as modali-
dades.

"Agora teremos condi-
ções de fazer um trabalho 
eficaz e primoroso que bene-
ficiará o esporte de uma ma-
neira geral. Todos estão de 
parabéns em contar com um 
governo do esporte que gos-
ta e tem orgulho de entregar 
uma obra tão valiosa", ob-
servou. Toinho como é mais 
conhecido, destacou que o 
impacto foi positivo no país e 
no exterior, com competições 
nacionais que vão acontecer 
e a presença de seleções do 
exterior para os treinos vi-
sando as Olimpíadas/2016 
que será no Rio de Janeiro. 

Segundo ele, estão pro-
gramadas para este ano os 
Campeonatos Brasileiros de 
Natação (novembro), Mas-
ter de Natação (junho), dois 
Brasileiros de Nado Sincro-
nizado (setembro e novem-
bro), o Brasileiro de Salto 
Ornamental (novembro), 
Norte Nordeste Aberto de 
Polo Aquático (junho) e dis-
putas de Natação Regionais 
(abril e maio). 

Para Antônio Meira, no 
próximo, ano a Seleção Olím-
pica de Nado Sincronizado 
da Rússia, penta campeã 
mundial estará treinando 
em agosto, o selecionado 
Olímpico dos Estados Unidos 
(setembro), além de uma Se-
letiva de Saltos Ornamentais 
que ocorrerá em janeiro para 
selecionar atletas que vão 
compor a Seleção Brasileira 
para o Mundial. "´Temos uma 
agenda cheia de grandes es-
petáculos e a presença de 
seleções de vários países que 
treinarão em solo paraibano. 
É fruto do trabalho de um go-
verno que investe no espor-
te", disse. 

O ex-gerente da antiga 
Vila Olímpica Ronaldo Mari-
nho, Reginaldo Targino, mais 
conhecido como Pitelo, enalte-
ceu o esforço do Governo do 
Estado em fazer uma grande 
transformação de um local que 
dignificará o esporte da Paraí-
ba. Segundo ele, trata-se de 
uma mudança para melhor em 
todos os aspectos, no local que 
vinha necessitando de total re-
forma em todos os setores para 
que a Vila tenha uma nova cara 
para o Brasil e o mundo. “Fico 
feliz em participar de uma to-
tal mudança que vai ocorrer no 
esporte com a inauguração da 
Vila Olímpica Parahyba. Quero 
parabenizar o esforço do go-
vernador Ricardo Coutinho em 
beneficiar o esporte da terra”, 
comentou. 

Satisfeito pela colaboração 
da mãe, Maria Judy de Assis 
(in-memoriam), que fez par-
te da história da Vila Olímpica 
Parahyba, o filho, Alexandre 

Miranda de Assis, parabeni-
zou a iniciativa do Governo 
do Estado na grande reforma 
que aconteceu para o esporte 
paraibano. Ele frisou que tem 
orgulho quando passa e ver 
a beleza que ficou o palco de 
tantas alegrias numa demons-
tração que é realmente um go-
verno do esporte. Segundo ele, 
Maria Judy tinha uma atenção 
especial quando administrava o 
local, ficando por várias vezes o 
dia inteiro dedicada ao antigo 
Dede para dar condições aos di-
rigentes, atletas e a população 
em geral que utilizava. “Ela ti-
nha um amor especial pela Vila 
Olímpica, onde fez um trabalho 
de valia com todos os segmen-
tos esportivos. Onde ela tiver 
estará satisfeita pela reinaugu-
ração de um palco que final-
mente terá uma nova cara. Está 
de parabéns o governador e o 
esporte paraibano que terá um 
dos melhores equipamentos es-
portivos do país”, disse.

Dirigentes enaltecem a reforma

O novo parque 
aquático é 
um dos mais 
modernos do 
Brasil 

A atleta olímpica Adriana Behar, 
o secretário Tibério Limeira, Zé 

Marco, Antônio Meira e Raimundo 
Braga durante visita a Vila Paraíba

Foto: Roberto Guedes



Giba confirma presença na 
inauguração da Vila Olímpica
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Cassius Duran é outra 
atração que fará uma
apresentação na piscina

FotoS: Reprodução/Internet

Ruim nas quatro linhas, onde 
foi o último colocado com 
apenas um ponto, o Botafo-
go foi bem nas arquibancadas 
e sua torcida proporcionou 
a quinta posição na Copa do 
Nordeste com uma média de 
6.259 torcedores, perden-
do apenas para Fortaleza, 
o lÍder com 16.906, Ceará, 
River e Campinense. Quando 
o assunto é dinheiro, o Belo também aparece em 
quinto com R$ 163.227,73. Nesse quesito, o líder é 
o Ceará com R$ 547.805,74. Depois vêm Fortaleza, 
River e Confiança. Obviamente que os números vão 
mudar com os jogos da segunda fase.

Torcida Bela

Um equipamento que 
valoriza o atleta

No próximo sábado acontece a inauguração da 
Vila Olímpica Parayhba, o maior complexo esportivo 
do Nordeste e um dos melhores do Brasil, um arrojado 
equipamento que tem a cara do governo atual. Nun-
ca nenhum governante fez tanto pelo esporte como 
Ricardo Coutinho, pois já milito na imprensa esportiva 
há mais de 35 anos e desconheço ex-governadores que 
tiveram a ousadia de investir tanto no esporte.

Para que um atleta consiga desempenhar bem as 
suas habilidades se faz necessário ter um equipamento 
adequado a sua modalidade e o atual governo soube 
perfeitamente bem encarar essa realidade. Quantas 
promessas ficaram no meio do caminho por não dispor 
de condições mínimas para treinamentos. Sei da impor-
tância que teve o Dede de outrora, pois acompanhei 
de perto o trabalho de muita gente competente como 
a professora Maria Judy Miranda (in memorian) e de 
outros abnegados pela causa desportiva.

Mas o equipamento antigo estava obsoleto e não 
atendia mais as necessidades dos esportistas, daí a 
importância do atual governo no contexto ao ousar 
numa reforma que acabou sendo uma completa trans-
formação do equipamento. Quem passa por lá percebe 
claramente a mudança. Uma pista moderníssima de 
atletismo, um campo de futebol de primeira linha com 
arquibancada, um parque aquático de fazer inveja a 
muito clube no Brasil, além de ginásios com pisos sinté-
ticos, auditório e sala de imprensa.

Quem tem passado do lado de fora enxerga a 
beleza da Vila Olímpica Parayhba porque não existe 
mais aquele muro alto e sim grades durante toda a 
sua extensão. A Paraíba e seus desportistas estão de 
parabéns e todos estão convidados para ver de per-
to essa grande novidade. É sábado pela manhã com a 
presença de atletas olímpicos e da comunidade, a maior 
beneficiada.

O meia Chapinha foi o primeiro a deixar o Botafogo. Tro-
cou o Belo pelo Boa Esporte, de Minas Gerais. A torcida 
do Botafogo agradece porque já não aguentava mais as 
más exibições que teve um início de ano terrível no clube.

Chapinha

Hoje em João Pessoa, no 
Almeidão; e amanhã, no 
Amigão, em Campina Gran-
de. É o Jogo dos Famosos 
com a presença do consa-
grado craque Zico. Uma boa 
pedida para o torcedor.

Famosos

Na próxima segunda-feira, às 
15h, os clubes profissionais 
que vão participar da Copa 
Sub-19, que classifica para a 
Copa São Paulo de Juniors, 
estarão reunidos para traçar 
as regras da disputa.

Copa Sub-19

A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes 
Visuais confirmou a presença dos paraibanos Milton 
Pereira, Damião Robson e Marcos José, na segunda etapa 
de treinamento da Seleção Brasileira de Futebol de 5, 
entre os dias 13 e 20 de abril, em Niterói/RJ. 

Paraibanos na Seleção

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Considerado uma lenda 
do voleibol internacional, o 
campeão olímpico Giba con-
firmou presença na festa de 
inauguração da Vila Olímpi-
ca Parahyba, em João Pessoa. 
A solenidade, que acontece 
no próximo sábado, às 10h, 
ainda vai contar com o cam-
peão panamericano de saltos 
ornamentais Cassius Duran e 
o maratonista olímpico Van-
derlei Cordeiro.

Além do ouro em Ate-
nas, em 2004, Giba conquis-
tou a medalha de prata nos 
Jogos Olímpicos de Pequim, 
em 2008, e de Londres, em 
2010. O secretário executivo 
de Esporte e Lazer da Paraí-
ba, José Marco, que também 
é medalhista olímpico, res-
saltou a importância de Giba 
para o esporte. “Ele conquis-
tou tudo o que um jogador 
sonha. Além de três meda-
lhas olímpicas, foi tri cam-
peão mundial com a camisa 
da Seleção. A presença dele 
no evento só vai engrandecer 

por se tratar de uma referên-
cia internacional”, disse.

Além da participação 
de Giba, Cassius Duran fará 
apresentação no novo par-
que aquático. “Será um dia 
marcante para o esporte pa-
raibano com a vinda confir-
mada de Giba, ídolo do vôlei, 
presença da Seleção Brasilei-
ra de nado sincronizado, do 
maratonista Vanderlei Cor-
deiro e ainda teremos Cas-
sius Duran fazendo alguns 
saltos. O Governo do Estado 
vai entregar um dos mais 
modernos equipamentos es-

portivos da América Latina, o 
que deixará a Paraíba desta-
que no esporte mundial”, fri-
sou Tibério Limeira, titular 
da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel).

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura a Vila 
Olímpica junto com atletas e 
autoridades. A programação 
se estenderá até o próximo 
domingo. Haverá inúmeras 
atividades esportivas come-
çando às 6h, também no pró-
ximo sábado, com a abertura 
para caminhada.

Giba, uma das maiores lendas do voleibol brasileiro, será mais uma das tantas atrações da festa de inaguração da Vila Olímpica Parahyba 

Samuel Igo estreia na Praia da Joaquina-SC

O paraibano Samuel 
Igor estreará hoje na primei-
ra etapa do Circuito Brasilei-
ro de Surf profissional, que 
começou ontem na Praia da 
Joaquina, em Florianópolis, 
Santa Catarina. Ele vai come-
çar as disputas pela terceira 
fase, já que é top 16. Samuel 
Igor é o único paraibano 
presente na competição. O 
evento faz parte das come-
morações dos 289 anos de 
fundação de Florianópolis e 
vai distribuir R$30.000,00 
de premiação, além de 1.000 
pontos nos rankings catari-

nense e brasileiro 2015 de 
surf profissional. 

As disputas nas ondas 
da Joaca prometem pegar 
fogo. A nova geração do surf 
brasileiro vem com força 
total, usando muitas mano-
bras aéreas e inovadoras, na 
busca do próprio espaço no 
mundo do surf, e com certe-
za dará muito trabalho para 
a galera da velha guarda, que 
já não tem o mesmo fôlego, 
mas ainda surfa muito e  tem 
a experiência como a princi-
pal aliada.

A previsão das condi-
ções do mar para hoje está 
indicando que as ondas con-
tinuam na faixa de um metro, 

com boas possibilidades do 
mar ganhar pressão amanhã, 
com um novo Swell de Sul/
Sudeste que chega na cos-
ta catarinense já a partir de 
hoje, no finalzinho da tarde.

Samuel Igor espera ir 
longe na competição, já que 
vem treinando muito desde 
o início do ano para entrar 
bem no Circuito Brasileiro. 
"Eu espero superar a minha 
performance do ano passa-
do e tentar brigar pelo títu-
lo da competição. Para isto, 
é fundamental largar bem e 
somar o maior número de 
pontos possíveis logo aqui 
em Santa Catarina", disse o 
surfista.

