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32o Máx.
24o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,188  (compra) R$ 3,190  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,150  (compra) R$ 3,350  (venda)
EURO   R$ 3,461  (compra) R$ 3,465  (venda)

l Vendedores de automóvel terão que informar tributos. Página 10

l Festival de Artes de Areia será em setembro este ano. Página 11

l Mutirão de cirurgias de catarata é retomado no interior. Página 15
  
l Câmara adia debate sobre redução da maioridade penal. Página 18

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Educação Tragédia
Fies: MEC garante 
renovar contratos 

Copiloto provocou 
queda de aeronave 

Em audiência no Senado, 
diretor do Ministério, Antônio 
Corrêa Neto, disse que todos os 
1,9 milhão de contratos serão re-
novados. Se necessário, Governo 
ampliará prazo.  PÁGInA 10

Análise das caixas-pretas 
indica que Andreas Lubitz tran-
cou-se na cabine e fez o avião 
da Germanwings perder alti-
tude até se chocar com mon-
tanhas nos Alpes.  PÁGInA 20

Esportes

A Secretaria de Estado da Saúde alerta a população para os perigos da doença, que é causada por uma bactéria na urina de ratos 
e outros animais e se prolifera com mais facilidade em períodos de chuva. Este ano, 6 casos foram notificados na capital.  PÁGInA 13

CHuVA, sujEIrA E AlAgAMENto

Aumenta o risco 
de leptospirose

ConSuMo Depósito de loja em shopping 
de João Pessoa é interditado.  PÁGInA 15

AMoR E RESPonSABIlIDADE  Primeira Vara da Infância e da Juventude realizou ontem em João Pessoa 
um curso preparatório para orientar e sensibilizar pessoas que desejam adotar um filho.  PÁGInA 13
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1.9m

1.7m

20Caderno

Diversidade
Começa a feira
das artesãs 

No pátio da PBTur, 
elas recebem o público. 

A vice-governado-
ra, Lígia Felicia-

no, esteve lá.  
PÁGInA 9 longa Metragem relembra

o bar Portal das Cores 

Comunidade e atletas
aplaudem a iniciativa 

De virada, brasil vence
os franceses por 3 a 1 

Show PÁGInA 5 

nova vila olímpica PÁGInA 21 

SElEÇÃo  PÁGInA 24 

Espetáculos em
12 cidades da Pb 

Eventos celebram Dia 
Mundial do Teatro e Dia Na-
cional do Circo.  PÁGInA 8

A repentista 
Maria Soledade 
fez show na 
abertura da feira

Grupo apresenta-se hoje no Clube Cabo Branco

Programação segue até amanhã

Inauguração acontece amanhã a partir das 6h

Jogadores comemoram o gol de Oscar
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Sob pesado bombardeio da oposição 
e de parte considerável da população, 
com larga repercussão nos meios de co-
municação, a presidente Dilma Rousseff, 
desde a posse para o segundo mandato, 
certamente teve o seu melhor momento 
no encontro que manteve, esta semana, 
com os governadores do Nordeste.

Dilma encontrou nas palavras dos 
gestores dos Estados da região que mais 
lhe empresta apoio, principalmente nes-
ta fase difícil que está atravessando, 
aquele toque de sensatez e racionalida-
de, no que diz respeito à análise do qua-
dro nacional, difícil de encontrar entre 
os demais interlocutores do governo.

Os governadores deixaram claro 
que não aceitam qualquer solução polí-
tica, para a crise, que vá de encontro aos 
princípios estabelecidos na Constituição 
Federal. Em outras palavras, as ações 
devem ser balizadas pelas regras do Es-
tado Democrático de Direito, conquista 
inalienável do povo brasileiro.

Na carta que apresentaram à presi-
dente, os governadores, inspirados nos 
Princípios Fundamentais da Carta Mag-
na, conclamam as forças políticas, econô-
micas e sociais a se unirem na constru-
ção de um amplo pacto nacional, única 
forma de garantir o desenvolvimento e 
preservar a democracia.

Como uma espécie de contrapartida, 
os gestores estaduais reivindicaram do 
Governo Federal mais urgência na ado-
ção de medidas que assegurem a reto-

mada do crescimento econômico, como 
também de políticas públicas de comba-
te às desigualdades sociais e a favor da 
isonomia entre as regiões.

A reforma política não poderia ficar 
de fora da pauta de um encontro reves-
tido de conotações históricas. Os gover-
nadores defenderam enfaticamente uma 
reforma política de largos horizontes, 
ressaltando, porém, a estrita observação 
das garantias asseguradas pelo Estado 
Democrático de Direito.

Em síntese, os governadores se dis-
puseram a colaborar com a presidente 
Dilma, empenhando-se na pacificação 
dos ânimos, pois entendem que a discór-
dia inconsequente poderia paralisar o 
governo e provocar uma deflagração ge-
neralizada, com resultados catastróficos 
para o país.

As palavras do governador da Paraí-
ba, Ricardo Coutinho, refletem a lucidez 
que o cenário político reivindica. Segun-
do ele, acirrar as diferenças em um mo-
mento delicado como este, significaria 
atear fogo nos projetos das pontes que 
precisam ser construídas entre Executi-
vo, o Legislativo e a Sociedade.

Para Ricardo, o combate à corrupção 
não pode ser negligenciado, jamais. No 
entanto, essa luta não pode ser travada 
com o sacrifício do Estado Democrático. 
O mais urgente, para o Brasil, na avalia-
ção do governador, “é uma nova agenda 
política e econômica que o coloque em 
um novo ciclo de crescimento”.

Editorial

Água e café
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Artigo Lau Siqueira - lausiqueira@gmail.com

Os filhos e netos de Torquato Joel

Torquato Joel é um cineasta paraibano 
dos mais talentosos, premiados e reconhe-
cidos. Mas, isso não é novidade. Na terra 
de Linduarte Noronha o que não falta por 
aqui é cineasta talentoso e premiado. Na 
verdade, o que destacamos não é o talento, 
mas a atitude de Torquato Joel. Anos atrás, 
atendendo pedido de uma amiga, em-
brenhou-se Cariri adentro para oferecer 
uma oficina de produção de audiovisual 
no município do Congo. Naquele momen-
to, talvez, não imaginou que anos após os 
frutos do plantio seriam tão saudáveis e 
robustos. Sempre digo que a terra seca do 
Nordeste é tão fértil que basta cair uma 
gota d’água que a vida floresce. Não é di-
ferente nos plantios culturais. O plantio de 
Torquato é uma comprovação. Da oficina 
ofertada por ele nasceu o Cine Congo que 
hoje é um dos mais importantes festivais 
de cinema da Paraíba.

Realizado por produtores jovens, ab-
negados e também talentosos, o Cine Con-
go nasceu após ser fecundado por uma 
ação solidária. É um “filho” de Torquato 
que orgulha a Paraíba. O evento cres-
ceu e referenciou a cidade para além das 
fronteiras do Estado. Importa produções 
e atrações, mas é integralmente pensado 
e desenvolvido por moradores do Congo-
para a população e para os turistas. José 
Dihones, professor da rede pública, é a li-
derança que sustenta a batida do bombo e 
mostra como é possível manter uma pro-
dução importante para toda a região com 

pouco recurso e muita vontade. Diferente 
de outros produtores da região, ele tem a 
sorte de contar com o apoio da prefeitura 
local. O evento oferece oficinas, debates, 
exibições públicas da produção audiovi-
sual e promove outras atividades. Oferece 
ao povo da cidade o direito de acesso à cul-
tura. Sem personalismos e sem vaidades 
desagregadoras.

Mas, não ficou por aí. O Cine Con-
go acabou gerando seus próprios filho-
tes em outros pequenos municípios do 
Cariri. A exemplo de Coxixola, São José 
dos Cordeiros e Serra Branca. De espec-
tadores do Cine Congo alguns jovens 
desses municípios foram contaminados 
pela ideia e passaram a produzir even-
tos culturais em seus municípios. São os 
“netos” de Torquato Joel. O Cine Congo 
passou, também, a dialogar de forma 
intensa com outros festivais de extre-
ma relevância como o SeCas – Semana 
de Cultura e Arte de Sumé (os primos). 
Esta articulação que muitos esperam, 
mas não se movimentam para conquis-
ta-la, já é uma realidade nesta região do 
Cariri. O Cine Congo, o SeCas e outros 
eventos caririzeiros perceberam o mo-
vimento das nuvens e içaram suas velas 
sem medo das ventanias. Assim, os fi-
lhos e netos de Torquato Joel vão ficando 
cada vez mais vistosos. Estão crescendo 
e mostrando os caminhos para o desen-
volvimento do turismo cultural no inte-
rior da Paraíba. 

Da oficina ofertada por ele nasceu o Cine Congo que hoje é um dos 
mais importantes festivais de cinema da Paraíba.”

UNInforme

VOtO AbERtO CRImE hEDIOnDO

ELA DIz quE nÃO SAbIA

Hoje, a partir da 15h, na Pra-
ça da Paz, nos Bancários, co-
meça o primeiro ‘João Pessoa 
Game Show’, evento de jogos 
educativos e tecnológicos. O 
evento terá vários stands e 
tendas com exposições de 
jogos educativos e tecnoló-
gicos para pessoas de todas 
as idades. Serão realizadas 
competições entre os parti-
cipantes e haverá apresenta-
ção de empresas.

Ontem, foi aprovado na Assem-
bleia Legislativa, por unanimida-
de, Projeto de Resolução do de-
putado João Bosco Carneiro que 
extingue a votação secreta na 
apreciação das contas do gover-
nador do Estado. Em sua redação 
original, a matéria previa o voto 
aberto em outras circunstâncias, 
tal como perda de mandato de 
deputado, mas como houve diver-
gência entre os parlamentares, a 
matéria foi alterada.

O assassinato de policiais, in-
tegrantes das Forças Armadas, 
bombeiros, membros do sistema 
prisional e da Força de Segurança 
Nacional, em serviço, vai se tornar 
crime hediondo. Ontem, o Plenário 
da Câmara dos Deputados apro-
vou projeto que prevê o agrava-
mento da pena, que será de 12 a 
30 anos de reclusão. O homicídio 
simples prevê pena menor (reclu-
são de seis a 20 anos). A matéria 
vai, agora, para o Senado.

A ex-presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, garantiu, ontem, em depoimento à CPI da Câ-
mara dos Deputados, que nada sabia sobre a corrupção na estatal até o ano passado. Durante o de-
poimento, Foster fez uma mea-culpa, afirmando que a Petrobras merecia uma gestora melhor que ela: 
“Alguém que identificasse esse tipo de caso de corrupção”. A ex-presidente afirmou que a corrupção 
na estatal “se formou fora da Petrobras” e “não era institucionalizado”. As investigações da Operação 
Lava Jato, no entanto, desmentem tal afirmação. Sabe-se que os indícios mostram que as empreiteiras 
formaram um cartel para, juntas, desviarem dinheiro da empresa, porém vários diretores da Petrobras 
estavam envolvidos no esquema, o que demonstra que a corrupção criou ramificações dentro da esta-
tal e de lá não mais saiu. Portanto, intitucionalizou-se.

O deputado Nabor Wanderley vai conversar com o governador Ricardo Coutinho para solicitar que o 
governo adote uma taxa diferenciada quando do emplacamento das motos cinquentinhas. “A ideia 
é que seja estabelecido ou um seguro mais barato ou que ocorra uma isenção de taxas”. Nabor e a 
deputada Estela Bezerra participaram de uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores de Patos 
para debater sobre a regulamentação dos veículos.

Curioso é que a Galvão Engenharia afirma que 
a sua situação em que se encontra é por causa 
de serviços prestados à Petrobras e que ainda 
não foram pagos pela direção da estatal. Em 
comunicado, a empreiteira afirma que “ jamais 
participou de qualquer tipo de suposto “car-
tel” de empresas em prejuízo dos interesses 
de seus clientes.”