BRASILEIRO DE SURF

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

De acordo com o presidente 
da Federação Paraibana de Han-
debol (FPH), Isaac Alves, é um so-
nho que vai se tornar realidade 
para o bem do esporte e dos des-
portistas do Estado. Na avaliação 
do ex-atleta. trata-se de um dos 
equipamentos mais modernos do 
país que o paraibano tem que se 
orgulhar e aproveitar os benefí-
cios. "Finalmente a Vila Olímpica 
terá outra cara e poderá sediar 
eventos dos mais diversos em ní-
vel nacional e internacional. 

Os beneficiados são todos os 
desportistas e aqueles que prati-
cam e disputam competições em 
busca de títulos", avaliou. Ele es-
pera que as federações possam ser 

beneficiadas com as novas instala-
ções para as disputas que ocorrem 
anualmente. "Será uma atração a 
mais para os atletas jogarem em 
ginásios novos e modernos", res-
saltou Isaac. 

Já o presidente da Federação 
Paraibana de Basquetebol, Edu-
ardo Shaffer, salientou que a re-
forma na Vila Olímpica Parahyba 
poderá sediar as competições pa-
raibanas. O ex-atleta frisou que a 
inauguração é importante para 
que o esporte evolua e que os 
atletas possam ter condições de 
treinamentos para as competições 
nacionais e internacionais. "Com 
um equipamento esportivo des-
te porte haveremos de sediar as 
disputas locais e de todas as par-
tes, mostrando que a Paraíba terá 
uma nova cara no esporte", disse. 

Um dos maiores atletas de 
polo aquático da Paraíba, José 
Márcio, pai do nadador Kaio 
Márcio, tem orgulho de contar 
com um local totalmente refor-
mulado e destinado para as prá-
ticas esportivas, com condições 
de formar atletas de ponta para 
o Estado. Ele frisou que as novas 
instalações da Vila Olímpica Pa-
rahyba dará um salto magistral 
para que o país tenha um olhar 
mais especial para o esporte 
da terrinha. "Estamos entre os 
melhores do Brasil e de alguns 
países que têm uma estrutura 
de nível internacional.  Valeu 
a pena esperar a reformulação 
feita pelo Governo do Estado 
e trazer motivação aos atletas, 
desportistas e o povo em geral", 
observou. 

Federações reconhecem o trabalho do Governo

O paraibano Samuel Igo



Estrelas jogam hoje no Almeidão
duelo zico x viola
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Jogo dos Famosos 
promete um grande 
público na capital

Recordar é viver, e o tor-
cedor que gosta de nostal-
gia terá hoje um bom motivo 
para comparecer ao Estádio 
Almeidão, em João Pessoa. Lá, 
a partir das 21 horas, será dis-
putado o Jogo dos Famosos, 
Seleção de Zico x Seleção de 
Viola. A partida reunirá gran-
des craques do passado, que 
prometem brindar o público 
com belas jogadas e um espe-
táculo bem diferente do que 
se vê no futebol atual. O even-
to é uma realização da Grana-
da Eventos.

O primeiro jogador a de-
sembarcar em João Pessoa 
foi o paraibano Zinho, que 
chegou ontem no final da 
manhã. Zinho teve uma gran-
de passagem pelo Flamengo, 
Palmeiras e Seleção Brasilei-
ra tetracampeã em 1994, nos 
Estados Unidos. Ele se reuniu 
com o governador Ricardo 
Coutinho e membros da SE-
JEL, deu entrevista coletiva e 
distribuiu muitos autógrafos 
com os torcedores.

A chegada dos outros 
atletas está prevista para as 

11 horas, no Aeroporto Castro 
Pinto, em voo da Gol. As torci-
das organizadas do Flamengo, 
aqui na Paraíba, prometem fa-
zer uma homenagem especial 
ao Galinho de Quintino.

O jogo terá a disputa de 
um troféu e a Granada Even-
tos já garantiu a participação 
dos seguintes ex-jogadores e 
celebridades: Márcio Grana-
da, Clécius Marzola, Hermes, 
Betinho, Beto, Ronaldão, Flá-
vio Conceição, Zinho, Robert, 
André Cruz, Wilson Gottardo, 
Charles Guerreiro, Cláudio 
Adão, Adílio, Marquinhos, 
Rondinelli, Jurandir Fatori, 
Pêu, Beto Amaro, Marcos Oli-
ver, Tirulipa e Cal Granzotto.

Os ingressos para a par-
tida de hoje, em João Pessoa, 
já estão sendo vendidos pelo 
site www.bilheteriadigital.
com, ou nos seguintes pos-
tos de venda: Federação Pa-
raibana de Futebol, Bilhe-
teria do Estádio Almeidão, 
loja oficial do Flamengo (ao 
lado do Mag Shopping), loja 
Unisport Centro e loja Unis-
port Mangabeira. Os pre-
ços dos ingressos são R$ 30 
reais na arquibancada sol, 
R$ 40 reais na arquibanca-
da sombra e R$ 80 reais nas 
cadeiras. Crianças e idosos 
terão direito a 50 por cento 
de abatimento, em qualquer 
local do estádio.

curtas

Neymar pai diz que 
não burlou legislação

Falcão Garcia vive 
má fase no United

Khedira deve não 
renovar com o Real

Juninho é eleito o 
melhor da França

Gols de Messi Mais valiosos do qUe CR7

O pai de Neymar falou a respeito 
da polêmica transferência que levou 
o filho do Santos para o Barcelona em 
meados de 2013. Um dia após a justiça 
espanhola pedir a prisão do atual e 
do ex-presidente do Barcelona, o pai 
e empresário do atacante voltou a 
reiterar a idoneidade do negócio.

Falcao García tem mais oito rodadas 
do Campeonato Inglês para provar ao 
Manchester United que merece ficar no clube. 
O Monaco o emprestou até junho, mas a 
temporada pelos Diabos Vermelhos não tem 
sido das melhores. Nos 27 jogos em que foi 
relacionado, ficou sete no banco, em cinco 
sequer entrou e em 15 foi titular.

Antes do duelo entre França e Brasil 
hoje, em amistoso no Stade de France, a revista 
France Football lembrou de uma relação bem 
mais amistosa entre o futebol dos dois países. 
A publicação francesa fez uma lista com os 10 
melhores brasileiros que atuaram no país desde 
o ano 2000, e Juninho Pernambucano, ex-Lyon, 
ficou na primeira posição. Zagueiros Cris e 
Thiago Silva completam pódio, e Ronaldinho 
Gaúcho aparece em quarto.

A eterna discussão sobre quem é o melhor jogador de futebol do mundo atualmente ganhou mais um ingrediente. Numérico, 
estatístico, mas ainda assim questionável, dependendo da preferência do fã. Em sua edição desta semana, a prestigiosa 
revista “The Economist”, especializada em finanças e política, não em futebol, publicou uma reportagem em que sentencia 

que os gols de Messi têm mais importância do que os marcados por Cristiano Ronaldo, classificando o argentino como “Most 
Valuable Goal Scorer” (Artilheiro mais valioso, em inglês) em 2013 e 2014. Como assim? A revista tomou como base o índice EPA 
(Expected Points Added, pontos adicionais esperados, em inglês), cálculo muito usado no beisebol e futebol americano que dá 
peso à participação dos jogadores dependendo da situação em que são decisivos para o triunfo de suas equipes. 

Está próximo o fim da passagem do 
volante Sami Khedira pelo Real Madrid. Seu 
contrato vai até 30 de junho, e o clube não 
tem esboçado algum movimento em direção 
à renovação. A contratação do brasileiro 
Lucas Silva para o setor e a busca por outros 
nomes no mercado tem deixado cada vez 
mais o alemão longe dos planos. Desde a 
temporada 2010/2011 no clube, Khedira, ex-
Stuttgart, fala em tom de despedida.

Final da Copa do Rei 
será no Camp Nou

A polêmica finalmente terminou. 
Ontem, foi anunciado que a final da Copa 
do Rei entre Barcelona e Athletic Bilbao 
acontecerá no Camp Nou, estádio da equipe 
catalã, no dia 30 de maio. A polêmica 
começou depois que o Real Madrid se recusou 
a ceder seu estádio, o Santiago Bernabéu, 
para ser palco da decisão. A opção merengue 
fez com que o clube deixasse de receber 
um milhão de euros (R$ 3,5 milhões), já 
que a Real Federação Espanhol de Futebol 
(RFEF) costuma assumir todos os custos 
da realização da partida. O desejo de que 
a final acontecesse no Santiago Bernabéu, 
inclusive, era de Barcelona e Athletic Bilbao, 
que entraram com um pedido formal para 
que o local fosse palco da decisão. Com 
base no artigo 252 de seu estatuto, a RFEF 
poderia obrigar o Real Madrid a ceder seu 
estádio, mas preferiu não fazer. Antes de se 
decidir pelo Camp Nou, foram especulados os 
estádios Mestalla, do Valencia, e o La Cartuja, 
localizado em Sevilha.

Paraibano Betinho, no elenco

Zinho já atuou no Flamengo-RJ

Pessoense Beto também joga

Ronaldão já está na capital

Zico, um dos donos da festa

Cláudio Adão fez história

Viola promete bom jogo

Charles Guerreiro, outra atração

5ª edição
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.

Após troca de farpas pú-
blicas entre os presidentes dos 
clubes, Fluminense e Vasco se 
envolvem agora na disputa 
pelo futebol de um garoto de 
apenas 15 anos. Paulo Vitor 
Fernandes Pereira, camisa 7, 
e um dos destaques do time 
infantil tricolor campeão es-
tadual do ano passado, está a 
caminho de retornar para São 
Januário. O jogador deveria ter 
se reapresentado no clube das 
Laranjeiras no início de mar-
ço, mas não apareceu. 

O Tricolor notificou on-
tem a Ferj e a CBF pelo sumiço 
do garoto. Com a ação, a dire-
toria tricolor sinaliza que vai 
brigar pelo futebol de Paulo 
Vitor. A Lei Pelé prevê indeni-

zação em casos desse tipo - de 
troca de jogador antes dos 16 
anos. Nesta idade, os jogado-
res e os clubes podem firmar o 
primeiro contrato profissional.

Destaque da base tricolor, 
Paulo Vitor é irmão do ata-
cante Denilson, que está em-
prestado pelo Fluminense ao 
Granada da Espanha. Nascido 
em 24 de junho de 1999, ele 
deixou o Vasco em troca pelo 
atacante Hugo, este ainda no 
clube vascaíno. 

A diretoria tricolor 
identificou a ação do Vasco 
no sumiço de Paulo Vitor. O 
garoto já esteve em São Ja-
nuário na última sexta-feira, 
mas ainda não treina com o 
grupo do infantil. 

Flu e Vasco brigam 
por garoto de 15 anos

revelação

Aconteceu o que a dire-
toria do Corinthians temia: a 
novela em que se transformou 
a renovação de Guerrero gerou 
desconforto entre os jogadores 
do clube. Os atletas souberam 
pela imprensa de um suposto 
empréstimo que a direção esta-
ria disposta a fazer para renovar 
com o peruano e reclamaram 
com os cartolas. Ficaram des-
contentes porque há jogadores 
com seis meses de direito de 
imagem atrasados e até agora 
o clube não fez um empréstimo 
para providenciar o pagamen-
to. Acharam injustiça a diretoria 
se coçar apenas pelo atacante.

O dinheiro seria levanta-
do porque Guerrero disse que 
só renovará depois que a dívi-
da for quitada.

Porém, a diretoria negou 
para os jogadores que esteja fa-
zendo um empréstimo só para 
acertar as contas com o perua-
no. Os atletas ouviram que o 
clube está em busca de dinhei-
ro, mas para tentar colocar em 
dia os direitos de imagem de 
todos. “Não escreva que vamos 
fazer empréstimo para renovar 
com o Guerrero porque não é 
verdade. Isso pega muito mal 
com o elenco. A nossa prio-
ridade, antes de renovar ou 

contratar alguém, é pagar os 
direitos de imagem atrasados 
de todos os jogadores”, disse 
Emerson Piovezan, diretor fi-
nanceiro do Corinthians.

Ele espera conseguir até a 
próxima semana pelo menos R$ 
10 milhões emprestados. Essa 
quantia seria insuficiente para 
colocar em dia todos os direitos 
de imagem, mas minimizaria o 
problema. Além de negar que 
o empréstimo seja apenas para 
segurar Guerero, outra medida 
foi tomada recentemente por 
Andrés Sanchez para acalmar 
os jogadores. O deputado fede-
ral e superintendente de fute-

bol prometeu pagar as dívidas 
mais antigas com juros. Suas 
palavras foram bem recebidas.

Números 
Os números do Corinthians 

em 2015 são incontestáveis: 13 
vitórias, três empates, 29 gols 
marcados e apenas seis sofri-
dos. Bateu os rivais São Paulo 
(duas vezes) e Palmeiras, além 
de superar o atual campeão da 
Liberadores, o San Lorenzo, na 
Argentina. O técnico Tite, po-
rém, ainda não está convenci-
do. Para desafiar os jogadores, 
quer ver o comportamento de-
les com um placar adverso.

Empréstimo para renovar com 
Guerreiro irrita atletas do Timão

 deScoNForTo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Fotos: divulgação
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Personagens da Copa 
de 1998 voltam a se 
encontrar em amistoso 

Duelo no Stade de France hoje
frança x brasil

FotoS: CBF/Divulgação

França e Brasil jogam 
nesta quinta-feira às 17h (ho-
rário de Brasília), em amisto-
so marcado por lembranças 
da decisão da Copa do Mundo 
de 1998, em que os técnicos 
Didier Deschamps e Dunga es-
tavam em campo no gramado 
do Stade de France, palco deste 
novo encontro.

Esta não será a primeira 
vez que as duas seleções se en-
frentarão depois da final. Des-
de o apito final do árbitro mar-
roquino Said Belqola, 17 anos 
atrás, foram cinco duelos, com 
três vitórias dos 'Bleus', um 
dos pentacampeões mundiais, 
além de um empate.

O último jogo, no entanto, 
teve vitória expressiva verde e 
amarela, por 3 a 0, em amisto-
so disputado em 9 de junho de 
2013. Na reta final de prepara-
ção para a Copa das Confedera-
ções, Oscar, Hernanes e Lucas 
Moura balançaram as redes 
na Arena do Grêmio. Dos três, 
apenas o meia do Chelsea esta-
rá em campo.

Para a Seleção Brasilei-
ra, o jogo de hoje é o primeiro 
de quatro antes da disputa da 
Copa América. A convocação 
para encarar França e também 
o Chile, no próximo domingo, 
em Londres, será a única antes 
da divulgação da lista dos re-
lacionados para a competição 
continental.

Visando encontrar a 
equipe e a formação ideal, 
Dunga, capitão do time de 
Zagallo em 1998, apresenta-
rá como principal novidade 
Roberto Firmino como titular, 
pelo menos de acordo com 
a equipe que treinou nessa 
terça-feira. O meiatacante 
do Hoffenheim ganha a vaga 
do lesionado Diego Tardelli, 
que acabou cortado. Na defe-
sa, pela primeira vez o Brasil 
contará com Thiago Silva e 
Miranda formando dupla de 
zaga, isso porque David Luiz 
também foi desconvocado, 
por problemas físicos. Titular 
absoluto, Neymar deverá ter 
mais liberdade ao jogar com 
um homem menos fixo no 
ataque. Ao chegar a França, o 
camisa 10 mostrou empolga-
ção com o duelo.

"Gosto de jogar partidas 
assim. Duas grandes seleções, 
estádio lotado, na casa do ad-
versário. Vai ser um jogão", 
disse o jogador do Barcelona, 
que evitou fazer comparações 
com o duelo de 17 anos atrás 
no Stade de France.

A seleção 'bleu', quadri-
finalista da última edição da 
Copa do Mundo - assim como 
o Brasil, caiu diante da Alema-
nha -, se prepara para sediar a 
Eurocopa daqui pouco mais de 
um ano. Até por isso, a equipe 
só vem disputando amistosos, 
sem impressionar a torcida.

Nos dois últimos compro-
missos que teve, a equipe de 
Didier Deschamps empatou 
com a Albânia em 1 a 1, e ven-
ceu a Suécia por magro 1 a 0, 
em jogos realizados em Rennes 
e Marselha, respectivamente.

Para o duelo com os bra-
sileiros, o treinador da seleção 
ainda perdeu o meia Paul Pogba, 
da Juventus, que está lesionado. 
O goleiro Hugo Lloris, do Totte-
nham, capitão francês, também 
ficará de fora. Steve Mandanda 
será titular na meta, e Morgan 
Schneiderlin no meio. A maior 
responsabilidade de balançar 
as redes será mais uma vez de 
Karim Benzema, autor do gol na 
última vitória francesa sobre os 
pentacampeões, em 9 de feve-
reiro de 2011. 

Brasil e França no futebol 
é sinônimo de jogo disputado 
e equilibrado. O equilíbrio é 
demonstrado nos números dos 
confrontos: em 15 partidas, fo-
ram seis vitórias para a Seleção 
Brasileira, quatro empates e cin-
co derrotas.

Na última vez que as duas 
seleções se enfrentaram, o Bra-
sil, que se preparava para a 
disputa da Copa das Confede-
rações, em 2013, em casa, der-
rotou os franceses por 3 a 0 na 
Arena do Grêmio, em Porto Ale-
gre. O primeiro jogo entre Brasil 
e França também terminou com 
vitória brasileira: 3 a 2 no dia 1 
de agosto de 1930.

Apesar de a Seleção Brasi-
leira ter uma vitória a mais em 
relação a todos os confrontos, 
a vantagem da seleção france-
sa em jogos de Copas do Mun-
do é grande. As duas equipes se 

enfrentaram quatro vezes em 
Mundiais: uma vitória para o 
Brasil, duas para a França e um 
empate.

Em 1958, na Suécia, o Brasil 
eliminou a França nas semifinais 
por 5 a 2 no Råsunda. Em 1986, 
na Copa do Mundo do México, a 
partida das quartas de final ter-
minou em 1 a 1 e, nos pênaltis, 
melhor para os franceses, 4 a 3. 
Na Copa do Mundo da França, 
em 12 de julho de 1998, na gran-
de final, os donos da casa fica-
ram com o título, com um placar 
de 3 a 0 no Stade de France. Em 
2006, o Brasil foi eliminado pela 
França nas quartas de final por 1 
a 0 em Frankfurt.

Nas 15 vezes que Brasil e 
França se enfrentaram, dentre 
amistosos, Copas do Mundo, 
Copa das Confederações e tor-
neio amistoso, os brasileiros 
marcaram 24 gols e sofreram 19.

Equilíbrio é marca da série de jogos envolvendo as duas seleções

Quando Brasil e França en-
trarem em campo hoje os olhos 
do planeta estarão voltados 
para um duelo cheio de rivali-
dade e, principalmente, repleto 
de estrelas que desfilam pelos 
principais clubes da Europa. 
Neymar, Thiago Silva, Benzema, 
Griezmann... Mas qual é a sele-

Seleção Brasileira leva a melhor na valorização de seus jogadores
ção mais valiosa na atualidade? 
A brasileira, comandada por 
Dunga, ou os Bleus, de Didier 
Deschamps?

De acordo com o site 
"Transfermarkt.com", a convo-
cação feita por Dunga para os 
amistosos de março vale mais 
do que a da França. Comparan-
do os 23 atletas de cada equipe, 
o time canarinho está avaliado 
em € 454,50 milhões (R$ 1,56 
bilhão) contra € 368,50 milhões 
(R$ 1,26 bilhão). Mas é preciso 
lembrar que tanto brasileiros 
como franceses perderam joga-
dores valiosos no caminho até 
o duelo de hoje.  

“Brasil e França sempre fa-
zem jogos especiais e difíceis. 
Eles têm grandes jogadores de 
muita qualidade, precisamos 
ter muita atenção e concentra-
ção para conseguirmos a vitó-
ria” avaliou o volante Luiz Gus-
tavo, avaliado pelo site em € 22 
milhões (R$ 75,1 milhões).

Enquanto a França não 
terá Paul Pogba, do Juventus, 
o Brasil não poderá contar com 
os zagueiros David Luiz e Mar-

quinhos, ambos do Paris Sain-
t-Germain. Todos os jogadores 
se machucaram pouco antes da 
apresentação às seleções. Sem 
o francês, por exemplo, a equi-
pe de Deschamps perde € 50 
milhões (R$ 172,1 milhões) em 
sua avaliação. O time canari-
nho fica desvalorizado em € 55 
milhões (R$ 188,6 milhões).

Quando o assunto é o joga-
dor mais valorizado de cada se-
leção, a conversa gira em torno 
de Neymar e Benzema. Enquan-
to o brasileiro ganhou uns pon-
tinhos a mais em relação à últi-
ma avaliação, pulando de € 70 
milhões (R$ 239,7 milhões) para 
€ 80 milhões (R$ 275 milhões), 
o francês vale € 50 (R$ 171,2 
milhões). Os dois, por sinal, se 
enfrentaram no último domin-
go, no triunfo do Barcelona por 
2 a 1 sobre o Real Madrid, pelo 
Espanhol.  

Dos seis atletas convoca-
dos por Dunga que atuam no 
Brasil, o jogador mais bem 
avaliado é o zagueiro Gil, do 
Corinthians. O atleta não sai 
por menos de € 7,5 milhões 

(R$ 25,7 milhões). Gabriel Pau-
lista, do Arsenal, também con-
vocado por suprir a ausência 
de David Luiz e Marquinhos, 
está valendo € 12 milhões (R$ 
41,2 milhões). Agora é esperar  
hoje para saber se a vantagem 
no valor de mercado fará dife-
rença dentro de campo.

Neymar é o jogador mais valioso Benzema, a estrela da equipe francesa

Final da Copa de 98 quando Zidane sobe para cabecear e vencer Tafarel

Números do confronto:

Brasil 3 x 2 França ............ amistoso - 1930
Brasil 5 x 2 - França ...............Copa de 1958
Brasil 3 x 2 França ............ amistoso - 1963
Brasil 2 x 2 França ............ amistoso - 1977
Brasil 0 x 1 França ........... amistoso -  1978
Brasil 3 x 1 França ............ amistoso - 1981
Brasil 1 x 1 França .................Copa de 1986
Brasil 2 x 0 França ............ amistoso - 1992

Brasil 1 x 1 França ................ Torneio -1997
Brasil 0 x 3 França .................Copa de 1998
Brasil 1 x 2 França .................Copa de 2001
Brasil 0 x 0 França ............ amistoso - 2004
Brasil 0 x 1 França .................Copa de 2006
Brasil 0 x 1 França ............ amistoso - 2011
Brasil 3 x 0 França ............ amistoso - 2013

Prováveis escalações
França: 
Mandanda; sagna, Varane, sakho e 
Evra; sissoko, schneiderlin e Matuidi; 
Valbuena, benzema e Griezmann. 
Técnico: Didier Deschamps.