Investigada pela Operação Lava Jato, da Po-
lícia Federal, a Galvão Engenharia ingressou 
com um pedido de recuperação judicial no Rio 
de Janeiro. A empresa tem uma dívida acu-
mulada de R$ 1,1 bilhão com bancos e forne-
cedores, afora R$ 30 milhões relacionados a 
rescisões trabalhistas.   
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Segurança é reforçada na divisa 
da Paraíba e Rio Grande do Norte
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Policias montam barreira 
para coibir passagem e ação 
de criminosos no Estado 

Últimas

A Secretaria da Segu-
rança e Defesa Social (Seds) 
retomou, ontem, a Operação 
Divisa Segura. Ações de abor-
dagem de veículos e pessoas 
foram realizadas nas cidades 
de Cuité, Picuí, Nova Flores-
ta e Barra de Santa Rosa, no 
Curimataú paraibano, em 
trechos da BR-104. O foco foi 
coibir a ação de criminosos, 
como tráfico de drogas, posse 
e porte ilegal de arma e uso 
de veículos roubados, além 
de mapear a localidade para 
municiar a polícia com infor-
mações. O trabalho policial 
ocorreu principalmente na 
divisa com as cidades do Rio 
Grande do Norte, como Ja-
çanã e Carnaúba dos Dantas. 

Participaram da Divisa 
Segura de ontem cerca de 
100 policiais, entre civis e 
militares. Durante as abor-
dagens realizadas no sen-
tido Paraíba - Rio Grande 
do Norte, foram verificados 
documentação dos moto-
ristas e dos veículos, notas 
fiscais de produtos trans-
portados e ainda inspecio-
nadas bagagens suspeitas. 
A ação começou no período 
da manhã e contou com o 
apoio do helicóptero Acauã, 
da Seds. A aeronave sobre-
voou os trechos onde as 

PBGás: 1º trimestre 
com 8 mil clientes

Ao fechar o primeiro trimestre 
de 2015, a Companhia Paraibana de Gás 
(PBGás) ultrapassou o volume de 8 mil 
clientes residenciais utilizando gás natural. 
De janeiro deste ano até final do mês, a 
empresa já interligou 448 novos clientes, 
devendo chegar aos 500 até o próximo 
dia 31, quando outros dois condomínios 
estarão recebendo as instalações em suas 
Unidades Imobiliárias Autônomas (UIAs), 
como são chamados os apartamentos. Até 
o momento, a distribuidora paraibana de 
gás natural já conta com 8.254 clientes 
residenciais.

Curtas

Potencial para 
os congressos

O Destino Paraíba está 
apresentando seu potencial no 
segmento de turismo de eventos, dentro 
da 13ª EBS (Feira de Destinos, Espaços e 
Fornecedores para Eventos Corporativos, 
Associativos, Profissionais, Esportivos 
e Incentivos), que acontece entre os 
dias 26 e 27 de março, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, na capital 
paulista, atualmente o maior mercado 
emissor de turistas para o Estado. O 
stand, montado na feira, evidencia as 
belezas naturais da Paraíba.

Petrobras: Mantega 
deixa o Conselho

O ex-ministro da Fazenda Guido 
Mantega renunciou ontem à presidência 
do Conselho de Administração da 
Petrobras e a uma cadeira como membro 
do colegiado. Para o lugar de Mantega, foi 
aprovado pelos conselheiros o nome do 
presidente do BNDES, Luciano Coutinho. A 
informação é da assessoria de imprensa 
da Petrobras. Coutinho é membro do 
Conselho de Administração da estatal 
desde abril de 2008. Ele faz parte 
também do Conselho de Administração 
da Petrobras Distribuidora.

RF recebe 5,3 mi de 
declarações do IR

Quase quatro semanas após o 
início do prazo de entrega do Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF), 5.326.797 
declarações foram encaminhadas à Receita 
Federal pelos contribuintes até as 17h de 
ontem. O número representa 19,4% do 
total de 27,5 milhões de declarações 
que a Receita espera receber até 30 de 
abril, quando termina o prazo. Este ano, 
os contribuintes com certificação digital 
podem fazer a declaração pré-preenchida 
na página da Receita na internet, na área 
do e-CAC.

Explosão e incêndio 
de edifício em NY

Um incêndio e uma explosão ontem 
atingiram um edifício no East Village de 
Manhattan, em Nova York. O incêndio 
era de grandes proporções e ainda não 
se sabia o número de feridos. Segundo 
informações dos bombeiros que atuam 
no local, o incêndio foi de nível 7, em uma 
escala de 1 a 10. Havia informações de 
vários feridos em estado grave e não foi 
descartado que pessoas pudessam estar 
presas no edifício. Não havia informação 
sobre as causas do incêndio que atingiu 
o edifício, onde ficam residências e 
escritórios comerciais.

FOTO: Secom-PB

A Operação Divisa Segura que reuniu 100 policiais, abordou veículos e pessoas, em trechos da BR-230. A ação teve o apoio do helicóptero Acauã

barreiras policiais estavam. 
“É importante o trabalho da 
aeronave aqui na região, já 
que temos muitos locais de 
zona rural, o que pode faci-
litar a fuga de criminosos e 
o Acauã ajuda nesse moni-
toramento, além de mapear 
toda a área para o trabalho 
policial”, ressaltou o titular 
da delegacia seccional de 
Picuí, Cristiano Brito.  

Para o secretário-execu-

tivo da Segurança e da Defesa 
Social, Jean Nunes, o traba-
lho executado pelas polícias 
demonstra que a Paraíba 
está empenhada em execu-
tar ações de enfrentamento 
à violência e ao comércio de 
entorpecentes. “Essa foi a re-
tomada da Operação da Divi-
sa Segura realizada no Estado 
e outras acontecerão durante 
o ano, sempre com o foco na 
integração entre as polícias e 

o combate ao crime no Esta-
do”, frisou o secretário.

Já o delegado geral da 
Polícia Civil, João Alves, dis-
se que a ação realizada on-
tem mostra que as polícias 
do Estado estão atentas ao 
combate à criminalidade e 
de forma preventiva. “Mon-
tamos barreiras em pon-
tos estratégicos e com esta 
atitude estamos buscando 
combater ações criminosas 

entre Paraíba e Rio Gran-
de do Norte e essa foi só a 
primeira etapa, o que ca-
racteriza só o começo de 
um trabalho investigativo e 
pautado na integração entre 
Polícias Civil e Militar. Nos-
so objetivo foi mapear toda 
a área do Curimataú parai-
bano e levantar informações 
que serão usadas pelas for-
ças de segurança da Seds”, 
frisou João Alves.

A Câmara dos De-
putados instalou  on-
tem uma Comissão 
parlamentar de in-
quérito (Cpi) para in-
vestigar o que motiva 
e quais os custos eco-
nômicos e sociais do 
aumento de mortes e 
desaparecimentos de 
jovens negros.

Os homicídios são 
hoje a principal causa 
da mortalidade de jo-
vens entre 15 e 24 anos 
no Brasil e atingem, 
em especial, negros do 
sexo masculino, mora-
dores das periferias e 
áreas metropolitanas, 
segundo o Mapa da 
Violência de 2014.

O estudo também 
aponta para um novo 
padrão da mortalida-
de juvenil: epidemias 
e doenças infecciosas 
foram substituídas, ao 
longo das últimas seis 
décadas, por acidentes 
de trânsito e homicí-
dios. A Cpi da Morte 
e Desaparecimento 
de Jovens Negros será 
presidida pelo depu-
tado Reginaldo Lopes 
(pT-MG).

Máfia das próteses
Foi instalada tam-

bém, ontem, a comissão 
parlamentar de inqué-
rito que vai investigar a 
máfia de órteses e pró-
teses no Brasil. Além da 
cartelização na fixação 
de preços e distribuição 
dos equipamentos, a 

Cpi também pretende 
esclarecer se há direcio-
namento da demanda 
dos serviços médicos 
por interesses privados.

Composta de 26 
membros e igual nú-
mero de suplentes, a 
Cpi tem prazo de 120 
dias para concluir os 
trabalhos. A comissão 
será presidida pelo 
deputado Geraldo Re-
sende (pMDB-MS), que 
confirmou o colega 
André Fufuca (pEN-
MA) para a relatoria. 
O roteiro de trabalho 
será apresentado na 
próxima reunião.

Sistema Carcerário
O deputado Luiz 

Carlos Busato (pTB-RS), 
cotado para ser relator 
da Comissão parlamen-
tar de inquérito (Cpi) 
do Sistema Carcerário, 
disse que espera visitar 
os dez piores presídios 
apontados no relatório 
da Cpi anterior sobre o 
tema, que funcionou 
entre 2007 e 2008.

“No final do re-
latório da última Cpi, 
foram elencados os 
dez piores presídios do 
país. A minha intenção, 
neste momento, é re-
visitar esses dez presí-
dios, pelo menos, para 
vermos a evolução que 
houve, daquela opor-
tunidade até hoje”, 
afirmou Busato, que 
também foi integrante 
da Cpi anterior.

Câmara instalou três 
CPIs ontem à noite

negro, próteSe e CárCere 
Revista Viajar 
pelo Mundo 
traz reportagem 
com Destino PB

A Revista Viajar pelo Mun-
do dedica sete páginas da sua 
edição deste mês às belezas 
naturais, riquezas do patrimô-
nio histórico e gastronomia 
da Paraíba. A matéria é assi-
nada pela jornalista Giovanna 
Ferraz, que esteve visitando 
o Estado, no final de 2014, a 
convite da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur). O título 
da reportagem “Paraíba o Ano 
Inteiro” destaca que o “Estado 
tem uma gostosa combinação 
de praias, passeios e gastrono-
mia – com preço justo”.

Na avaliação de Giovanna 
Ferraz, “A Paraíba: para curtir 
e relaxar se justifica, entre ou-
tros atrativos, pelo verde dos 
115 hectares reserva de Mata 
Atlântica cortada pelos rios, 
como o Jaguaribe, que desem-
boca no mar, e um Jardim Botâ-
nico, que reúne exemplares da 
flora local”.  

A jornalista ressalta os 
encantos e atrativos do Lito-
ral paraibano, desde as praias 
urbanas até as praias da costa 
do Conde, “com areia branca 
e mar calmo, a orla do Conde 
atrai muitos turistas que de-
sejam relaxar”, destaca.  Na 
reportagem, Giovanna ressalta 
também os serviços de bares 
e restaurantes de João Pessoa 
e do Litoral Norte e Sul, em es-
pecial da praia fluvial do Jacaré 
(Cabedelo).

“Fiquei surpresa com a or-
ganização dos bares e restau-
rantes que se preparam para 
receber os turistas, na hora 
em que o sol vai embora”, afir-
ma. Ela chama atenção ainda 
para o pôr do sol acompa-
nhado pela exibição do Bole-
ro de Ravel tocado no sax por 
Jurandir.

Detentos do Pavilhão 
dois da Colônia Penal Agríco-
la da cidade de Sousa, Sertão 
da Paraíba, se rebelaram na 
manhã de ontem e se posi-
cionaram em cima do telha-
do da unidade prisional. Eles 
chamaram a atenção com a 
exposição de faixas apresen-
tando reivindicações junto 
à direção do presídio. A mo-
bilização começou por volta 
das 7h30 quando os presos 
do pavilhão foram conduzi-
dos até o banho de sol no pá-
tio da prisão.

No manifesto não foram 
registradas cenas de van-
dalismo. As celas não foram 
destruídas e nenhum agente 
penitenciário foi pego como 
refém. Os presos também não 

recorreram a fogo e a esti-
letes. Disseram nas partici-
pações no rádio que querem 
diálogo com a direção do pre-
sídio para que suas reivindi-
cações sejam atendidas.

Os detentos subiram em 
cima do telhado e decidiram 
fazer um manifesto cobrando 
mais dias de visitas dos fami-
liares, melhoria na alimenta-
ção fornecida pelo sistema 
prisional e mais assistência 
médica. Os presos cobram 
também a remoção imedia-
ta de colegas enfermos para 
serem atendidos no Hospital 
Regional de Sousa.

Cerca de vinte detentos 
subiram em cima do prédio 
do segundo pavilhão e pas-
saram a chamar a atenção 
das pessoas que transitavam 
pela BR-230, que fica em 
frente ao presídio.

Presos protestam por 
melhorias em colônia

no Sertão

George Wagner
georgewagner1@gmail.com

Na quinta-feira (2), vés-
pera do feriado da Sexta-fei-
ra Santa, o ponto dos fun-
cionários públicos estaduais 
será facultativo. A portaria 
de nº 196, que define o expe-
diente, é da Secretaria de Es-
tado da Administração e foi 
publicada no Diário Oficial 
de ontem. 

Ainda de acordo com a 
portaria, as atividades nas 
repartições do Governo do 
Estado voltarão ao normal 
na segunda-feira (6). A de-
terminação vale tanto para 
a administração direta como 
indireta. Apenas os serviços 

essenciais serão preservados.
Os veículos oficiais, tam-

bém segundo a portaria, de-
verão ser recolhidos às repar-
tições de origem, ou ao Centro 
Administrativo, logo após o 
término do expediente de 1º 
de abril. Eles só poderão ser 
liberados, excepcionalmente, 
com autorização do Gabine-
te Militar do governador. A 
exceção é para ambulâncias 
e automóveis em serviço das 
Secretarias da Receita, Admi-
nistração Penitenciária e Se-
gurança e Defesa Social; das 
Polícias Civil e Militar; além 
da Casa Militar.

Ponto será facultativo 
na quinta-feira Santa
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Banda Longa Metragem se apresenta hoje, no restaurante panorâmico 
do Cabo Branco, estreando evento que relembra o Bar Portal das Cores

Cor e tempo

Um autêntico revival. 
Essa é a proposta do 
inédito evento intitu-
lado “Longa Metragem 
na Trilha do Portal”, 
cuja primeira edição 
acontece hoje, a partir 
das 22h, no restaurante 

panorâmico instalado na sede do Es-
porte Clube Cabo Branco, localizado 
no bairro de Miramar, em João Pes-
soa. O objetivo do projeto é reviver 
todo o clima que os frequentadores 
respiravam no agora extinto Bar 
Portal das Cores, que funcionou no 
período de 1993 até 2001, em Ponta 
de Campina, próximo ao bairro de 
Intermares, na cidade de Cabedelo. A 
iniciativa foi idealizada pelo músico 
Robério Jacinto, vocalista e guitar-
rista da banda Longa Metragem, que 
realizará show de abertura nesta 
noite, com repertório de pop rock. O 
ingresso custa R$ 30. 

“O Portal das Cores marcou época. 
Muita gente que se encontrou comigo 
pedia para que o evento fosse realiza-
do”, contou o músico Robério Jacinto, 
ao justificar a promoção do evento, 
cuja ideia foi por ele apresentada a 
um - o outro era Marconi Serpa - dos 
então proprietários do bar, Bob Zac-
cara, que a aceitou. O envolvimento 
nesse projeto é tão grande que os 
integrantes da Longa Metragem resol-
veram se reagrupar para a apresenta-
ção do show de hoje. Na ocasião, caso 
seja possível, pois é preciso imprimir 
o material, ele informou que poderá 
vender ao público, ao preço de R$ 15, 
um CD contendo 11 músicas autorais, 
todas no estilo pop rock, que a banda 
gravou em estúdio em 1996 e nunca 
chegou a ser lançado. A propósito, 
além dele, que é o guitarrista, os de-
mais componentes são os seguintes: 
Adriano Ismael (baixo); Chiquinho 
(bateria); Maurílio (trompete) e San-
doval Moreno (trombone). 

O próprio Robério Jacinto lembrou 
um detalhe curioso, envolvendo a 
banda. É que, ao estrear no Bar Portal 
das Cores, em 1994, o grupo se cha-
mava Medida Provisória. No entanto, 
naquele mesmo ano, durante apresen-
tação no local, por plebiscito entre os 
frequentadores, foi escolhido outro 
nome, justamente o Longa Metragem. 
Experiências assim, aliadas ao apelo 
de amigos, o estimularam a idealizar 
o evento. “Sandoval (o trombonista do 
grupo) ficou dando gás para o retorno 
da banda”, exemplificou ele.      

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com 

Quem comparecer ao show de hoje 
à noite, no restaurante panorâmico do 
Esporte Clube Cabo Branco, além de 
“matar as saudades” da Longa Metra-
gem, terá, também, a oportunidade 
para ouvir, mais uma vez, repertório 
daquela mesma época - ou seja, os 
anos 1990 - formado por canções au-
torais da banda, além de músicas dos 
grupos Skank, Cidade Negra, O Rappa 
e do cantor e compositor - também 
paraibano - Chico César. 

“A criação do Bar Portal das Cores 
estimulou o surgimento de bandas 
paraibanas”, ressaltou, ainda, Robério 
Jacinto, lembrando que o espaço físico 
disponível era outro diferencial da 
época, capaz de receber centenas de 
pessoas. Além disso, ele acredita que 
o evento, em clima de revival, passa a 

ser uma alternativa no cenário cul-
tural. “O que se percebe, hoje, é que 
a mídia tem divulgado vários estilos, 
sendo o sertanejo o mais forte. Mas 
isso, às vezes, cansa e o público fica 
meio sem opção. Não que eu tenha 
preconceito, mas é preciso permitir ao 
público escutar outras coisas”, comen-
tou o músico. 

No intuito de continuar servindo 
como opção no calendário cultural, 
Robério Jacinto informou que a ideia é 
manter o evento fixo, com a periodici-
dade dos shows a cada 30 ou 40 dias. 
O formato será com a participação 
da Longa Metragem convidando uma 
atração diferente para se apresentar, 
mas que tenha passado pelo Portal 
das Cores, naquela época. A próxima 
banda já foi escolhida. Trata-se da 

Rastamen, mas ainda não foi definida 
a data. 

“O Portal das Cores foi um divisor 
de águas, porque propiciava o encontro 
dos músicos da Paraíba com os de Per-
nambuco. Era uma espécie de intercâm-
bio, pois as apresentações ocorriam nos 
dois estados”, disse Bob Zaccara, um dos 
ex-proprietários do bar. 

A banda é formada pelos músicos Maurílio, Chiquinho Mino, Adriano Ismael e Robério Jacinto (acima), além de Sandoval Moreno 

n Evento: “Longa Metragem na Trilha do Portal”

n Atração: Banda Longa Metragem

n Data: Hoje

n Hora: 22h

n Local: Restaurante panorâmico do Esporte Clube 

Cabo Branco    

n Endereço: Rua Cel. Souza Lemos, s/n0, Miramar              

n Ingresso: R$ 30

Serviço

FOTO: Divulgação
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Diácono, Jornalista e do IHGP

José
Nunes

A missão Ibiapina continua
Poucas vezes na história do Brasil, na au-

sência do governo, um líder religioso ou político 
conseguiu organizar contingente de pessoas 
humildes para trabalhar juntas por uma causa, 
como fez Padre Ibiapina no Nordeste na metade 
do século XIX, sem fanatismo ou pegando em 
armas, como sucedeu com Antônio Conselhei-
ro, que teria se inspirado nele para reunir sua 
cambada de esmolambados que encurralou, 
enfrentou e humilhou a recém-implantada Re-
pública.

O trabalho deste missionário católico que 
surgiu no tempo do Segundo Império, depois de 
percorrer os palcos da Magistratura e do Par-
lamento sem se contaminar, optou por embre-
nhar-se pelos Sertões nordestinos para viver 
entre o povo que estava sem rumo. 

Nas últimas décadas sua atuação tem sido 
analisada por historiadores. O mais recente 
trabalho que serve de base para reflexões é do 
padre Ernando Luiz Teixeira de Carvalho, hoje 
o principal estudioso da obra de Ibiapina. O 
livro é um minucioso estudo sobre manuscrito 
encontrado na Casa de Caridade Santa Fé, sem 
data, que fazia a defesa do sacerdote contra acu-
sações do padre Joel Esdras Lins Fialho, discor-
dante do trabalho missionário de Ibiapina. 

No lançamento do livro “Ibiapina e Santa Fé 
nos desafios do tempo”, fazendo a apresenta-
ção da obra, o historiador Humberto Fonseca, 
falou do encontro espiritual de padre Ernando 
com Ibiapina, em 1965, antes de sua ordenação 
presbiteral, depois de estudar e refletir sobre a 
missão deste apóstolo do Nordeste.

Há uma identificação na atuação missio-
nária entre ambos, cada um com seu carisma 
servindo de modelo para o clero deste país 
tropical. Padre Ernando deixou-se fascinar 
pela figura mística do missionário de Ibiapina, 
como recorda Humberto. Lembra que ninguém 
melhor do que o autor de “A Missão Ibiapina” 
para falar deste que trouxe dignidade para 
tantas pessoas, construiu casas de caridade 
onde amparou milhares de famílias famintas 
no Nordeste.

“Na sua operação analítica o padre/histo-
riador interpretou, comentou, revelou nomes, 
esclareceu sobre os personagens e fez a crítica 
de atribuição da obra levando em conta o esti-
lo e as expressões usadas no texto”, comentou 
sobre o autor do livro em foco.

Ele tem vastos conhecimentos sobre a 
história dos bens culturais da Igreja, possui 
especialização nesta matéria pela Universidade 
Gregoriana, de Roma, onde defendeu tese de 
doutorado em Teologia, sob o título “Para Lou-
vor do Altíssimo”, um estudo sobre o nosso con-
junto barroco Francisco, patrimônio nacional de 
história da arte. 

Em 1975, depois de ordenado presbíte-
ro, foi presença marcante na vida de famílias 
carentes nos bairros periféricos de Mandaca-
ru, em João Pessoa, e Renascer, em Cabedelo, 
quando era vigário da Catedral Nossa Senhora 
das Neves. Tempos depois também esteve no 
distrito rural de Livramento, em Santa Rita, le-
vando o conforto espiritual à população daque-
la área canavieira.

Integrante do IHGP, padre Ernando é fas-
cinado pelo trabalho de Ibiapina e, com seus 
estudos, vem dado importante contribuição 
para se reverenciar a memória deste missio-
nário que revolucionou o modo de ser Igreja 
no Brasil, a partir das esturricadas terras do 
Nordeste. Ele deu prosseguimento aos estudos 
e divulgação do padre José Comblin acerca da 
obra missionária de Ibiapina, modelo para bis-
pos, padres e diáconos também.

Ruy Espinheira Filho realiza carreira de virtuose no conto e na poesia

Roda Viva dos pobres reúne escritores em canal na internet

Celebração da vida na obra do escritor baiano Ruy Espinheira Filho

Síntese de caminhos da vanguarda

Sérgio de Castro Pinto 
sergiodecastropinto@gmail.com

Com “Os Sonhos dos An-
jos”, Ruy Espinheira Filho 
registra os seu 40 anos de 
literatura. E o faz através de 
um livro de contos quando 
poderia fazê-lo, também, 
através de um livro de poe-
mas. Ocorre que o contista 

e o poeta já foram incorporados ao patri-
mônio da literatura brasileira. Quer dizer, o 
autor baiano transita, com desenvoltura e 
competência, nesses dois gêneros literários 

Ruy é da família de Luiz Vilela, pois 
sabe, como poucos, urdir uma história com 
início, meio e fim, sem investir em experi-
mentações pretensamente vanguardistas.
Louve-se a apresentação gráfica do volume, 
editado pela Caramurê publicações, da 
Bahia.   

Sobre o Ruy poeta, faz algum tempo, 
escrevi: “”(...) no autor baiano, o poema 
de extração metalinguística possui outra 
função além daquela de apenas expressar 
a sua profissão de fé na arte poética: serve, 
também, como ponto de apoio ou de equilí-
brio para minorar o fardo da existência. Ou 
seja, mesmo num poema metalinguístico, no 
geral utilizado pelos poetas para expressar 
a sua performance, o seu virtuosismo, Ruy 
Espinheira Filho encontra pretexto para 
celebrar da melhor maneira possível o con-
graçamento da arte com a vida”.

Imponderável poesia em “Silabário” 
A literatura é uma espécie de alimento. 

Uns a servem de bandeja, mastigada; outros, 
como o pão que o diabo amassou. Não pre-
cisa dizer que esses últimos, rejeitando toda 
e qualquer concessão ao fácil, parecem fazer 
coro com o poeta Jorge de Lima:”Se vós não 
tendes sal-gema/ não entreis neste poema”.