Brasil: 
Jefferson; Danilo, Thiago silva, 
Miranda e filipe luís; luiz Gustavo, 
fernandinho, Oscar e Willian; neymar 
e roberto firmino. Técnico: Dunga.

Árbitro: 
nicolas rizzoli (itália).

Estádio: 
stade de france, em saint-Denis 
(frança). 

Ficha técnica

FotoS: Reprodução/Internet
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EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS
O Dr. Inácio Jário Queiroz de Albuquerque, Juiz de Direito esta 2.ª Vara Cível da Comarcada 

Capital, em virtude da lei, etc.
FAZ SABER que tramita perante este Juízo os autos da AÇÃO DE COBRANÇA (Processo n. 

0117238-43.2012.815.2001), ajuizado pela RC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face da 
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA LTDA. – SISCOOB CREDISERV, inscrita no CNPJ 
sob o n. 70.106.896/0001-09, com sede em local incerto e não sabido, a qual fica devidamente 
CITADA para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, ciente que deixando 
escoar o prazo sem contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, 
indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa, 18 de fevereiro de 2015. Eu, Inaldo José 
Paiva Neto – Técnico judiciário. 

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 assuntos 
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. 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 006/2015, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 11 de Março  de 2015 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 006/2014, Processo nº 2015.02.013, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: POSTO DE COMBUSTIVEIS 
CAIÇARA LTDA CNPJ:10.768.851/0001-32, com o valor total  R$ 49.830,00 (Quarenta e Nove Mil 
Oitocentos e Trinta Reais).

Araçagi - PB, 16 de Marçode 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA 

CNPJ:10.768.851/0001-32, com o valor total  R$ 49.830,00 (Quarenta e Nove Mil Oitocentos e 
Trinta Reais),pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 16 de Marçode 2015.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2015, feito pela 

Comissão Permanente de Licitação em 11 de Março  de 2015 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 007/2014, Processo nº 2015.02.014, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE 
LTDA – ME – CNPJ: 09.193.047/0001-93, com o valor total  R$ 94.888,50 (Noventa e Quatro Mil 
Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Araçagi - PB, 16 de Marçode 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME – CNPJ: 

09.193.047/0001-93, com o valor total  R$ 94.888,50 (Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e 
Oito Reais e Cinquenta Centavos),pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 16 de Marçode 2015.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  029/2015 
Araçagi-PB,  17 de Março  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 006/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POPULAÇÃO 

CARENTE DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI COM NECESSIDADES ESPECIAIS.
DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME  
CNPJ: 09.193.047/0001-93
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 70.327,35  (Setenta mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB 
FIXO; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE – SUS 
– 3390.3000 – MATERIAL DE CONSUMO- 3390.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO  
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  028/2015 
Araçagi-PB,  17 de Março  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 006/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÁS DO TIPO GLP ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COMO CA-

PACIDADE P/13 KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES, DEMAIS 
ATIVIDADES E PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE

POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA – LTDA
CNPJ: 10.768.851/0001-85.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 6.795,00 (Seis mil setecentos e noventa e cinco reais ).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140-Fundo municipal de Saúde; 

02140.10.302.0210.2042 – COORD. E MANUT. DOS SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE; 33.90.30.0000 
– MATERIAL DE CONSUMO.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO  
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº  027/2015 
Araçagi-PB,  17 de Março  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 006/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÁS DO TIPO GLP ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COMO CA-

PACIDADE P/13 KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLARES, DEMAIS 
ATIVIDADES E PROGRAMAS MUNICIPAIS E FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE

POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA – LTDA
CNPJ: 10.768.851/0001-85.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 31.710,00 (Trinta e Um mil setecentos e dez reais ).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social – 
02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.080 – Secretaria de 
Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria 
de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação 
social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 02.110 – 
Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
.- 3390.30.9900– outros materiais de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 024/2015 
Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME 
CNPJ: 01.622.509/0001-39
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 12.600,00 (Doze mil e Seiscentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140-Fundo municipal de Saúde; 02140.10.302.0210.2042 – COORD. E MANUT. DOS SERV. 

PÚBLICOS DE SAÚDE; 33.90.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO.
BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO  

SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 023/2015 
Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME 
CNPJ: 01.622.509/0001-39
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 25.200,00 (Vinte e cinco mil e duzentos reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social – 
02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.080 – Secretaria de 
Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria 
de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação 
social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 02.110 – 
Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
- 02.140 – fundo municipal de saúde 02140.10.302.0210.2042 – coord e manut. dos serv. publicos 
de saúde – sus – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 001/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em  25 de Fevereirode 2015 
as 10:15 hs e em  03 de Marçode 2015 as 9:45 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que 
determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  
do tipo menor preço por item , foram  vencedores: as Empresas: SUPERMERCADO SAGRADA 
FAMÍLIA LTDA CNPJ 10.940.971/0001-75,Venceu os itens 01 a 31,33 a 39 do  LOTE I - GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS no valor total de R$ 157.804,00(Cento e Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Quatro 
reais), SEVERINO MANOEL DA SILVA CNPJ 08.792.028/0001-10, Venceu o item  32  do  LOTE 
I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS no valor total de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais), FÁ-
BIO LEANDRO DE MÉLO NEVES CNPJ 13.221.600/0001-21, Venceu os itens 01 a 25 do LOTE 
II - CARNES E FRIOS no valor total de R$ 93.994,50(Noventa e Três Mil Novecentos e Noventa e 
Quatro Reais e Cinquenta Centavos), AELSON TARGINO LUNA CNPJ 17.407.218/0001-68 Venceu 
os itens 01 a 21 LOTE III – HORTIFRUTI  no valor total de R$ 117.169,47 (Cento e Dezessete Mil 
Cento e Sessenta e Nove reais e Quarenta e Sete Centavos) e  SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE - ME CNPJ 01.622.509/0001-39 ,Venceu o item  01  do  LOTE IV – PÃO no valor 
total de R$ 50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos reais),

Araçagi-PB, 04  de Março  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise 
dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 26 de Fevereiro  de 
2015 as 10:15 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item 
, foram vencedores: os Licitante MANOEL DA MÁZIO DOS SANTOS Valor total de R$12.000,00 
(Doze mil reais), MARIA DE LOURDES DA SILVA Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais), 
FRANCISCA MARIA DA SILVA Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais) e MARIA DAS GRAÇAS 
BARBOSA DA SILVA Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais) .

Araçagi, 02 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 004/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise 
dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em  26 de Fevereirode 
2015 as 14:15 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item 
, foi vencedor: a Empresa DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME – CNPJ: 09.193.047/0001-93 
com o valor total R$ 361.334,40 (Trezentos e Sessenta e Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais 
e Quarenta Centavos).

Araçagi, 02 de Março  de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 005/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 11de Março  de 
2015 as 9:15 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item 
, foi vencedor: a Empresa: MILTON VIEGAS-ME CNPJ 24.279.655/0001-09, com o valor total R$ 
255.920,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Vinte Reais).

Araçagi, 12 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 11de Março  de 
2015 as 12:15 hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item , 
foi vencedor: a Empresa: POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTDA CNPJ:10.768.851/0001-32, 
com o valor total  R$ 49.830,00 (Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta Reais).

Araçagi, 12 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 007/2015.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 

o conhecimento da população de ARAÇAGI e para quem interessar que após abertura e análise dos 
envelopes de habilitação e proposta de preços, em reunião ocorrida em 11de Março  de 2015 as 14:15 
hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em 
licitação realizada na modalidade Pregão Presencial  do tipo menor preço por item , foi vencedor: a 
Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME – CNPJ: 09.193.047/0001-93, com o valor total  
R$ 94.888,50 (Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

Araçagi, 12 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2015, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 03 de Março  de 2015 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015, Processo nº 2015.02.004, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: SUPERMERCADO SAGRADA 
FAMÍLIA LTDA CNPJ 10.940.971/0001-75, no valor total de R$ 157.804,00(Cento e Cinquenta e Sete 
Mil Oitocentos e Quatro reais), SEVERINO MANOEL DA SILVA CNPJ 08.792.028/0001-10, no valor 
total de R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais), FÁBIO LEANDRO DE MÉLO NEVES CNPJ 
13.221.600/0001-21, no valor total de R$ 93.994,50(Noventa e Três Mil Novecentos e Noventa e 
Quatro Reais e Cinquenta Centavos), AELSON TARGINO LUNA CNPJ 17.407.218/0001-68 no valor 
total de R$ 117.169,47 (Cento e Dezessete Mil Cento e Sessenta e Nove reais e Quarenta e Sete 
Centavos) e  SOLANGE BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME CNPJ 01.622.509/0001-39, 
no valor total de R$ 50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos reais).

Araçagi - PB, 09 de Março de 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa SUPERMERCADO SAGRADA FAMÍLIA LTDA CNPJ 

10.940.971/0001-75, no valor total de R$ 157.804,00(Cento e Cinquenta e Sete Mil Oitocentos e Qua-
tro reais), SEVERINO MANOEL DA SILVA CNPJ 08.792.028/0001-10, no valor total de R$ 4.500,00 
(Quatro Mil e Quinhentos Reais), FÁBIO LEANDRO DE MÉLO NEVES CNPJ 13.221.600/0001-21, 
no valor total de R$ 93.994,50(Noventa e Três Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta 
Centavos), AELSON TARGINO LUNA CNPJ 17.407.218/0001-68 no valor total de R$ 117.169,47 
(Cento e Dezessete Mil Cento e Sessenta e Nove reais e Quarenta e Sete Centavos) e  SOLANGE 
BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - ME CNPJ 01.622.509/0001-39 , no valor total de R$ 
50.400,00 (Cinquenta Mil e Quatrocentos reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi -PB, 09 de Março de 2015.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 003/2015, feito pela 

Comissão Permanente de Licitação em 26  de Fevereiro  de 2015 e em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2015, Processo nº 2015.02.006, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para os Licitante MANOEL DA MÁZIO DOS 
SANTOS CPF: 548.334.694-72 Valor total de R$12.000,00 (Doze mil reais), MARIA DE LOURDES 
DA SILVA CPF: 061.305.224-28 Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais), FRANCISCA MARIA 
DA SILVA CPF:085.487.844-07 Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais) e MARIA DAS GRAÇAS 
BARBOSA DA SILVA CPF:043.557.854-59 Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais).

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

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor dos Licitante MANOEL DA MÁZIO DOS SANTOS CPF: 548.334.694-72 

Valor total de R$12.000,00 (Doze mil reais), MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF: 061.305.224-28 
Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais), FRANCISCA MARIA DA SILVA CPF:085.487.844-
07 Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais) e MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA 
CPF:043.557.854-59 Valor total de  R$12.000,00 (Doze mil reais) ,pelas razões expostas no 
referido Laudo.

Araçagi - PB, 05 de Março de 2015.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2015, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 26 de Fevereiro  de 2015 e em conformidade com a Lei 
Federal n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 004/2015, Processo nº 2015.02.007, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: DISTRIBUIDORA SALUTTE 
LTDA – ME – CNPJ: 09.193.047/0001-93 com o valor total R$ 361.334,40 (Trezentos e Sessenta 
e Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos).