“Silabário”, de Walter Galvão, embora 
passe a impressão de que reúne alguns 
poemas do tipo pão-pão, queijo-queijo, em 
forma de sentença, de máxima, de aforismo, 
está longe de ser um livro palatável, aces-
sível ao leitor. Antes, o convoca e o instiga 
para, com o eu lírico, descortinar um mundo 
que rejeita a lógica cartesiana, burocrática, 
regida pela relação de causa e efeito. Aliás, 
sob este aspecto, alguns dos poemas nele 
enfeixados remetem a um dos postulados 
do Manifesto Futurista, mais especificamen-
te ao Manifesto Técnico, cujo item sétimo 
preceitua:”Os escritores abandonaram até 
agora a analogia imediata. Compararam, 
por exemplo, o animal ao homem ou a um 
outro animal, o que equivale ainda, mais 
ou menos, a uma espécie de fotografia. 
Compararam, por exemplo, um fox-terrier 
a um pequeníssimo puro sangue. Outros, 
mais avançados, poderiam comparar 
aquele mesmo fox-terrier trepidante  a uma 
pequena máquina morse. Eu o comparo, ao 
contrário, a uma água fervendo. Existe nisso 
uma gradação de analogias sempre mais 
vastas, existem relações sempre mais vastas, 
existem relações sempre mais profundas e 

O internauta que gosta de literatura tem 
uma boa opção no próximo domingo. Trata-se 
da primeira edição da Roda Viva dos Pobres, 
um evento da Flipobre, que começa a partir 
das 17h e terá entrevistas com dois escritores. 
Na primeira hora, o grupo de entrevistadores 
fará perguntas ao escritor mineiro Bruno 
Brum; na segunda hora, o segundo grupo 
entrevistará o escritor paraibano Roberto 
Denser. O programa pode ser assistido pelo 
youtube e as perguntas podem ser feitas no 
chat do canal, além disso, haverá no mínimo 
cinco pessoas fazendo perguntas também 
online. O endereço de acesso: https://www.
youtube.com/channel/UCbH95lBisHga8ykU-
CuSJR6g

A organização da Roda Viva dos Pobres 
é dos parceiros da Flipobre, Diego Moraes e 
Roberto Menezes.  Segundo Roberto Menezes, 
os eventos promovidos pela dupla costumam 
ter uma média de acesso que vai de 200 a 300 
pessoas ao vivo. Ainda conforme ele, o nome 
Roda Viva dos Pobres é inspirado no progra-

ma televisivo Roda Viva e tem como objetivo 
divulgar o trabalho dos autores que estarão 
sendo entrevistados.

Os entrevistadores do programa deste 
domingo serão os escritores Fabiano Calixto, 
Victor da Rosa, Amanda Bruno, Reuben da 
Cunha Lima, Norma de Sousa Lopes, Amaril-
do Anzolin, Diego Moraes, Roberto Menezes, 
André Ricardo Aguiar, Maikel de Abreu, Tiago 
Germano e Bruno Ribeiro.

Bruno Brum, um dos entrevistados, 
nasceu em Belo Horizonte, em janeiro de 
1981. Publicou os livros Mínimaidéia (2004), 
Cada (2007) e Mastodontes na sala de espera 
(2010). É, ao lado de Ana Elisa Ribeiro, editor 
da coleção Leve um Livro, que distribui gra-
tuitamente livretos de poetas contemporâne-
os nas ruas de Belo Horizonte. Tem poemas, 
traduções e textos críticos sobre sua obra 
publicados em diversos periódicos brasilei-
ros, em mídia impressa e virtual.

Já Roberto Denser:, nascido no Estado da 
Paraíba, em 1985, é autor do livro A Orquestra 
dos Corações Solitários, onde reúne contos 
sobre a solidão inspirados nas músicas dos 
Beatles. Além disso, publicou alguns contos e 

crônicas em jornais, revistas e sites, e atual-
mente trabalha em seu primeiro romance.

A primeira Flipobre foi realizada em 
7 de dezembro do ano passado e reuniu 
escritores de vários lugares do Brasil. Roberto 
Menezes informa que o evento contou com 
seis mesas redondas discutindo temas que 
envolvem os problemas da maioria dos 
escritores pobres do Brasil e homenageando 
o escritor Lima Barreto. 

A 1ª Feira Literária dos Pobres (Flipo-
bre), foi idealizada pelo escritor amazonense 
Diego Moraes que convidou o também escri-
tor paraibano, Roberto Menezes para somar 
os esforços e organizar o evento.

Um dos objetivos da Flipobre foi levan-
tar o questionamento em relação à qualidade 
da Literatura Brasileira, se ela ainda pode ser 
medida pelo endereço ou editora que cada 
escritor publica. As mesas foram compostas 
por escritores de vários lugares do país, onde 
o único eixo do evento foi a própria Literatura.

Roberto Menezes explica que o termo 
“pobre” se encaixa bem por seu significado 
múltiplo, e o mais importante, aponta a mar-
ginalização que muitos escritores vivenciam. 

Entre gêneros, há 40 anos

sólidas, se bem que longínquas”. 
Se o movimento futurista antecedeu 

o Surrealismo, coube a este radicalizá-lo, 
na medida em que abolia os referentes 
externos para investir nas camadas mais 
profundas da psique humana. Porém, 
antes desses dois movimentos das 
vanguardas europeias, o Simbolismo 
já ensaiara, embora timidamente, os 
primeiros passos em direção à escrita 
automática, à imaginação sem fios dos 
surrealistas.

Não desejo rotular a lírica de Galvão 
de surrealista, mas, antes, considerá-la 
eclética, espécie de amálgama de todas 
as conquistas das vanguardas, quem 
sabe ainda com algumas ressonâncias do 
Sincretismo Poético Integral, movimento 
idealizado por Audálio Alves e que mere-

ceu elogios de Joaquim Cardoso.
Em outras palavras - e como 

diria Mário Quintana -, se Galvão 
não é frequentador assíduo de 
uma só escola, não gazeia as aulas 
do Futurismo, Dadaísmo e do 
Surrealismo, sobretudo quando 
celebra as núpcias dos contrários 
entre coisas e seres aparentemente 
díspares e antagônicos entre si, a 
exemplo do que ocorre no poema 1 
da sessão “Calendário”: “O sábado 
é um passo/ entre o ócio e o cio./
Pássaro em céu de arrepios.// Os 
sábados passeiam nus nas janelas 
dos desejos”. Ou, ainda, nos três pri-
meiros versos do poema 1 da série 
“Cardiofilia”: “Meu coração/arquei-
ro cego/não é bicho amestrado”. E 
nos versos iniciais do poema 3 da 
mesma série:”Meu coração espelho 
barroco/ é uma ideia na garganta/ 
anzol para caçar esperança”. E no 
poema 4, da série “Cotidiano”, que 
assim se inicia:””As paixões do dia 
a dia/ peixes de vidro no aquário 
seco da sala”. Encerro por aqui, pois 
os exemplos são muitos e seria 
exaustivo enumerar todos.

Por último, cabe-me dizer 
- como já o disse a propósito do 
livro “Água dos sonhos”, de Elvio 
Vargas - que os paralelos insólitos 
das poesia de Galvão assentam-
se, quem sabe, na necessidade 
humanística de aproximar os 
contrários para eliminar as dife-
renças. E que “Silabário” empulha 
a cartesiana e redutora compreen-
são do mundos dos empedernidos 
cultores do ponderável.   

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

FOTO: Divulgação
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Roteiro

Em cartaz

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

SERVIÇO

O Sétimo Filho
Obra tem espiritismo, bruxaria e confinamento

John Gregory (Jeff Bridges) é o sétimo filho do sétimo 
filho e mantém uma cidade do século XVIII relativamente bem 
e longe dos maus espíritos. No entanto, ele não é mais jovem 
e suas tentativas de treinar um sucessor foram todas mal 
sucedidas. Sua última esperança é um menino chamado Thomas 
Ward (Ben Barnes), filho de um jovem fazendeiro. Seu primei-
ro 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.

Evento

Projeto Estacine exibe neste 
domingo filme La voz Dormida 

FOtOS: Divulgação

Mierdamorfose ou o triste
fim da radical honestidade

Leitura que confunde 
inquietação com aborre-
cimento, esta do romance 
“Mierdamorfose ou O 
semeador da radical hones-
tidade” (7Letras, 2014), do 
escritor manauara Carlos 
Trigueiro. Valendo-se de 
metalinguagem e do poder 
supramental que outorga ao 
protagonista, o que lhe per-
mite modular a bel-prazer 
o discurso, o autor cria uma 
espécie de fábula, tendo 
como referência, no plano 
da realidade sociocultural, 
vícios e trambiques que em-
perram o desenvolvimento 
de ético e econômico de certa República sul-americana.

O protagonista–narrador é o professor de Literatura Com-
parada da Faculdade Integrada Tancredo Abranches (Fita), Anas-
tácio Penaforte. Este, certa noite, antes de deitar-se, lê as “Con-
fissões” de Rousseau, Santo Agostinho e Yukio Mishima. Depois 
repete, seguidas vezes, em voz alta, dez tópicos das Epístolas de 
São Paulo aos Filipenses. Acorda surtado, onisciente, comum de-
sejo incontrolável de delatar a si próprio a um amigo, à polícia e à 
psiquiatra, pelos incontáveis e diversificados crimes que cometeu, 
ao longo da vida.

A estrutura narrativa de “Mierdamorfose” -com sua retórica 
baseada na exaustiva repetição das razões e irracionalidades do 
protagonista, após ser acometido da síndrome da radical hones-
tidade -revela a intenção do autor de provocar o leitor, mostran-
do-lhe quão óbvio são os problemas do país real, como também 
as soluções, embora estas nunca se apresentem de fato. E que, a 
despeito de atribuirmos aos outros a responsabilidade pelo esta-
do de coisas, para mais ou para menos, todos temos culpa nesse 
cartório.

O narrador movimenta o tempo e o espaço do jogo narrativo 
com precisão matemática, numa clara antítese da notória falta de 
pontualidade republicana. O problema “fonético”do protagonista, 
que o faz trocar o “p” pelo “ph”, ao se referir aos poderes legais em 
vigor no país - no caso, o p(h)oder estatal, o p(h)oder sindical e o 
p(h)oder público -, seria outra ironia, esta relacionada não só aos 
diversos níveis de linguagem que regem as relações sociais, como 
também à submissão da sociedade ao projeto ideológico do poder.

Era de se esperar que um cidadão que acordasse transtorna-
do por um surto radical de honestidade que o levasse a confessar, 
perante amigos, policiais e médicos, toda sorte de sacanagens que 
praticou, tanto na vida privada como na esfera pública, fosse pa-
rar atrás das grades. E é isso o que acontece com Penaforte, mas 
não para pagar pelos crimes, na forma da lei, e sim por armações 
do “establishment”, assustado ante a possibilidade de a síndrome 
se alastrar, despertando a população de sua alienação histórica.

Para quem lê a obra literária à procura de um sentido para 
a vida, o livro de Carlos Trigueiro é um retrato fiel do nosso país. 
Como diz Lupércio Abranches, diretor da Fita, “o Brasil (...) é uma 
amostra pirata do legítimo caos social, ético, moral, político e 
econômico em constante processo aleatório de organização da 
corrupção”. Curado, Penaforte sucumbirá novamente ao status 
quo?  E o leitor? Permanecerá sentado à beira do caminho à espe-
ra da resposta que, segundo Barthes, a literatura jamais lhe dará? 
That is the question.

Livros em destaque

      Humor 

O CONDE tonho

Obra retrata guerra civil espanhola

William Costa
wpcosta.2007@gmail.com

Capa do romance que aborda a ética

Premiado com três Goyas, o filme 
espanhol La Voz Dormida, dirigido por 
Benito Zambrano, será exibido gratuita-
mente ao público no próximo domingo, 
a partir das 16h, no Miniauditório da 
Estação das Artes, anexo à Estação Cabo 
Branco, localizada no Altiplano, em João 
Pessoa, dentro do Projeto Estacine. Na 
ocasião, o cinéfilo Andrés von Dessauer 
comentará essa produção de 2011 com 
os espectadores mas, em texto enviado 
como colaboração especial para A União, 
que o jornal publica a seguir, ele faz uma 
análise da obra cinematográfica.  