Araçagi - PB, 05 de Março de 2015
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa : DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME – CNPJ: 

09.193.047/0001-93 com o valor total R$ 361.334,40 (Trezentos e Sessenta e Um Mil Trezentos e 
Trinta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 05 de Março de 2015
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 005/2015, feito pela 
Comissão Permanente de Licitação em 11 de Março  de 2015 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93e com a Lei 10.520/03, fica decidido a:

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 005/2014, Processo nº 2015.02.012, 
ADJUDICAMOS o Presente PREGÃO PRESENCIAL para a Empresa: MILTON VIEGAS-ME 
CNPJ 24.279.655/0001-09, com o valor total R$ 255.920,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil 
Novecentos e Vinte Reais).

Araçagi - PB, 16 de Marçode 2015.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

PREGOEIRO OFICIAL

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa MILTON VIEGAS-ME CNPJ 24.279.655/0001-09, com 

o valor total R$ 255.920,00 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Vinte Reais), pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Araçagi - PB, 16 de Marçode 2015.
José Alexandrino Primo
Prefeito Constitucional

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 30
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) ser-
vidor(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 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 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
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 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 . 
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: 
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

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. 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
 EXTRATO DO CONTRATO 

Nº  014/2015 
Araçagi, 11 de Março  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES, DESTI-

NADOS A DOAÇÃO A MÃES CARENTES E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE ARAÇAGI.

CONTRATADO: SP UTILIDADES LTDA
CNPJ sob o n.º 05.611.263/0001-50.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 25.014,60 (Vinte e cinco mil, catorze reais e sessenta centavos)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social – 
02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.080 – Secretaria de 
Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria 
de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação 
social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 02.110 – 
Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
– 339030.99 – materiais de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 016/2015 
Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: SUPERMERCADO SAGRADA FAMÍLIA LTDA – ME
CNPJ: 10.940.971/0001-75.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: de R$ 42.252,95 (Quarenta e Dois mil Duzentos e cinquenta e dois reais e 

noventa e cinco centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140-Fundo municipal de Saúde; 02140.10.302.0210.2042 – COORD. E MANUT. DOS SERV. 

PÚBLICOS DE SAÚDE; 33.90.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO.
BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO  

SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 015/2015 
Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: SUPERMERCADO SAGRADA FAMÍLIA LTDA – ME
CNPJ: 10.940.971/0001-75.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: de R$ 73.744,55 (Setenta e três mil setecentos e quarenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.020 – Gabinete do Prefeito – 02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabi-

nete do Prefeito – 02.030 – Secretaria de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 
– Coord. E manut. D/atividades da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 
02040.04.123.0055.2007 – Manutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria 
do trabalho e ação social – 02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial 
social – 02.080 – Secretaria de Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e 
urbanismo – 02.090 – secretaria de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. 
Agricultura – 02.100 – comunicação social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria 
de comunicação social – 02.110 – Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. 
Ativ. Da sec. De meio ambiente - 02.140 – fundo municipal de saúde 02140.10.302.0210.2042 – coord 
e manut. dos serv. publicos de saúde – sus – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 017/2015 
Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: SEVERINO MANOELD A SILVA
CNPJ: 08.792.028/0001-10
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 2.100,00 (Dois mil e Cem reais). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social – 
02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.080 – Secretaria de 
Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria 
de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação 
social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 02.110 – 
Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
- 02.140 – fundo municipal de saúde 02140.10.302.0210.2042 – coord e manut. dos serv. publicos 
de saúde – sus – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE

João Pessoa > Paraíba > QUinTA-feirA, 26 de março de 2015Publicidade
30 A UNIÃO 



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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 019/2015

Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: FABIO LEANDRO DE MELO NEVES – ME
CNPJ: 13.221.600/0001-21.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 39.555,60 (Trinta e Nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e ses-

senta centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social – 
02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.080 – Secretaria de 
Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria 
de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação 
social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 02.110 – 
Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
- 02.140 – fundo municipal de saúde 02140.10.302.0210.2042 – coord e manut. dos serv. publicos 
de saúde – sus – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 021/2015

Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: AELSON TARGINO LUNA - ME
CNPJ: 17.407.218/0001-68.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 60.753,00 (Sessenta mil setecentos e cinquenta e três reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social – 
02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.080 – Secretaria de 
Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria 
de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação 
social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 02.110 – 
Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
- 02.140 – fundo municipal de saúde 02140.10.302.0210.2042 – coord e manut. dos serv. publicos 
de saúde – sus – 3390.30.000 – Material de Consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 018/2015

Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: SEVERINO MANOELD A SILVA
CNPJ: 08.792.028/0001-10
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 (Hum  mil e Duzentos  reais). 
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140-Fundo municipal de Saúde; 02140.10.302.0210.2042 – COORD. E MANUT. DOS SERV. 

PÚBLICOS DE SAÚDE; 33.90.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO.
BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO  

SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 020/2015

Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: FABIO LEANDRO DE MELO NEVES – ME
CNPJ: 13.221.600/0001-21.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 27.267,35 (Vinte e Sete mil duzentos e sessenta e sete reais e trinta e 

cinco centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140-Fundo municipal de Saúde; 02140.10.302.0210.2042 – COORD. E MANUT. DOS SERV. 

PÚBLICOS DE SAÚDE; 33.90.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO.
BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO  

SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 022/2015
Araçagi-PB, 11 de Marçode 2015.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 001/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECES-

SIDADES DAS SECRETARIAS E PROGRAMA MUNICIPAIS.
CONTRATADO: AELSON TARGINO LUNA - ME
CNPJ: 17.407.218/0001-68.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 25.112,75 (Vinte e cinco mil Cento e doze reais e setenta e cinco centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140-Fundo municipal de Saúde; 02140.10.302.0210.2042 – COORD. E MANUT. DOS SERV. 

PÚBLICOS DE SAÚDE; 33.90.30.0000 – MATERIAL DE CONSUMO.
BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO  

SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  011/2015

Araçagi-PB, 10 de Marçode 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2015
OBJETO:  PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS PRO-

FISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA – PSF DESTE MUNICÍPIO.
CONTRATADO: MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA
CPF:043.557.854-59 
PRAZO: 10/03/2016
VALOR TOTAL: R$12.000,00 (Doze mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 - Fundo municipal de Saúde; 02140.10.301.0211.2039 - COORDENACAO E MANUT.D/

PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF; 3390.36.0000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA; 
3390.39.9900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº  012/2015
Araçagi-PB, 10 de Marçode 2015.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2015
OBJETO:  PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS PRO-

FISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA – PSF DESTE MUNICÍPIO.
CONTRATADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA 
CPF: 061.305.224-28
PRAZO: 10/03/2016
VALOR TOTAL: R$12.000,00 (Doze mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 - Fundo municipal de Saúde; 02140.10.301.0211.2039 - COORDENACAO E MANUT.D/

PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF; 3390.36.0000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA; 
3390.39.9900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº  025/2015
Araçagi-PB,  17 de Março  de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 005/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 

DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
MILTON VIEGAS – ME
CNPJ sob o n.º 24.279.655/0001-09.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 176.002,00 (Cento e Setenta e seis mil e dois reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.020 – Gabinete do Prefeito – 

02020.04.122.0052.2004-manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.030 – Secretaria 
de Administração e planejamento – 02030.04.122.0052.2006 – Coord. E manut. D/atividades 
da sec. De planejamento – 02.040 – Secretaria de Finanças – 02040.04.123.0055.2007 – Ma-
nutenção das atividades da sec. De finanças – 02.050 – Secretaria do trabalho e ação social – 
02050.08.122.0052.2011 – manut. Ativ. Fundo munic.d/assistencial social – 02.080 – Secretaria de 
Infra Estrutura – 02080.04.122.0052.2030 – manut. Ativ. Obras e urbanismo – 02.090 – secretaria 
de agricultura – 02090.20.122.0052.2032 – manut. Ativ. Da sec. Agricultura – 02.100 – comunicação 
social – 021100.24.131.0052.2034 – manut. Ativ. Da secretaria de comunicação social – 02.110 – 
Secretaria do meio ambiente – 02110.18.542.0052.2035 – manut. Ativ. Da sec. De meio ambiente 
.- 3390.30.9900– outros materiais de consumo.

JOSÉ ALEXANDRINO PRIMO
PREFEITO

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 013 /2015

Araçagi-PB, 10 de Março  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 004/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAR-

MÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA – ME  
CNPJ: 09.193.047/0001-93
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: de R$ 262.851,95 (Duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e um 

reais e noventa e cinco centavos ).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 - Fundo municipal de Saúde; 02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

02140.10.301.0210.2040 – COORD E MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB 
FIXO; 02140.10.302.0210.2042 – COORD E MANUT. DOS SERV. PUBLICOS DE SAÚDE – SUS 
– 3390.3000 – MATERIAL DE CONSUMO- 3390.3200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO  
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº  009/2015
Araçagi-PB, 10 de Marçode 2015.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2015
OBJETO:  PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS PRO-

FISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA – PSF DESTE MUNICÍPIO.
CONTRATADO: FRANCISCA MARIA DA SILVA
CPF:085.487.844-07 
PRAZO: 10/03/2016
VALOR TOTAL: R$12.000,00 (Doze mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 - Fundo municipal de Saúde; 02140.10.301.0211.2039 - COORDENACAO E MANUT.D/

PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF; 3390.36.0000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA; 
3390.39.9900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº  010/2015
Araçagi-PB, 10 de Marçode 2015.

PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 003/2015
OBJETO:  PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS PRO-

FISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA – PSF DESTE MUNICÍPIO.
CONTRATADO: MANOEL DA MÁZIO DOS SANTOS 
CPF: 548.334.694-72 
PRAZO: 10/03/2016
VALOR TOTAL: R$12.000,00 (Doze mil reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 
02.140 - Fundo municipal de Saúde; 02140.10.301.0211.2039 - COORDENACAO E MANUT.D/

PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF; 3390.36.0000 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA; 
3390.39.9900 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P.JURIDICA

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

31A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUinTA-feirA, 26 de março de 2015



Responsavel.: ADRIANA PEREIRA BARROS-ME
CPF/CNPJ: 017377018/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 016908
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ: 008056849/0001-99
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  460,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 016502
Responsavel.: ALEXSANDRO LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ: 011810720/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  342,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 015971
Responsavel.: CEM CEN E DIST ELET ELET LTDA
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  422,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 017521
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRI-
BUICAO DE
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.267,78
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 017594
Responsavel.: CEM POR CENTO DIST.ELET.ELET.
LTDA.
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.279,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 017440
Responsavel.: CHARLLYAN GUILHERME NUNES 
GOMES
CPF/CNPJ: 097673614-48
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  337,14
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 015968
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ: 004231050/0002-11
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.990,00

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 015562
Responsavel.: JOSE LAUDELINO DUARTE DE LIMA
CPF/CNPJ: 054451734-29
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 016271
Responsavel.: LUCIANA HOLANDA DE ALCANTARA C
CPF/CNPJ: 004332791/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  456,60
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 016699
Responsavel.: MRE COMERCIO VARELISTA IMP. E
CPF/CNPJ: 015356122/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.110,60
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 016531
Responsavel.: MRE COM. VAREJISTA  IMP E EXP.
CPF/CNPJ: 015356122/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  585,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 016772
Responsavel.: PABLO ENRIQUE FERNANDEZ ARIETA
CPF/CNPJ: 872079824-53
Titulo: CED CRE BAN IND  R$10.791,01
Apresentante: TEIXEIRA E TARGINO ADVOGADOS
Protocolo: 2015 - 014469
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.011,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 017563
Responsavel.: TIAGO SANTOS DE SOUZA EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 017418919/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.290,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA PB
Protocolo: 2015 - 016703
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,  26/03/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº  026/2015

Araçagi-PB,  17 de Março  de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 005/2015
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 

DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
MILTON VIEGAS – ME
CNPJ sob o n.º 24.279.655/0001-09.
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 9.330,00 (Nove mil trezentos e trinta reais).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.140-Fundo municipal de Saúde; 

02140.10.302.0210.2042 – COORD. E MANUT. DOS SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE; 33.90.30.0000 
– MATERIAL DE CONSUMO.

BIANCA VIRGÍNIA ALEXANDRINO
SEC.DE SAÚDE
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2014, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ZENAIDE E PORTO ENGENHARIA LTDA - R$ 443.900,00.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2014, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ZENAIDE E PORTO ENGENHARIA LTDA - R$ 506.200,00.

Aroeiras - PB, 24 de março de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

  
EDITAL 

CResponsável: Emilton Pereira Marques Junior
CNPJ: 03.517.359/0001-29
Título/Valor – CDA - R$ 1.178,40
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATVA - OUTRAS
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Protocolo: 100182

Responsável: CCM Construtora Centro Minas Ltda
CNPJ: 23.998.438/0001-30
Título/Valor – DMI - R$ 3.800,00
Protestante: Flecha de Ouro Transp. e Logistica
Apresentante: Banco Bradesco
Protocolo: 100433 
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 25 de março de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.008/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.008/2015 - SRP, do tipo Menor Preço, objetivando a Locação de veículo automotor. Data de 
Abertura: 09/04/2015 às 08:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à 
Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 25 de março de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Desapropriação de quadra de terra localizada à Rua Honório Sampaio, centro, na 

zona urbana da Cidade de Poço Dantas, medindo 357,50m² (Trezentos e cinquenta e sete metros  
quadrados e meio).

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - PODE EXECUTIVO 02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

08.244.1013.1028 - AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 4.4.90.61.00.00.0000 - AQUISIÇÃO 
DE IMOVEIS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00037/2015 - 25.03.15 - JOSÉ CESÁRIO SOBRINHO - R$ 25.000,00
  

 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial nº 
00001/2015. 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Aguiar
CONTRATADA: GIRLENE LEANDRO AMÂNCIO.
OBJETO: Contratação de serviços objetivando a locação de um veículo para fiar a disposição 

da Câmara Municipal de Aguiar, neste município. 
VALOR MENSAL R$: 2.000,00 (Dois mil reais)
VIGÊNCIA:  Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Aguiar - PB, 24 de Março de 2015
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO  -  Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2015.
OBJETO: Desapropriação de quadra de terra localizada à Rua Honório Sampaio, centro, na 

zona urbana da Cidade de Poço Dantas, medindo 357,50m² (Trezentos e cinquenta e sete metros 
quadrados e meio).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Obras e Serviços Municipais.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/03/2015.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material de expediente e escolar, de acordo com 
o Pregão Presencial nº00020/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: GALVÃO MAGAZINE LTDA - CNPJ Nº 09.605.345/0001-43
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e escolar, destinados a varias secretarias.
VALOR GLOBAL: R$ 308.437,15 (trezentos e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e quinze 

centavos)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 25 de março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/201%
O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB, entidade de Direito Público escrita com o 

CNPJ de nº 08.924.029/0001-71, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚ-
BLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA, 
no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos Editais de Concurso Público nº 001/2012 e 
001/2013, CONVOCA os candidatos aprovados para os seguintes Cargos:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERIAS:
1.1- Os candidatos listados abaixo deverão comparecer as dependências da Prefeitura de São 

João do Rio do Peixe/PB no prazo máximo de 30(trinta dias) a contar da publicação do presente 
Edital, munidos com toda a documentação exigida no Edital para o ato da posse.

2- DOS CARGOS E DOS CONVOCADOS:
2.1- MONITOR DE CRECHE:
Ana Paula Macário Alves
2.2- MOTORISTA (CATEGORIA D):  
Ricardo Dantas Fernandes
José Antonio de Abreu Braga
Francisco Irley Mendes Alves
Francisco Paulo Costa de Ataide
Francisco Edson Dantas Mendonça
Michel Dantas de Almeida
Alexandre Estrela Fernandes Breckenfeld
2.3- VIGILANTE:
Antonio Marcos de Almeida David
Ranilson de Sousa Oliveira
Antonio Jorge Batista Bezerra Tomaz 
Jeová Dantas de Almeida
2.4. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Marcelo de Sousa Daniel
2.5. AGENTE ADMINISTRATIVO:
Francisco Gabriel Almeida da Silva
2.6. CONDUTOR SOCORRISTA SAMU:
Francisco Luzimar Herculano da Silva
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
A presente convocação obedeceu estritamente à ordem classificatória de aprovação dos can-

didatos que fizeram o concurso público realizado pelo Município de São João do Rio do Peixe/PB. 
São João do Rio do Peixe/PB, 18 de março de 2015.

Rondinelli da Nóbrega Gonçalves-Secretário de Administração

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

GABINETE DO PREITO
PORTARIA Nº 525 /2015

O Prefeito Constitucional do Município de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, Estado da Paraíba, 
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei orgânica Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º- NOMEAR os Srs. Mazieldo Abreu do Nascimento e Normando Gomes de Almeida como 

coordenador e suplente de coordenador, respectivamente, da Coordenadoria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil - COMPDEC. 

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dispo-
sições em contrário.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de livros diversos destinados 
a Secretaria de Educação deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001/2007. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 25 de Março de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º: 037/2015
Ref.: Recurso Administrativo
Recorrente:  Metalurgica Flex Fitness LTDA ME
Publicação Decisão
Tendo em vista o tudo o que consta do processo administrativo, JULGO PELO NÃO PROVI-

MENTO do Recurso interposto.
Patos (PB), 23 de março de 2015.
RAMALLEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA
Pregoeiro Oficial
 Pregão Presencial n.º: 037/2015
Ref.: Recurso Administrativo
Notificado: Metalurgica Flex Fitness LTDA ME
Notificação
Fica a Empresa Metalurgica Flex Fitness LTDA ME notificada da decisão que JULGOU PELO 

NÃO PROVIMENTO do Recurso interposto.
Patos (PB), 23 de março de 2015.

RAMALLEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA
Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
ESTRUTURA PARA EVENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALESANDRA VICENTE DIONISIO - R$ 13.425,00; MARCOS FERNANDES - R$ 58.720,00.

Remigio - PB, 24 de Março de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.050 - SECRE-

TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.140 - SECRETARIA 
DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 02.160 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS 
SOCIAIS 02050.13.392.2006.2029 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS CULTURAIS E ESPOR-
TIVOS 02140.27.392.2006.2085 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2091 
- PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 02110.10.301.2008.2067 - MANUTEÇÃO DAS ATIV. 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-
-PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOST. EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSF. DE IMPOST. SAÚDE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00062/2015 - 24.03.15 - ALESANDRA VICENTE DIONISIO - R$ 13.425,00
CT Nº 00063/2015 - 24.03.15 - MARCOS FERNANDES - R$ 58.720,00

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.: ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 996754564-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$160,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 015699
Responsavel.: BRUNA STEFANE PEREIRA DE LIMA
CPF/CNPJ: 080313584-00
Titulo: DUP PRES SER IN  R$250,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 016816
Responsavel.: BABY SHOPPING LTDA
CPF/CNPJ: 009191479/0001-65
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017286
Responsavel.: CLAUDIA RICHELE DOS S DUTRA
CPF/CNPJ: 059241324-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$160,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 015698
Responsavel.: CEM POR CENTO COM DIST ELET 
ELET LT
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$3.181,16
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017215
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.658,59
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017254
Responsavel.: CEM POR CENTO COM & DISTR DE 
ELETRO
CPF/CNPJ: 003878091/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.993,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017157
Responsavel.: ENGESELT ENG E SERV ELETRICOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 009502108/0001-57
Titulo: DUP VEN MER IND  R$245,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013633
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST. 
TECN
CPF/CNPJ: 010751949/0001-87
Titulo: DUP VEN MER IND  R$6.696,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017183
Responsavel.: HELIOMARQUES SALES GOMES 
PEREIRA
CPF/CNPJ: 019911307/0001-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$196,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 016709
Responsavel.: IVANILDA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 645044174-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$482,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 016639
Responsavel.: JANEIDE ARAUJO COUTINHO
CPF/CNPJ: 095462294-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 015691
Responsavel.: LUCIANA HOLANDA DE ALCANTARA 
CABRAL
CPF/CNPJ: 004332791/0001-08
Titulo: DUP VEN MER IND  R$2.032,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 016890
Responsavel.: MARIA EULINA CAV PEREIRA
CPF/CNPJ: 018091887/0001-36
Titulo: DUP VEN MER IND  R$556,03
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 016510
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ: 073539274-96
Titulo: DUP PRES SER IN  R$100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB

Protocolo: 2015 - 015421
Responsavel.: MARIA ELENICE FERNANDES NUNES 
DE PA
CPF/CNPJ: 021009573/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.690,06
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 016728
Responsavel.: MARCOS JUNIO SOARES DE MELLO
CPF/CNPJ: 060107124-75
Titulo: DUP VEN MER IND  R$160,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 015700
Responsavel.: MEDICALNET DIST MED HOSPITALAR
CPF/CNPJ: 010483375/0001-03
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017039
Responsavel.: NIEDJA DE ARAUJO SILVA MORA DINIZ -
CPF/CNPJ: 017519044/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017235
Responsavel.: NIEDJA DE ARAUJO SILVA MORA DINIZ -
CPF/CNPJ: 017519044/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,66
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017234
Responsavel.: NIEDJA DE ARAUJO SILVA MORA DINIZ -
CPF/CNPJ: 017519044/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$289,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017233
Responsavel.: NIEDJA DE ARAUJO SILVA MORA DINIZ -
CPF/CNPJ: 017519044/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$221,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017231
Responsavel.: NIEDJA DE ARAUJO SILVA MORA DINIZ -
CPF/CNPJ: 017519044/0001-25
Titulo: DUP VEN MER IND  R$221,33
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017232
Responsavel.: ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA 
CUNHA
CPF/CNPJ: 601600124-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.980,36
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 016962
Responsavel.: SEVERINO GAUDENCIO GOMES
CPF/CNPJ: 035086524-83
Titulo: DUP VEN MER IND  R$300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017042
Responsavel.: SIMONE CAROLINA DA COSTA
CPF/CNPJ: 055123774-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 015683
Responsavel.: SILVANA LIGIA DA SILVA LISBOA
CPF/CNPJ: 059450144-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 80,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 015690
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA.
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$1.196,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017253
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ: 011716120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$687,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 017126
Responsavel.: VIVIANE PAREDES FELIX
CPF/CNPJ: 012767120/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$232,58
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 012346
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  26/03/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA
Adendo ao edital

TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2015
ONDE SE LE  NO ITEM : 5.1.3. – CAPACIDADE TÉCNICA
5.1.3.1. – Registro e Quitação do licitante e seus responsáveis técnicos no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).
5.1.3.2. Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir 

em seu quadro permanente até a data prevista para entrega da proposta,  Engenheiro civil ou outro 
profissional devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou atestados de respon-
sabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, de características iguais ou 
semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, conforme segue:  meio fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento areia 
no traço 1:3, pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3(pedra pequenas-30q 35 peças por m2.