Os espanhóis não esquecem das 
lágrimas femininas derramadas durante 
(1936 /1939) e após sua guerra civil, no 
regime franquista. E a prova dessa lem-
brança perene é o filme de Benito Zam-
brano, ‘La Voz Dormida’ (2011). A obra, 
em questão, levou 3 Goyas e é conside-
rada uma denúncia sobre as atrocidades 
cometidas por um regime totalitário que 
chegou ao poder com a ajuda, do movi-
mento, ultra direitista da Falange Espa-
nhola, das forças militares da Alemanha 
nazista e, da Itália fascista (que buscavam 
evitar o avanço e a consolidação das 
ideias comunistas/socialistas). Sob as 
bênçãos da Igreja Católica que temia as 
aspirações laicas da esquerda republi-
cana, o modelo de governo adotado por 
Franco se centrava em um nacionalismo 
extremo, capaz de aniquilar seu próprio 
povo em nome do Estado.

Mesmo após o fim dessa sangrenta 
guerra ainda existiam focos da resistên-
cia republicana no país, como se denota 
no realismo fantástico do filme ‘O Labi-
rinto do Fauno’.  A diferença entre esses 
dois trabalhos está, todavia, no grau de 
agressividade e parcialidade com que 
os diretores tratam desse conturbado 
período.  Valendo observar que, a ‘Voz 
Adormecida’ não tem a pretensão de 
ser um documentário até porque sua 
atenção está voltada, essencialmente, às 
consequências da guerra civil no mundo 
feminino.

É com base nesse argumento que se 
desenrola, desde as primeiras cenas, um 
forte drama, vivido por duas irmãs, in-
terpretadas pelas talentosas Maria Léon 
(vencedora de um Goya) e Inma Cuesta.  
Separadas pelas grades de um cárcere, 
essas personagens são responsáveis pe-

los poucos momentos de trégua advindos 
da escassa oportunidade de comunicação 
nos dias de visita. Claro que a película 
também conta com um romance subja-
cente. Mas, definitivamente, essa tímida 
estória de amor não consegue ofuscar a 
trama principal. 

A dramaticidade sem tréguas atinge, 
várias vezes, seu ápice. Sobretudo, quan-
do a Igreja Católica se revela coadjuvante 
ou mesmo protagonista da violência. Isso 
porque ao invés da Igreja levar conforto 
espiritual às prisioneiras, ela passa a 
assumir, em pleno século XX, uma pos-
tura, nitidamente, inquisitória. Valendo 
como agravante o fato de que, em tal 
caso, o clero não atuou na defesa de seus 
princípios ou dogmas, mas, a serviço da 
ditadura franquista. Tal postura, aliás, 
fica evidente na cena em que as prisio-
neiras são obrigadas a beijar um boneco 
de gesso que representaria o Menino 
Jesus. E, como nenhum boneco suporta 
tanta idolatria forçada, o pobre artefato 
acaba estilhaçado no chão. Incidente 
que, considerando a posterior explosão 
de fanatismo da madre superior, faz com 
que as carcerárias franquistas pareçam 
senhoras extremamente dóceis. 

A obra cinematográfica, em apreço, 
se junta ao rol dos trabalhos que, em 
verdade, dispensam maiores interpreta-
ções, por abordar uma realidade fática. 
As maiores vítimas de uma guerra são 
sempre seus sobreviventes a quem a 
vida além de incumbir a árdua tarefa 
de recolher os destroços e enterrar os 
mortos, impõe a dor das memórias e das 
ausências.

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  Tambiá 5: 14h10, 
16h20, 18h40 e 21h 

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 21h20

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. 

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: Comé-
dia. 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 car-
ros (Rodrigo Santoro).  Manaíra3: 14h45, 
17h15, 19h45 e 22h20  CinEspaço 2: 

18h50 Tambiá 4:  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 2:  
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

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com 



Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo é marcado 
com uma vasta programação cultural em toda a Paraíba

Vertentes artísticas
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - sexta-feira, 27 de março de 2015

Diversidade

A peça “O Amor Venceu” terá apresentação única na capital, se constituindo como um dos principais eventos do gênero no espiritismo

FotoS:  Divulgação

Foto:  Bruno Vinelli

Hoje é comemorado o Dia Mun-
dial do Teatro e o Dia Nacio-
nal do Circo e para celebrar a 
data, 12 cidades de diferentes 
regiões da Paraíba recebem 
espetáculos até amanhã. 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. 
O evento é realizado pelo Governo do Esta-
do, por meio da Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc), com apoio das prefeituras. 
A programação é gratuita.  

A programação continua hoje com a 
turma de concluintes do curso de Teatro da 
UFPB (João Pessoa - PB) que apresenta a 
peça ‘Henrique IV’ no Teatro Paulo Pontes 
do Espaço Cultural, às 20h, ainda na capital 
a peça ‘O Amor Venceu’, uma super produção 
da obra de Zíbia Gasparetto, com uma única 
apresentação no auditório da Federação 
Espírita Paraibana a partir das 20h ao preço 
de R$ 35 + 1Kg de alimento não perecível ou 
R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Em Campina Grande, a programação 
acontece em dois dias, contemplando o 
público adulto e infantil, o Cine Teatro São 
José recebe o Grupo Graxa de Teatro com 
o espetáculo infantil ‘Faz de Conta’, às 18h. 
Em todas as outras cidades que acolherão 
o evento as apresentações se concentrarão 
hoje.

Em Alagoa Grande acontece o espetá-
culo ‘Alforria’ no Teatro Santa Ignês às 20h, 
já em Areia tem o espetáculo ‘Os Nadado-
res’ no Teatro Minerva a partir das 20h, em 
Bananeiras o ‘Circo Arlequin’ se apresenta 
na Praça Central às 19h, no Litoral Sul, na 
cidade do Conde a peça ‘Clown Bar’ acontece 

Paixão de Cristo será encenada nos bairros 
de Mangabeira e Geisel em João Pessoa

Aos 89 anos, morre o humorista 
Jorge Loredo, o “Zé Bonitinho”

no auditório da Escola João Gomes Ribeiro 
às 20h, em Cuité o espetáculo ‘Os Malefícios 
do Fumo’ será no Teatro Municipal Francisca 
Emília da Fonseca - Dona Chicota a partir das 
20h, na região do Brejo em Guarabira, a peça 
‘Adorável Família’ acontece no Teatro Muni-
cipal Geraldo Alverga às 20h, em Monteiro 
o espetáculo ‘A Saga Daluz’ será no Teatro 
Municipal Jansen Filho a partir das 20h. No 
Sertão acontece em Sousa a peça ‘De Volta 
ao Picadeiro na Praça Guanabara às 19h, em 
Pombal a peça ‘O Circo das Pulgas’ acontece 

no Teatro Murarte às 20h. Em Cajazeiras o 
espetáculo ‘Casamento Branco’ acontece às 
19h na Praça Nêgo Zé - Bairro Cunha Lima

Os teatros, auditórios e praças nas cida-
des contempladas, estão ocupados com as 
apresentações como forma de popularizar as 
artes cênicas e fortalecer o gênero de teatro 
de rua. Assim como nos anos anteriores, 
espetáculos circenses fazem parte da progra-
mação, já que hoje se festeja as duas verten-
tes artísticas – o teatro e o circo.  O evento 
também destaca o potencial artístico da 

Paraíba e proporciona a circulação de grupos 
de diferentes cidades.

Esta é a quarta edição do evento que tem 
como característica a circulação de grupos e 
a abrangência estadual, já que os municípios 
foram escolhidos de maneira estratégica 
para que polarizem diferentes regiões do Es-
tado, possibilitando que a população de cida-
des circunvizinhas 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.

Com a proximidade da semana san-
ta, os tradicionais espetáculos ao ar livre 
da Paixão de Cristo já estão em fase 
de preparação. Hoje, amanhã e domingo 
acontece às 20h ao lado do Mercado Pú-
blico de Mangabeira, o espetáculo ‘Pai-
xão de Cristo’ da companhia de teatro 
Soluar. Já amanhã e domingo acontece 
o ‘Auto de Deus’, na Praça Estudante 
Orlando, no bairro do Geisel, às 20h. As 
peças podem ser assistidas por toda a 
família e as entradas são gratuitas.

A peça da Companhia Soluar tem a 
direção geral de Edilson Alves e é basea-
do no texto ‘Signos da Paixão’ da atriz 
e dramaturga Celly de Freitas e também 
o texto ‘Cordel da Paixão de Deus’ do 
paraibano e dramaturgo Tarcísio Pereira.

As peças são realizadas com a 
intenção de evangelizar através da arte, 
para levar às pessoas uma reflexão 
sobre a realidade e relembrar o que Jesus 
passou por nós. Além das novas cenas, 
com os milagres realizados por Jesus ao 

longo de sua vida, a peça conta tam-
bém com vários efeitos de luz e fumaça 
para deixar o espetáculo ainda mais 
belo e emocionante. Dar continuidade as 
montagens da encenação da ‘Paixão de 
Cristo’ com propósito de promover um 
grande espetáculo ao ar livre com acesso 
de forma gratuita. Produzir o espetáculo 
não é tarefa fácil. Desde a montagem do 
cenário, preparação dos atores amado-
res, figurino e maquiagem para tudo sair 
perfeito. 

A Paixão de Cristo trata-se de um 
espetáculo teatral sobre a vida, paixão e 
morte de Jesus. O Cristo, que vem sen-
do encenado em praça pública desde os 
tempos medievais, portanto sem novi-
dades nos fatos a serem apresentados. 
Se por um lado, o conhecido drama tem a 
função de reafirmar e reviver a mensagem 
do Cristo, por outro, sendo o teatro, deve 
também falar diretamente ao público de 
hoje utilizando-se de linguagens e trazendo 
em si as qualidades essenciais do teatro.

Morreu, por volta de 5h da manhã 
de ontem, o humorista Jorge Loredo, o Zé 
Bonitinho. O comediante, de 89 anos, estava 
internado no Hospital São Lucas, na Zona Sul 
do Rio desde o último 3 de fevereiro, onde 
permaneceu em estado grave. De acordo com 
o boletim médico, Loredo lutava há anos con-
tra uma doença pulmonar obstrutiva crônica 
grave e um enfisema pulmonar, que o levaram 
à falência múltipla de órgãos.

Topete esculpido com Gumex, bigode 
delgado, sobrancelhas arqueadas, olhar de 
conquistador e roupas extravagantes, ele 
mal entrava em cena e já arranca gargalhadas 
da plateia do estúdio da extinta TV Rio, em 
1960. Era a estreia de O Bárbaro, vivido pelo 
ator e humorista Jorge Loredo no programa 
“Noites cariocas”, que serviria de matriz para 
o personagem Zé Bonitinho, o galenteador 
barato e exagerado que marcaria a carreira do 
artista carioca e a TV brasileira.

O Bárbaro foi rebatizado em homena-
gem a um cozinheiro que Loredo conheceu em 
um restaurante de beira de estrada que, por 
ser muito feio, era chamado de Zé Bonitinho. 

Os trejeitos do personagem foram inspirados 
em outra figura real, o Jarbas, um dos compa-
nheiros do jovem Jorge Loredo nas maratonas 
pelos bares da Praça Saens Peña, na Tijuca, 
onde nasceu.

Autor de bordões inesquecíveis — “Garo-
tas do meu Brasil varonil: vou dar a vocês um 
tostão da minha voz...!”; “Mulheres, atentem 
para o tilintar das minhas sobrancelhas”; “O 
chato não é ser bonito, o chato é ser gosto-
so”, entre outras —, Zé Bonitinho foi pratica-
mente uma espécie alter ego de Loredo:

Na TV, o ator começou dividindo o banco 
do programa “Praça da Alegria”, nos anos 1970, 
com Chico Anysio, Moacyr Franco e Ronald 
Golias. Diferentemente de Anysio e Franco, 
que tiveram programa próprio, e de Golias, que 
era astro absoluto da “Família Trapo” , Loredo 
sobreviveu como coadjuvante. O ator chegou 
a criar outros tipos famosos, como o mendigo 
soberbo My Lord e o costureiro François Pae-
tê, mas Zé Bonitinho sempre foi a sua grande 
marca, que só desapareceu da TV quando o 
programa “A Praça é Nossa”, do SBT, saiu do 
ar, no início dos anos 2000.