5.1.3.3. A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos serão efetuadas mediante  apre-
sentação de um dos documentos a seguir indicados:

1) No caso de vínculo empregatício: cópia do contrato de trabalho com a empresa,  constante 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Ficha 
de Registro de Empregado;

2) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa e todas as alterações contratuais, 
se for o caso, devidamente registradas  no órgão do Registro do Comércio competente, do domicílio 
ou sede da licitante

LEIA –SE CORRETAMENTE:
NO ITEM 5.1.3. – CAPACIDADE TÉCNICA
5.1.3.1. – Registro e Quitação do licitante e seus responsáveis técnicos no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).
5.1.3.2. Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir 

em seu quadro permanente até a data prevista para entrega da proposta,  Engenheiro civil ou outro 
profissional devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou atestados de respon-
sabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, de características iguais ou 
semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
da licitação, conforme segue:  meio fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento areia 
no traço 1:3, pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3(pedra pequenas-30q 35 peças por m2.

5.1.3.3. A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos serão efetuadas mediante  apre-
sentação de um dos documentos a seguir indicados:

1) No caso de vínculo empregatício: cópia do contrato de trabalho com a empresa,  constante 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Ficha 
de Registro de Empregado;

2) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa e todas as alterações contratuais, 
se for o caso, devidamente registradas  no órgão do Registro do Comércio competente, do domicílio 
ou sede da licitante

Parágrafo Primeiro- Fica estabelecido que para o cumprimento de que trata a o item 5.4.1. e 5.4.2. 
Serão aceitos contratos particulares de prestação de serviços feito com profissionais, celebrado de 
acordo com a legislação civil comum, vez que tal situação não configura o mesmo como sendo do 
“quadro permanente” da empresa.

Parágrafo Segundo: No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Matureia, PB  24 de Março de 2015
Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de consumo e 
equipamentos odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitaco-
essolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 25 de Março de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Médico Hospitalar. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 25 de Março de 2015
 JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00018/2015 com o seu objeto Contratação de empresa 
para a locação de sinal de internet via rádio, como também, com a manutenção de rede e equipa-
mentos, com a distribuição em diversas secretarias, conforme edital. Com o licitante classificado 
em todas as fases deste certame, a empresa: ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA - ME, CNPJ Nº 
17.625.463/0001-41, vencedora com o valor mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Ibiara - PB, 25 de março de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO PML/SAF Nº 014/2012
Modalidade: Tomada de Preço Nº 009/2011.Contratante:Prefeitura Municipal de Livramento/

PB, CNPJ Nº 08.738.916/0001-55.Contratada: Jada Construções e Incorporações Ltda, CNPJ Nº 
10.292.460/0001-94.Fundamento Legal: Este contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 de 
21 de Junho de 1993.Cláusula Primeira: Considerando o serviço objeto da avença, ora aditado, 
fica acrescido por mais 270 (duzentos e setenta) dias corridos o presente contrato, fundamentado 
na cláusula terceira da cláusula décima.Parágrafo Primeiro: Considerandoos bons préstimos dos 
serviços prestados pela Contratada, ainda os motivos que levaram o atraso na execução da obra 
em tempo hábil e a necessidade de conclusão da obra,fica justificada a prorrogação da vigência 
em tela.Cláusula Segunda:Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo 
aditivo passou de 27 de junho de 2014 a 27 de março de 2015, para a nova vigência que de 27 de 
março de 2015 a 27 de dezembro de 2015.Clausula Terceira: Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente Termo Aditivo.Data da assinatura: 
02 de março de 2015.Partes assinantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Jorge A. Dias de Albu-
querque (sócio Administrador).

Livramento - PB,02 de marçode 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014.
CONTRATO: 120/2014.
ADITIVO: 001/2015.
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 

DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO NESTE 
MUNICÍPIO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO.
VALOR GLOBAL: R$ 178.517,73 (CENTO E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E DEZES-

SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
RUBRICA ORÇAMENTARIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0500 SEC MUNIC EDUCAÇÃO, 

CULTURA, ESP E AZER 12 361 0403 1.002 | CONST/AMP/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 
3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA.
CONTRATADA: MC ELETRONS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 DE OUTUBRO DE 2014.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: ITAPOROROCA - PB, 29 DE JANEIRO DE 2015.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29 DE JANEIRO DE 2015 À 19 DE JUNHO DE 2015.

ITAPOROROCA - PB, 29 DE JANEIRO DE 2015.
CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

EXTRATO DE ADITIVO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014.
CONTRATO: 086/2014.
ADITIVO: 001/2014.
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E MEIOS FIOS GRANÍTICOS, 
DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, TOTALIZANDO 7.763 METROS 
QUADRADOS DE CALÇAMENTO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO.
VALOR GLOBAL: R$   338.331,69 ( TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA 

E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ).
RUBRICA ORÇAMENTARIA: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 SEC MUNIC INFRA EST, MEIO AMB E REC HID 15 451 0501 
1.012 | CONST DE CALÇAMENTOS, MEIO-FIOS E GALERIAS 15 782 0501 2.022 | MANUT E ABER-
TURA DE ESTRADAS VICINAIS 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA.
CONTRATADA: RLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 DE JUNHO DE 2014.
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 26 DE DEZEMBRO DE 2014.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26 DE DEZEMBRO DE 2014 À 25 DE ABRIL DE 2015.

ITAPOROROCA - PB, 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO

PREFEITO CONSTITUCIONAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 001.2015.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO: equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,89 (Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos) 
e 2,82 (Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até 04 de Fevereiro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCELO ALEXANDRINO DA SILVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2015.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 041.2014.
REF: TERMO DE CONTRATO 00002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E OUTROS DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO:  equilíbrio financeiro aos preços contratados conforme contrato para 

aquisição de Gasolina Comum 10,04%, Etanol Hidratado Álcool 2,17%, Óleo Diesel S 10 7,26% e 
Óleo Diesel 9,01%, respectivamente, isso representa: 3,29 (Três Reais e Vinte e Nove 
Centavos), 2,40 (Dois Reais e Quarenta Centavos), 2,89 (Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos) 
e 2,82 (Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) respectivamente.

DATA RATIFICAÇÃO: 06.03.2015.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2015: 06.03.2015.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2015.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

CELSO MORAIS DE ANDRADE NETO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2015
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 DP00001/2015, 
que objetiva: Desapropriação de quadra de terra localizada à Rua Honório Sampaio, centro, na 
zona urbana da Cidade de Poço Dantas, medindo 357,50m² (Trezentos e cinquenta e sete metros 
quadrados e meio); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ 
CESÁRIO SOBRINHO - R$ 25.000,00.

Poço Dantas - PB, 25 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO E 

RECONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. JOSEFA HERÁCLITO. Após o julgamento do recurso impetrado te-
mos LICITANTES HABILITADOS: - MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA – ME - NSEG CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: - ZENAIDE & PORTO CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP. A sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 26/03/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 

Aroeiras - PB, 19 de março de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação, 
Instalação, Remoção de Palco, Sonorização Profissional, Grupo Gerador, Iluminação Cênica, 
Banheiros Químicos e Mini trio eletrico, destinados as Festividades Carnavalescas do Município de 
Baía da Traição/PB - 2015. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2015. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Baia da Traição: 11.00 - 13.392.0024.2037 - 27.813.0028.2039 
- 3.3.90.39.01 - Outros serv. de terceiros pessoa jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e ARTHUR 
ANDRADE LIMA – CNPJ: 17.500.393/0001-03 – VALOR CONTRATADO: R$ 100.400,00 (cem mil 
e quatrocentos reais) - CT Nº 011/2015 - 12.02.15.

MANUEL MESSIAS RODRIGUES
Prefeito

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0004/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2015
COMUNICADO 

A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, através do seu pregoeiro, 
torna público a quem interessar que foi declarada deserta a 2 convocação referente  a licitação de 
Pregão Presencial nº 0004/2015 cujo objeto é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Aquisição 
de água Mineral e Gás de cozinha para atender a demanda desta edilidade. 

São Miguel de Taipu, 18 de Março de 2015.
RODRIGO LEITE LINS 

PREGOEIRO 

Aviso de adiamento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2015
O município de VISTA SERRANA através do presidente da CPL, torna público, por motivo de 

força maior que a  Licitação para Aquisição de forma parcelada de material de construção diversos, 
elétricos Hidráulicos, destinados as atividades das secretarias conforme termo de referencia em 
anexo, esta adiada para o dia  27 de Março de 2015, ás 08:30 na sala da CPL, no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/
fax 83 3436-1137

Vista Serrana, PB, 25 de Março de 2015
Eduilson Araujo Silva

Presidente da CPL
  

Aviso de adiamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO DE LICITAÇAÕ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015
O município de VISTA SERRANA através de seu presidente torna público, que a  licitação para 

Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Área de Engenharia civil para prestar Serviços 
de Fiscalização e Acompanhamentos das obras de engenharia do Município ante as condições 
estabelecidas no anexo I e Edital, e lei 8.666/93. Esta adiada para o  dia 27 de Março de 2015, ás 
10:40, na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista 
Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83 3436-1137 Vista Serrana, PB, 25 de Março de 2015

Eduilson Araujo Silva
Presidente da CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0005/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2015

COMUNICADO 
A Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, através do seu pregoeiro, 

torna público a quem interessar que foi declarada deserta a 2 convocação da  licitação de Pregão 
Presencial nº 0005/2015 cujo objeto é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA fornecimento de 
lajotas e tubos em concreto armado para drenagens de aguas pluviais para atender a demanda 
desta edilidade,. 

São Miguel de Taipu, 18 de Março de 2015.
RODRIGO LEITE LINS 

PREGOEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014, torna público que, devido a problemas de ordem técnica no sistema 
licitacoes-e do Banco do Brasil, a sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 04-017/2015 que tem 
como objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNE-
ROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS, anteriormente marcada para o dia 25/03/2015 fica adiada para o dia 09/04/2015 
às 14:30h (Horário de Brasília). O novo Edital com as devidas alterações ficará disponível a partir 
do dia 27/03/2015 no site: www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa, 25 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD
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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 12.643/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.004/2015
DATA DE ABERTURA: 15/04/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO LÍ-

QUIDO E GASOSO ULTRA PURO PARA O EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 
MARCA PHILIPS, DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, COM SERVIÇO DE TRANSPORTE 
E TRANSFERÊNCIA.

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, sub-
sidiariamente, 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, 25 de Março de 2015. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 13:30 horas do dia 09 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 
JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS COM O OBJETIVO DE CON-
SULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001A/2009. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cachoeira dos Indios - PB, 25 de Março de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA

Pregoeira Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Oficial, o Sr. André Alexandre do 

Nascimento e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015, do tipo menor preço por item, 
objetivando a aquisição de combustíveis para abastecer nas cidades de Campina Grande, João 
Pessoa ou cidades com distancia acima de 250 km da cidade de Ibiara, cuja abertura será no dia 
10.04.2015 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Antonio Ramalho 
Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 25 de março de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 0078 /2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de Pessoa Física para execução dos serviços especializados em enge-

nharia civil, no acompanhamento e fiscalização de todas as obras em andamento no município, 
manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Pilar.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pilar
CONTRATADA: SUELY CRISTINA SILVA DE MELO
CPF: 928.073.484-91
VALOR: R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais).
Data da Assinatura: 10/02/2015
VIGÊNCIA: até 31/12/2015.

VIRGÍNIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES
PREEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB
EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº0001/2015–PREGÃO Presencial 0001/2015.OBJETO: Contratação de uma empresa para forne-
cimento de combustíveis e derivados para atender a demanda desta Prefeitura e da Secretaria de 
Saúde deste Munícipio PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU – PB E 
A EMPRESA POSTO PF COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA CNPJ Nº 04.484.428/0001-08 
LOTE I – R$ 387.895,00 LOTE II -   R$226.380,00 VALOR:R$ 614.275,00(seiscentos e catorze mil 
duzentos e setenta e cinco reais)ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.00 Serv. de Terceiros de 
Pessoa Jurídica;FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIO, FPM E ICMS, FUNDEB, FUS.SÃO MIGUEL DE 
TAIPU, 20 de Março de 2015. CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELOPREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, FORNECIDOS DE FORMA 
PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE CAJAZEIRAS-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 25 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, DE FORMA PARCELADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 25 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
HOMOLOGAÇÃO – PREGAO PRENCIAL Nº 0002/2015
HOMOLOGO a presente Licitação pôr ter observado as normas legais (Lei 8.666/93 e alterações 

posteriores) e ADJUDICO (os serviços, obras ou fornecimento de mercadorias) em favor das Empre-
sa: POSTO PF COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDACNPJ Nº 04.484.428/0001-08LOTE I – R$ 
387.895,00 LOTE II -   R$226.380,00 São Miguel de Taipu - PB, 20 de Março de 2015.Clodoaldo 
Beltrão Bezerra de Melo Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
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 DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: IONE GALDINO DOS SANTOS - R$ 371.773,90.

Mari - PB, 25 de Março de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA E ESPORTES - 12.361.1880.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO - 12.361.1880.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL CUSTEADOS COM MDE - 06.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 
15.451.0210.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 
- 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.4280.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - 10.302.4280.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE - 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.4860.2036 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS DO MUNICÍPIO - 3390.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 00042/2015 - 25.03.15 - IONE 

GALDINO DOS SANTOS - R$ 371.773,90.

Município de Santa  Terezinha 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00031/2015
OBJETO: Contratação de uma Assessoria em Saúde, para orientação na atenção básica e na ope-

racionalização de programas e conselho municipal de saúde do Município de Santa Terezinha – PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:10/04/2015 – Horário: 11:00  Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha/PB, 25 de março de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00030/2015
OBJETO: Aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para diversas secretarias 

do município de Santa Terezinha/PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:10/04/2015 – Horário: 09:00  Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha/PB, 25 de março de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº. 00003/2015
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, I, a, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 

torna-se público aos proponentes os seguintes resultados: decidiu pela Inabilitação/Desqualifi-
cação Técnica das empresas: LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES 
LTDA – ME; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ATLANTA HOLDING IMPLEMENTOS 
PARTICIPAÇOES E ENGENHARIA LTDA – ME; GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP; DEL 
ENGENHARIA EIRELI ME; COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA; LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA-ME; CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA; ABILIO FERREIRA 
LIMA NETO EIRELI-EPP; MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI EPP; PRIME CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 
Portanto Fica a parti desta publicação informado aos licitantes que a documentação esta a dispo-
sição dos mesmos e que a parti desta publicação está aberto o prazo recursal mediante o que o 
preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8666/93. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, 
lavrando-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.  
Autue-se, divulgue-se e cumpra-se.

Santa Terezinha/PB, 25 de março de 2015.
JOSÉ LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO  LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
O município de Mãe D´água, Estado da Paraíba, por intermédio da CPL, torna público, que esta 

aberta licitação do tipo técnica e preço, para Contratação de empresa especializada, para organização 
e realização de concurso público, visando o recrutamento e seleção de candidatos para provimento 
de cargos do quadro efetivo na Administração Municipal de Mãe D´água, conforme edital e seus 
anexos. A ser realizado no dia 28 de abril de 2015, ás 08:30horas na sala da CPL. INFORMAÇÕES: 
em todos os dias úteis, nos horários das 08:00 ás 12:00 horas, na sala da CPL na sede da Prefeitura, 
á rua Luiz furtado de Figueiredo, nº 48 - Centro, Mãe D´água – PB,

Mãe D´água, 24 de março   de 2015
SILVANIA SOARES DA SILVA

PRESIDENTE CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ANDRÉ
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE através da COMISSÃO JULGADORA, 

construída pela Portaria nº 030/2015, TORNA PÚBLICO para ciência dos interessados, que estará 
realizando às 10h00min no dia 10/04/2015, no prédio daEscola Municipal Fenelon Medeiros, a 
abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2015, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS 
À MERENDA ESCOLAR, para atender a demanda do PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009 c/c 
Resolução 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE). O Edital poderá ser retirado diretamente na sede da 
Secretaria de Educação do Município de Santo André/PB, no período de 26/03/2015a 09 de Abril 
de 2015, no horário das 08h00min às 12h00min, na Rua Fenelon Medeiros, nº 57,no Centro desta 
cidade ou solicitado através do Tel. (83) 3308-1065.Santo André, 25/03/2015.

A COMISSÃO JULGADORA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO Nº. 0.042/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
O Pregoeiro Oficial da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, no uso de 

suas atribuições, com fundamento no Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA 
o presente procedimento que tem por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
CAL ESPECIAL PARA PINTURA Ca(OH)² e Mg(OH)² PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTA 
AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa: DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA – EPP, inscrita 
no CNPJ Nº. 07.190.090/0001-70, por ter sido considerada vencedora do item único do item da 
presente licitação, perfazendo um valor global de R$ 119.852,00 (CENTO E DEZENOVE MIL, 
OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).

João Pessoa, 25 de Março de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Pregoeiro/Presidente da CPL
EMLUR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 0.042/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 

43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, e 
HOMOLOGO o presente procedimento que tem por objeto por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS, 
CONSIGNADO EM ATA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL 
FORNECIMENTO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA Ca(OH)² e Mg(OH)² PARA ATENDER AOS 
SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa: DISTRIBUIDORA MACBRAZ 
LTDA – EPP, inscrita no CNPJ Nº. 07.190.090/0001-70, por ter sido considerada vencedora do 
item único do item da presente licitação, perfazendo um valor global de R$ 119.852,00 (CENTO E 
DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).com base no Art. 4º, Inciso XXII, 
da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 25 de Março de 2015
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente 
EMLUR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER LTDA - R$ 8.314,00; CRM COMERCIAL 
LTDA - R$ 4.944,70; DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - R$ 25.950,00; 
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 13.838,80; EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 
7.764,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 15.561,10.

Remigio - PB, 25 de Março de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTO-

LÓGICOS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110 

- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110.10.301.2008.2070 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 
02110.10.301.2008.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
02110.10.301.2008.2072 - MANUT. DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 3390.30.0000 MA-
TERIAL DE CONSUMO 449090.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTES 
DE RECURSOS: 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 
- TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00064/2015 - 25.03.15 - APOGEU CENTER LTDA - R$ 8.314,00
CT Nº 00065/2015 - 25.03.15 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 4.944,70
CT Nº 00066/2015 - 25.03.15 - DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 

- R$ 25.950,00
CT Nº 00067/2015 - 25.03.15 - DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 13.838,80
CT Nº 00068/2015 - 25.03.15 - EDILANE DA COSTA CARVALHO - R$ 7.764,00
CT Nº 00069/2015 - 25.03.15 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 

LTDA - R$ 15.561,10

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: APOGEU CENTER LTDA - R$ 5.321,50; DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 
70.033,80; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 24.404,60; 
ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 40.737,60.

Remigio - PB, 25 de Março de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110 - 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110.10.301.2008.1080 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO SAMU 02110.10.301.1008.1017 - IMPLANTAÇÃO E EQUIP. DE LABORATÓRIO MUNICIPAL 
02110.10.301.2008.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
02110.10.301.2008.2072 - MANUT. DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 02110.10.302.2008.1010 
- IMPLANT. E MANUT. DE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 3390.30.0000 MATERIAL DE CON-
SUMO 4490.52.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTES DE RECURSOS: 
002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 014 - TRANSF. DE REC. 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00070/2015 - 25.03.15 - APOGEU CENTER LTDA - R$ 5.321,50
CT Nº 00071/2015 - 25.03.15 - DENTALMED COMERCIO E REP LTDA - R$ 70.033,80
CT Nº 00072/2015 - 25.03.15 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 

LTDA - R$ 24.404,60
CT Nº 00073/2015 - 25.03.15 - ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 40.737,60

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
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 10 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais Gráficos,destinados as 
Escolas Municipais,Creches e Secretaria de Educação.. 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

Cabedelo - PB, 19 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2015
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 09:00 horas do dia 10 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS. 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, 17 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2015
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 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
CoffeeBreaaks e Lanches.. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 021/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Material de Construção. Data de 
Abertura: 09/04/2015 às 08:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada 
à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 25 de março de 2015.
José Wilas Pereira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 022/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Peças para Veículos Automotivos. 
Data de Abertura: 10/04/2015 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, 
situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através 
do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 25 de março de 2015.
José Wilas Pereira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 023/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para fornecimento, 
montagem e prestação de serviços em granito e mármore para Prefeitura de Coxixola. Data de 
Abertura: 10/04/2015 às 14:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Coxixola, situada 
à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores informações através do 
telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 25 de março de 2015.
José Wilas Pereira

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel

Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei com-
plementar 123/06 e alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na 
modalidade Tomada de Preços Restrita às Microempresas e ou Empresas de Pequeno Porte e 
Equiparados do tipo menor preço, no dia 10 de Abril de 2015 as 14:00 horas, tendo como objetivo: 
Aquisição parcelada de instrumentos e equipamentos odontológicos, destinados para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barra de São Miguel. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, localizado na Rua 
Thomaz de Aquino, 06, Centro, Barra de São Miguel-PB. Maiores informações através do telefone: 
(083) 3358-1005 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Barra de São Miguel - PB, 19 de Março de 2015.
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N N.º 00004/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a locação de veículos, para atender as necessidades de diversas 
secretarias do município de Ingá, no dia 08/04/2015 às 09:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 07/04/2015.

Ingá(PB), 25 de março de 2015.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que rea-

lizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2015, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município de 
Ingá, no dia 08/04/2015 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do 
Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 07/04/2015.

Ingá(PB), 25 de março de 2015.
JURANDY ALVES DO NASCIMENTO

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N N.º 003/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a execução de obras de Reforma da Creche do Distrito de Pontina, 
no Município de Ingá, no dia 13/04/2015 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 08/04/2015.

Ingá(PB), 25 de março de 2015.
OSMAR DE SOUSA MONTEIRO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N N.º 004/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a execução de obras de Reforma e Ampliação da Escola Municipal 
Corina Azevedo, localizada no Bairro Jardim Farias, no Município de Ingá, no dia 15/04/2015 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, até o dia 10/04/2015.

Ingá(PB), 25 de março de 2015.
OSMAR DE SOUSA MONTEIRO

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE UNIFORMES ESCOLARES E CAMISETAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Esperança - PB, 18 de Março de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
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 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA , CARPINTARIA 
E MARCENARIA. 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, 25 de Março de 2015.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
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 13 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. 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, 25 de Março de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2014/078453 do DEMAP/SEAD - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.015/2015
DATA DE ABERTURA: 08/04/2015 ÀS 14:30h - Horário de Brasília.
OBJETO: Contratação de serviços de “LEILOEIRO OFICIAL”, para preparar, organizar, e conduzir 

leilões públicos destinados à alienação de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa.

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, sob o critério de MENOR PERCENTUAL OFERTADO (EQUIVALENTE AO MENOR 
VALOR GLOBAL). O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação 
pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 576402. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005. Fonte de Recursos: Ordinários. 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 sead.copel@joaopessoa.pb.gov.b.

João Pessoa, 25 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD
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