Companhia de teatro Soluar encena o espetáculo sacro anualmente na comunidade

O personagem ficou eternizado na memória dos amantes dos programas de humor da tV

Lucas Duarte
Especial para A União 
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Ministério da Educação 
garante renovação de 
todos os contratos do Fies

Mulheres artesãs
Feira que reúne 200 profissionais do Estado termina amanhã na PBTur

Foto: Reprodução/Internet

Segue até amanhã a 4ª 
Feira de Mulheres Artesãs da 
Paraíba, que reúne 200 profis-
sionais de 40 cidades do Esta-
do e tem como objetivo ajudar 
na autonomia econômica das 
mulheres que trabalham com 
o artesanato. O evento foi aber-
to na última quarta-feira e está 
sendo realizado no pátio da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo (PBTur), na orla de Tam-
baú, em João Pessoa.

“Esse é um espaço impor-
tante para que a mulher parai-
bana mostre seu valor e o que 
sabe fazer de melhor”, ressaltou 
a vice-governadora Lígia Felicia-
no durante a solenidade de aber-
tura. A feira é uma promoção do 
Governo do Estado, por meio do 
Centro de Apoio à Criança e ao 
Adolescente (Cendac).

Os visitantes poderão 
conferir uma variedade de 
trabalhos confeccionados em 
algodão colorido, fios, madeira, 
renda labirinto e renascença, 
batique, escama de peixe, cipó, 
arte provençal, cerâmica, cai-
xas decorativas, biojoias, entre 
outros. O evento funciona das 
12h às 22h e amanhã encerra-
se às 14h. A entrada é gratuita.

Lígia Feliciano ainda des-
tacou que o Governo tem um 
olhar especial voltado às mu-
lheres através de incentivos 
oferecidos como o Circuito 
do Artesanato Paraibano, que 
ocorre paralelamente em sho-
ppings da capital e de Cam-
pina Grande. “Eu senti uma 
alegria enorme ao visitar cada 
artesão e poder ver, de per-
to, o poder de transformação 
quando a mulher, através do 
seu conhecimento, consegue 
produzir peças desde as mais 
delicadas até as mais grandio-
sas. Eu tenho no meu coração 
a missão de representar cada 
profissional, ser parceira e 
amiga”, comentou Lígia.

A presidente do Cendac, 
Valquíria Alencar, agradeceu 
o empenho de todos os envol-
vidos na realização da feira. 
“Muitos dos participantes são 
oriundos dos próprios cursos 
oferecidos pela entidade e ago-
ra já podemos pensar na próxi-
ma edição do evento, com um 
número maior de expositores”, 
pontuou. Ela também disse que 
o sucesso do evento se deve ao 
empenho do Governo do Es-
tado, que promoveu a qualifi-
cação de mulheres em cursos 
profissionalizantes e lembrou 
que a feira foi criada para cele-
brar o ‘Mês da Mulher’ e ajudar 

na autonomia econômica das 
que vivem do artesanato.

O secretário de Estado da 
Administração Penitenciária, 
Wagner Dorta, visitou o evento 
onde os trabalhos das reedu-
candas do Presídio Júlia Mara-
nhão são comercializados.  “É 
uma demonstração clara que 
estamos cumprindo as nor-
mas de execuções penais, que 
diz que as reeducandas têm 
que trabalhar e se reintegrar 
à sociedade.  Essa atividade da 
produção de bonecas estimula 
a apenada a retornar ao seio da 
sociedade e ter uma oportuni-
dade de trabalho”, frisou Dorta. 
Para a turista e designer per-
nambucana Tereza Lopes, a fei-
ra tem uma localização excep-
cional e traz uma diversidade 
de produtos que mostra a iden-
tidade cultural do artesão. “Sou 
pesquisadora e estou encanta-
da com o artesanato daqui. Não 
são apenas peças utilitárias ou 
decorativas, são peças com 
histórias únicas, muitas vezes 
de fabricação exclusiva. Isso 
faz todo diferencial na hora de 
escolhermos e levarmos para 
casa”, parabenizou.

Na feira, ainda é possí-
vel encontrar comidas típicas 
como tapioca, cocada, mela-
ço, bolos, comidas naturais e 
até licores caseiros. Como os 
de dona Belijane Bernardino, 
de Guarabira, e Maria José, de 
Campina Grande. “São 50 anos 
fazendo licores especiais, finos 
e cremosos, da fruta verdadei-
ra. Tem de abacaxi com leite, 
jabuticaba, oliveira, menta 
com leite condensado, moran-
go, uva-passa e muitos outros. 
Vendo bastante e espero ter o 
retorno nesta feira que já co-
meçou animada e com muitos 
turistas nos visitando e elo-
giando nosso trabalho”, come-
morou Belijane.

A vice-governadora Lígia Feliciano participou da abertura da Feira de Mulheres Artesãs da Paraíba e destacou a importância do evento

Apesar da feira ser das mu-
lheres artesãs, um homem tem 
ganhado destaque entre elas. É o 
trabalho de Antônio Gomes, mais 
conhecido por Tony. Funcionário 
do Cendac há 6 anos, ele começou 
na instituição como orientador e 
agora participa de todas as edições 
com suas caixas decorativas e perso-
nalizadas. “Sou muito detalhista e 
capricho em tudo que faço. Tenho 
porta-joias, caixas para vinhos, cho-
colates, sabonetes e produzo o que 
me pedirem sob encomenda. Dá 
para tirar uma grana extra e com-

plementar o salário”, comemorou.
A alegria e animação da aber-

tura do evento contou ainda com 
a participação musical da repentis-
ta paraibana Maria Soledade e do 
forrozeiro Bira Delgado. Também 
marcaram presença o secretário 
de Estado da Juventude, Esporte e 
Lazer, Tibério Limeira; Sandra Mar-
rocos, presidente da Fundação de 
Desenvolvimento da Criança e do 
Adolescente Alice Almeida (Fun-
dac); Gilberta Soares, secretária de 
Estado da Mulher e Diversidade Hu-
mana; Agamenon Vieira, secretário 

executivo da Administração Peni-
tenciária; Tavinho Santos, diretor de 
Operações da Empresa Paraibana 
de Abastecimento e Serviços Agrí-
colas (Empasa), Cinthia Almeida, 
diretora do Presídio Feminino Júlia 
Maranhão, além de representantes 
da PBPrev e Delegacia da Mulher.

A primeira edição da Feira, em 
2011, contou com 70 expositoras 
de 18 municípios. Além do apoio 
do Governo do Estado, o Cendac 
também conta com a parceria das 
prefeituras municipais das cidades 
participantes.

Caixas decorativas e personalizadas

Produtos confeccionados em algodão colorido, fios, madeira, renda, escama de peixe, cipó, cerâmica e batique estão expostos

Para a turista
e designer
pernambucana 
Tereza Lopes, a 
feira tem uma 
localização
excepcional e 
traz diversidade 
de produtos

Informe publicitário

O Destino Paraíba está 
sendo divulgado na 13ª edi-
ção da EBS - Feira de Destinos, 
Espaços e Fornecedores para 
Eventos Corporativos, Associa-
tivos, Profissionais, Esportivos 
e Incentivos – única feira vol-
tada aos destinos e ao merca-
do de eventos –, que acontece 
no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo (SP), até 
hoje (27). A ação tem o objeti-
vo de promover a infraestru-
tura e o potencial dos destinos 
João Pessoa e Campina Grande 

voltado ao fomento e promo-
ção do turismo de congressos 
e eventos corporativos, atra-
vés de seus equipamentos pú-
blicos e privados. 

“Nosso principal objetivo 
é fazer uma apresentação do 
destino de uma forma inteli-
gente, diferenciada e focada 
para um público especializado 
do segmento de turismo de 
congressos e eventos corpo-
rativos que estará participan-
do da feira”, disse o gestor do 
Centro de Convenções, Ferdi-

nando Lucena.  Nos dois dias 
de evento, que começou on-
tem, o Centro de Convenções 
de João Pessoa, a Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
Sebrae, além dos Conventions 
& Visitors Bureaux da capital 
e Campina Grande e suas em-
presas associadas, apresenta-
rão um material impresso e 
digital com toda a infraestru-
tura das regiões para receber 
eventos e incrementar o flu-
xo de turistas no período de 
março a novembro.

Governo divulga potencial 
da Paraíba em São Paulo

tURISMo

FoToS: Roberto Guedes
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Ministério garante renovação
CONTRATOS DO FIES

Paixão de Cristo 
em Cajazeiras

Alpargatas discute 
educação pública

Ações de saúde
na capital amanhã

Prazo do IPVA vai 
até 31 de março

A cidade de Cajazeiras vive a 
expectativa da encenação da Paixão 
de Cristo 2015: Milagres de Jesus, uma 
realização da Prefeitura Municipal, por 
intermédio das Secretarias de Cultura 
e Desenvolvimento Social, e que reuni-
rá mais uma vez dezenas de artistas 
locais e regionais, sob a direção do ator 
Walther Nunes.

Considerado um dos maiores 
espetáculos do gênero do interior 
paraibano, a Paixão de Cristo de Caja-
zeiras será apresentada nos dias 1, 2 
e 3 de Abril (quarta, quinta e sexta), 
no Estádio Higino Pires Ferreira, com 
entrada franca. 

O secretário municipal de Cultura, 
Aguinaldo Cardoso, informou que todos 
os preparativos estão sendo ultimados, 
visando o sucesso do tradicional even-
to. “Está praticamente tudo pronto, e a 
nossa expectativa é a melhor possível de 
mais um grande espetáculo”, comentou.

O Instituto Alpargatas reúne 
hoje no Hotel Village, em Campina 
Grande, prefeitos e secretários de 
Educação para apresentar propos-
tas que visam aprimorar a qualida-
de da educação pública em 2015 na 
Paraíba. 

Na ocasião, será realizada a 
assinatura dos Termos de Parceria 
dos programas Topper de Educa-
ção pelo Esporte, que atua em 246 
escolas no Estado, e o Programa 
Educação pela Cultura, presente em 
30 escolas. O IA em parceria com o 
poder público já beneficiou 659 mil 
crianças, adolescentes e jovens de 7 
a 29 anos e vem estimulando novas 
formas de ensinar. 

“A renovação dessa parceria 
e a ampliação da nossa atuação ano 
a ano, confirmam a importância de 
gerar valor compartilhado e a efetivi-
dade do nosso compromisso social”, 
comenta Berivaldo Araújo.

A Unimed Norte/Nordeste 
promove amanhã, na Orla de Cabo 
Branco, em João Pessoa, a partir 
das 5h, mais uma edição do projeto 
“Mexa-se, porque saúde faz bem”, 
de conscientização à prática de 
exercícios, alimentação e hábitos 
saudáveis. Uma caminhada deve re-
unir mais de 400 participantes, en-
tre colaboradores, familiares seus e 
demais convidados. Tendas serão 
instaladas ao longo do percurso 
para verificação de pressão arterial 
e realização de testes de glicemia.

A cooperativa também 
aproveitará a ocasião para prestar 
homenagens aos funcionários ani-
versariantes do mês de março.  Com 
o título “Mexa-se, porque saúde faz 
bem”, a iniciativa integra um amplo 
programa de promoção e atenção 
à saúde desenvolvido pela Unimed 
Norte/Nordeste junto aos seus co-
laboradores.

Os proprietários de veículos com 
placa final 5 têm até o dia 31 de março 
para efetuar o pagamento do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA). Os contribuintes 
podem garantir o desconto de 10% na 
opção da cota única à vista ou parcelar o 
tributo em até três vezes sem descon-
to, sendo a primeira devendo ser paga 
também até a próxima terça-feira. Os 
boletos da placa 5 do IPVA já foram en-
viados pelos Correios. Ao todo, 89.711 
boletos foram enviados às residências 
dos paraibanos nessa última semana. 
Contudo, caso o boleto do IPVA não 
tenha chegado à residência, o proprie-
tário poderá imprimir pela internet no 
portal do Detran-PB.

Programa atualmente 
beneficia 1,9 milhão de
pessoas em todo o país

Microempreendedores 
individuais (MEI) de todo o 
país já começaram a receber 
o Carnê da Cidadania 2015 
com as guias de pagamento 
das contribuições mensais. 
O documento está sendo 
entregue pelos Correios 
para facilitar o acesso dos 
empreendedores aos bole-
tos. Aqueles que preferirem 
podem acessar e baixar as 
guias no Portal do Empre-
endedor (www.portaldoem-
preendedor.gov.br). 

Na Paraíba, já são 
64.647 microempreendedo-
res individuais. Todos irão 
receber o carnê enviado 
pela Secretaria Nacional da 
Micro e Pequena Empresa.  
O Carnê da Cidadania inclui 
os valores de todos os tribu-
tos para o MEI trabalhar for-
malizado. Para a Previdên-
cia Social são recolhidos 5% 
do salário mínimo, que para 
2015, com o reajuste do 
valor, é de R$ 39,40, mais 
R$ 1,00 de ICMS para ativi-
dades de indústria, comér-
cio e transportes de car-
gas interestadual e/ou R$ 
5,00 de ISS em atividades 
de prestação de serviços e 
transportes municipais. 

É importante lembrar 
que a dívida desses impos-
tos na Receita Federal não 
tem parcelamento. O analis-
ta técnico do Sebrae Paraíba, 
Alexandro Teixeira, explicou 
que o nome do empresário 
inadimplente vai para a dívi-

da ativa da União. “Para um 
empresário, não seria inte-
ressante estar negativado. A 
dívida, com o passar do tem-
po, também vai comprome-
tê-lo como Pessoa Física. Até 
o CPF do empresário pode 
ficar sem validade, além do 
débito que ele vai manter. 
Juros crescem a cada ano, 
ele vai ficar impedido de ne-
gociar”, disse.

Alexandro Teixeira ain-
da destacou que o não paga-
mento dos tributos em dia 
compromete um dos benefí-
cios mais importantes desta 
categoria de empresas que 
são os direitos  previdenci-
ários, como aposentadoria, 
licença-maternidade, auxí-
lio-doença, entre outros. 

Quem preferir pode 
baixar a guia mensal no site 
www.portaldoempreende-
dor.gov.br.  No site, ao impri-
mir os boletos em atraso, o 
sistema calcula automati-
camente os débitos já com 
reajustes de juros e multa. 
A impressão pode ser feita a 
qualquer momento.

Semana Nacional
Entre os dias 13 e 18 

de abril, o Sebrae Paraíba 
vai promover a Semana do 
Microempreendedor Indivi-
dual (MEI) em todo o Esta-
do. Ao longo de cinco dias, 
serão promovidas pales-
tras, oficinas, capacitações 
e orientações, entre outras 
atividades. 

O diretor de Gestão de 
Fundos e Benefícios do Mi-
nistério da Educação (MEC), 
Antônio Corrêa Neto, garan-
tiu que todos os contratos 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) serão reno-
vados. O programa beneficia 
atualmente 1,9 milhão de 
estudantes, que terão até 30 
de abril para aditar seus con-
tratos. Se necessário, o pra-
zo será estendido, informou 
Corrêa.

O representante do Exe-
cutivo participou ontem de 
audiência pública na Comis-
são de Direitos Humanos 
(CDH) do Senado para dar 

Foi publicada no Diário 
Oficial da União de ontem a 
Lei 13.111/15, que obriga 
vendedores de motocicletas 
e automóveis novos ou usa-
dos a informar ao compra-
dor os valores dos tributos 
incidentes no preço desses 
veículos. A norma, que passa 

a valer em 60 dias, também 
determina que na assinatura 
do contrato de compra e ven-
da, os consumidores sejam 
informados sobre a situação 
de regularidade quanto a 
furto, multas e taxas anuais 
devidas, débitos de impos-
tos, alienação fiduciária ou 
circulação do veículo.

Empresários que des-
cumprirem a lei serão res-

ponsabilizados pelo pa-
gamento dos tributos, das 
taxas e multas incidentes até 
a data da compra. 

No caso de o veículo ter 
sido furtado, o comprador 
terá direito à restituição do 
valor integral. As penalida-
des serão aplicadas sem pre-
juízo das demais previstas 
no Código de Defesa do Con-
sumidor.

Geraldo Magela
Agência Senado

Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, ontem, contou com representante do MEC

explicações sobre os proble-
mas enfrentados pelos uni-
versitários para prorroga-
rem seus benefícios.

“O ministro tem dito e 
repetido, e eu confirmo aqui: 
está garantido o aditamento 
de 1,9 milhão de contratos. 
Esse negócio de falar que o 
MEC está travando o sistema 
de propósito é faltar com a 
verdade. Não precisa de an-
siedade. E o MEC não está 
fazendo favor, tem obriga-
ção de renovar os contratos”, 
afirmou.

Antônio Corrêa Neto re-
conheceu falha no sistema de 
internet do MEC e informou 
que está sendo desenvolvida 
uma nova plataforma mais 
adequada ao grande número 
de acessos. Segundo ele, as 
melhorias devem ser senti-
das a partir do início da se-
mana que vem. Por isso, já 
avisou que até lá a página 

pode ficar fora do ar por al-
guns momentos.

“Não se assustem. É para 
melhorar a performance do 

sistema. Tivemos problema, 
sim, de lentidão. Mas não foi 
porque o MEC descuidou. 
Tivemos pico de 57 mil aces-

sos. Por mais que tenhamos 
cuidado com a tecnologia, foi 
um ponto fora da curva”, jus-
tificou.

A presidente da União 
Nacional dos Estudantes, 
Virgínia Barros, cobrou uma 
solução urgente do gover-
no e relatou o drama dos 
estudantes que já haviam 
iniciado o curso, estavam re-
cebendo as cobranças e não 
sabiam como pagar.

“Até há poucas semanas, 
nem metade havia consegui-
do o aditamento dos contra-
tos. Naturalmente a confusão 
foi grande, e o cenário nas 
universidades ficou dramá-
tico. Filas enormes de alunos 
desesperados, tentando re-
novar o contrato sem conse-
guir.  Houve até quem desis-

tisse do curso sem ter como 
pagar a mensalidade. Isso é 
muito grave”, disse a líder es-
tudantil, que também defen-
deu a proteção contra cortes 
do Orçamento destinado à 
educação.

O representante da As-
sociação Nacional dos Cen-
tros Universitários, Celso da 
Costa Frauches, criticou a 
maneira pela qual o governo 
fez alterações nas regras do 
programa “no apagar das lu-
zes de 2014”.

O Ministério da Educa-
ção definiu que neste ano 
as instituições não podem 
aumentar as mensalidades 

acima do teto de 6,4%. Além 
disso, os novos contratos só 
serão feitos para estudantes 
com nota mínima de 450 
pontos no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). As 
escolas tentaram derrubar o 
teto de 6,5% na Justiça, mas 
o governo conseguiu suspen-
der as liminares concedidas.

“Não somos contra as mu-
danças, mas tudo foi feito de 
forma açodada, no último dia 
útil de 2014 para vigorar no 
primeiro dia útil de 2015. As 
portarias desorganizaram um 
sistema que estava funcionan-
do adequadamente. Elas tinha 
que vigorar para o segundo se-

mestre de 2015”, defendeu.
A vice-presidente da 

Associação Nacional das 
Universidades Particulares 
(Anup), Elizabeth Guedes, 
também disse que todos fo-
ram pegos de surpresa com 
as novas normas e, segundo 
ela, houve falha de comuni-
cação entre o MEC, as univer-
sidades e os alunos.

Elizabeth também con-
sidera injusto estabelecer 
parâmetros iguais de finan-
ciamento para os que ga-
nham mais e quem recebe 
menos:

“Hoje, estudantes que es-
tão no teto de R$ 20 mil têm 

mesmo o subsídio de juros 
que os menos favorecidos. 
Acredito que quanto maior 
renda, menor deve ser a aju-
da. O subsídio tem que ser 
dado a quem mais necessita 
e não a quem estiver na porta 
do banco quando o programa 
é aberto”, reclamou.

Interatividade
A audiência de ontem 

teve caráter interativo, e o 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
presidente da CDH, apresen-
tou uma série de dúvidas e 
queixas dos estudantes, que 
foram encaminhadas ao Mi-
nistério da Educação.

Carnês 2015 já estã sendo 
entregues em todo o país

Vendedores de automóvel terão 
que informar valores de tributos

Presidente da UNE cobra solução urgente do governo

Karine Melo
Repórter da Agência Brasil 

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou a lei que estende às militares 
das Forças Armadas o direito à licen-
ça-maternidade de até seis meses. A lei 
já vigora para servidoras públicas civis e 
também beneficia algumas trabalhado-
ras de empresas privadas.

Publicada na edição de ontem do 
Diário Oficial da União, a Lei 13.109 
também garante o direito à licença-ma-
ternidade a mães que adotem crianças 
e licença-paternidade aos militares pais. 

De acordo com o Ministério da De-
fesa, a lei beneficiará 23 mil mulheres 
das Forças Armadas. As mães poderão 
ter licença de até 180 dias, contados a 

partir do dia do parto ou do nono mês 
de gestação, mediante requerimento da 
interessada.

Para as adotantes, a licença-mater-
nidade será de três meses, quando a 
criança for menor de 1 ano, e de 30 dias, 
quando a criança adotada tiver mais 
de 1 ano de idade. Nos dois casos, a lei 
prevê a possibilidade de prorrogação da 
licença à adotante por 45 e 15 dias, res-
pectivamente.

Para os pais, a lei garante licença 
de cinco dias corridos a partir do nasci-
mento ou adoção do filho. O texto pre-
vê ainda a possibilidade de mudança de 
função das militares grávidas, desde que 
atestada pela Junta de Inspeção de Saú-
de das Forças Armadas, e o direito de 
retornar ao cargo após o fim da licença.

Militares ganham direto a seis 
meses de licença-maternidade

PublICADO NO DIáRIO OFICIAl

MICROEMPREENDEDORES

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil

FOTO: Agência Senado



Com calendário alterado, evento agora será em setembro

Festival de Areia

Geral

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de março de 2015

O 16º Festival de Artes de 
Areia vai acontecer em setem-
bro deste ano, diferentemente 
das edições anteriores, quando a 
abertura do evento ocorria para-
lelamente à da Rota Cultural Ca-
minhos do Frio. A decisão foi dis-
cutida em reunião realizada com 
representantes da Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult), Fun-
dação Espaço Cultural José Lins 
do Rego (Funesc), Secretaria de 
Estado de Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico, Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), além 
da Prefeitura Municipal de Areia.

Outra decisão anunciada du-
rante a reunião é que as oficinas, 
que faziam parte da programação 
do Festival de Artes, não serão 
mais realizadas. Em substituição, 
será implantado um projeto peda-
gógico que irá abordar, já a partir 
do segundo semestre do ano leti-
vo, as temáticas do evento, assim 
como o homenageado da edição. A 
abordagem vai ocorrer em escolas 
públicas estaduais, municipais e 

particulares da cidade. Os distritos 
próximos a Areia, a zona rural e a 
comunidade quilombola, além dos 
artistas da cidade, serão contem-
plados na programação do festival, 
que ocorrerá de 3 a 6 de setembro.

Homenagem
A reunião serviu também para 

a escolha do homenageado da 16ª 
edição do Festival de Artes de Areia. 
Será o areiense Horácio de Almeida, 
autor do livro historiográfico “Brejo 
de Areia”, escrito em 1958. O livro 
será a obra temática de referência 
para a identidade visual do festival 
e o projeto pedagógico das escolas.

Formado em Direito pela Facul-
dade do Recife, Horácio de Almeida 
é considerado um dos maiores inte-
lectuais da Paraíba. Além de “Brejo 
de Areia”, ele escreveu ainda “His-
tória da Paraíba” (1966 e 1978). O 
escritor teve ainda colaboração em 
diversos jornais do Estado. Horá-
cio de Almeida tinha atenção espe-
cial com a construção da história e 
identidade do lugar de origem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS - PATOSPREV

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), da Prefeitura Municipal de Patos, 

designada pela Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento dos interessados, O RE-
SULTADO DA HABILITAÇÃO, JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO 
RELATIVAS AO PROCESSO ACIMA, cujos trabalhos foram iniciados na sala de reuniões localizada 
na sala da CPL, às 08h30min do dia 19/03/2015, conformidade com o Edital e disposições da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Como resultado do julgamento, avaliação da proposta técnica 
e preço, os vencedores são: Clair & Leitão Contabilidade Pública LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 
10.571.183/0001-59, vencedora do Item 01, que obteve 275 pontos na avaliação de sua Proposta 
Técnica, com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-
trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 19 de março de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. Email: 
licitação@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 26 de março de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

NATHÁLIA BRUNET CARTAXO BRAGA, CIC 062.662.424-00 – Torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença LP,LI e LO, para um Residencial Multifamiliar, 
situado à R. Cantor Nelson Gonçalves, s/n, Qd 210, Lotes 288,298 e 328, Cidade Funcionários.

NATAHÁLIA BRUNET CARTAXO BRAGA, CIC 062.662.424-00 – Torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença LP, LI e LO, pra um Residencial Multifamiliar, 
situado á R. Manoel Francisco dos Santos, s/n – Qd. 214, Lotes 052 e 062, Cidade Funcionários.

VICENTE OTÁVIO NEVES LEMOS – CPF Nº 342.970.144-91 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renov. Da L.O nº 2056/2013/
Proc. nº 2012-004640 – Cultivo de Cana de Açúcar de Sequeiro=área:5ha=INV 27500=Emp.02 
– Loc. ATV. Engenho Lagoa Verde – s/n – Zona Rural – Alagoa Grande – PB. Processo nº 2015-
001860/TEC/LO-9626.

ULTRA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – CNPJ Nº 09.236.632/0001-23 – Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Operação = Distribuidora de Produtos de Alimentícios = IT: 450mil= AC:1511,60m² = NE 66=L/ATV: 
Rua Maria Presotto Pucci, nº 300. Distrito Industrial – JP. Processo nº 2015-001285/TEC/LO-9516.

DURVAL BRAGA FILHO – CNPJ/CPF Nº 219.926.144-15 – Torna púbico que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 491/2015 
em João Pessoa, 24 de março de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Edifícil Comercial: 
Supermercado. Na (o) – Rua Diogenes Gomes da Silva, Qd 81, Lt 122 – Mangabeira – Município: 
João Pessoa – UF: PB. Processo: 2015-000336/TEC/LI-3797. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO- CNPJ/CPF N° 08.999.708/0001-00 Torna público 
que a SUDEMA- Superintendência  de Administração  do Meio Ambiente, emitiu a Licença Sim-
plificada n° 483/2015 em João Pessoa, 20 de março de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de: Perfuração e Instalação de 09 (poços) Poços Tubulares para Captação, Adução e Reservação 
de Água para o Abastecimento Singelo em diversas Comunidades Rurais Assistidas, de acordo 
com as Coordenadas Geodésicas: Sítios Serrote dos Bois 06° 5T01.7”S e 38° 16’20.T’W; Riacho 
do Saco(Goiabeira ) 06° 56’01.6”S  e  38°  23’22.T’W;   Trapiá   06°  56’46.1”S  e  38°  14’56.T’W;  
Graviola  06° 58’10.0”S e 38° 19’38.8”W; Capoeira 06° 5T12.9”S e 38° 15’37.T’W; Cantinho 
06°58’11.0”S  e  38°  1T30.1”W;  Belém  06°  53’20.6”S  e  38°  18’23.9”W;  Curtume  06° 54’40.9”S 
e 38° 21’43.7”W e Catolé 06° 54’59.8”S e 38° 18’27.4”W. Na(o) - COMUNIDADES  RURAIS,  ZONA  
RURAL,  NAZAREZINHO-PB.  Municipio:  -  UF:  PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

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

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 10:30 horas do dia 15 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA 
FRESCA, CARNE DE FRANGO FRESCA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS - MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2007. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. 
Email: licitação@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 26 de Março de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS DESTINADOS A  ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
BEM COMO O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
006/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3639-1002. Email: licitação@riachao.pb.gov.br

Riachão - PB, 26 de Março de 2015.
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA 

Pregoeiro Oficial
 

MABINOR – MADEIRAS BIOSINTETICAS DO NORDESTE LTDA – CNPJ Nº 14.922.976/0001-26 
– Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a renovação da L.I nº 157/14/Proc. nº 2013-007791- Fabricação de Madeira Biosintética – AC: 
7.442,83m² - INV 25.000.000 – Emp. 80 – Loc. ATV. V. Local 01 S/N Qd3 Lt. 48 e 9 Distrito Industrial 
– Conde –Pb. Processo nº 2015-001025/TEC/LI-3856.

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), atra-
vés da Secretaria de Ciência 
e Tecnologia (Secitec), realiza 
hoje, das 15h às 22h, o primei-
ro João Pessoa Game Show, na 
Praça da Paz, no Bancários. O 
evento contará com a monta-
gem de vários stands e tendas 
com exposições de jogos edu-
cativos e tecnológicos para 
pessoas de todas as idades. Na 
ocasião, serão realizadas com-
petições entre os participantes 
e apresentação das empresas 
fornecedoras dos produtos. 

A Estação Digital Móvel 
estará presente com 11 note-
books e um educador que es-
tará à disposição das pessoas. O 
objetivo é divulgar e populari-
zar os jogos por meio de ativi-
dades tecnológicas, com diver-
sões, entretenimento, sorteios 
de brindes dos parceiros envol-
vidos e o acesso à internet para 
a comunidade. De acordo com 
o coordenador do evento, An-
dré Valentim, a meta é inserir o 
JP Games Show no calendário 
municipal para envolver a po-
pulação nas diversas formas de 
entretenimento. 

Segundo ele, uma boa 
oportunidade de negócios e 

empreendedorismo através 
dos jogos. “São ações tecnoló-
gicas que a PMJP está levando 
para que pessoas de todas as 
idades possam se envolver. É 
o início de vários outros que 
estaremos realizando nos di-
versos bairros da capital”, dis-
se. Na avaliação do secretário 
da Secitec, Bival Dantas, uma 
maneira de despertar nas pes-
soas, em especial nos jovens, a 
possibilidade do conhecimen-
to dos diversos jogos eletrôni-
cos, na inclusão digital que é 
feito pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP). 

“Nada melhor que levar 
à comunidade projetos sim-
ples e dinâmicos da internet 
para que as pessoas possam 
se envolver. O João Pessoa 
Game Show chega para ficar 
e continuar realizando ações 
nos diversos locais da cidade”, 
avaliou. Além da Secitec o JP 
Games Show terá os apoios 
das Secretarias de Comunica-
ção Social (Secom), Educação e 
Cultura (Sedec), Infraestrutura 
(Seinfra), além da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Fun-
jope) e Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob).

Praça da Paz recebe 
exposição de jogos

gAme show

O Centro Universitário de João 
Pessoa – Unipê, o Tribunal de Justiça 
da Paraíba – TJPB e a Secretaria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa do Con-
sumidor – Procon-JP assinarão hoje, 
um convênio que dará título judicial 
às conciliações realizadas no Procon 
Municipal. A proposta é diminuir as 
ações referentes ao Direito do Consu-
midor na Justiça e favorecer a parte 
reclamante na obtenção e no respei-
to aos seus direitos. O acordo será 
fechado hoje às 9h, na sala do presi-
dente do TJ-PB, Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, juntamente com a rei-
tora do Unipê, professora Ana Flávia 
Pereira, e o secretário do Procon-JP, 
Helton Renê.

A partir desse convênio, as con-
ciliações entre reclamantes e em-

presas ganharão status jurídico, o 
que não acontece atualmente. Hoje 
em dia, quando uma conciliação não 
é respeitada, o consumidor tem que 
recorrer a uma ação judicial para 
que seu direito seja garantido. O 
coordenador acadêmico do 4º e do 
6º Juizado Especial Cível na capital 
e coordenador do projeto Pró-En-
dividados, professor José Bonifácio, 
explica que “o grande ganho é que, 
quando esses conflitos chegarem ao 
Procon e se fizer um acordo, a Justiça 
o homologará, transformando-o em 
uma sentença homologatória. Dessa 
forma, a questão é resolvida no Pro-
con e não vai gerar um conflito na 
Justiça, com a conciliação sendo ho-
mologada em sentença por um juiz 
togado”. A mudança traz peso jurídi-

co às conciliações, que, dessa forma, 
tendem a ser mais respeitadas pela 
empresa reclamada em relação ao 
consumidor, que sai com seu direito 
respeitado e com a solução em mui-
to menos tempo.

Para a Justiça, o convênio visa 
mudar o paradigma de que toda 
questão tem que ser resolvida no 
Judiciário, salienta Bonifácio. “Com 
essa mudança, tendemos a abrir a 
mente dos nossos estudantes e fu-
turos juristas para que ele sinta que 
pode resolver a questão fora do Ju-
diciário; por outro lado, nós vamos 
dar mais crédito ao Procon, pois a 
pessoa vai entender que, quando ela 
fizer uma reclamação que resultar  
em uma conciliação, o problema es-
tará devidamente resolvido”.

Unipê fecha convênio para dar 
peso jurídico às conciliações

Empenho de cem estudantes de Direito

com TJPB e Procon-JP

O 16º Festival de Artes de Areia, este ano, não ocorrerá paralelamente ao projeto Rota Cultural Caminhos do Frio

Cerca de cem estudantes do 
curso de Direito do Unipê passa-
rão a compor a equipe de concilia-
ção do Procon-JP, sob coordenação 
do prof. José Bonifácio Lôbo. Mais 
cinco novas salas de conciliação 
devem ser abertas para aumentar 
o atendimento da Secretaria. Além 
de aumentar a capacidade de re-
cebimento das demandas dos con-
sumidores, a medida oferecerá aos 
futuros juristas experiência com 
o Direito do Consumidor e com o 

próprio consumidor. “O estudante 
do sétimo ao décimo período terá 
oportunidade de atender os recla-
mes que os consumidores trazem e 
de chamar a parte reclamada para 
tentarem fazer um acordo. Isso 
dará ao nosso aluno uma nova vi-
são sobre o Direito, no tocante aos 
processos de conciliação”, esclare-
ceu o docente.

Mudança de paradigmas
Para o coordenador, o grande 

foco é desenvolver uma perspecti-
va, no operador do Direito, de que 
a conciliação é uma ação cada vez 
mais possível e necessária antes de 
recorrer à Justiça. “A Justiça moder-
na quer simplicidade e celeridade. 
O que nós estamos dizendo aos 
nossos alunos é que eles podem 
fazer os atos de conciliação no seu 
próprio escritório, e no próprio 
escritório, resolver essa demanda 
sem precisar partir para o Judiciá-
rio”.

FoTo: Divulgação



Arquiteta Zorylda de Me-
deiros Roque, jornalista 
Eloise Elane Farias, Sras. 
Rita Nunes Pereira, Mi-
chela Santos e Terezinha 
dos Santos Soares, pro-
fessora Eliane Gualberto 
Duarte, dentista Patrícia 
Moreira Rabello, empre-
sários Januário de Souza 
Neto e Luiza Eugênia da 
Motta Rocha Cirne.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de março de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Depois de ser lançado oficial-
mente em Campina Grande o even-
to "Gira Calçados" foi apresentado 
ontem na cidade de Juazeiro do 
Norte, no Ceará.
  A ideia é atrair os em-
presários do setor naquela cidade, 
conhecida como um dos polos 
calçadistas da região, para partici-
par do evento que vai ser dias 12 
a 14 de maio em Campina Grande.

Zum Zum Zum
   Duas estreias no Cinespaço Mag Shopping chamam a atenção dos cinéfilos. 
Um é o indicado ao Oscar 2015 “O Sal da Terra”, que conta a história de um dos maiores 
fotógrafos brasileiros, Sebastião Salgado.

   A outra estreia é “Cinderela”, filme que traz Lily James no papel da Gata 
Borralheira e Cate Blanchet como a madrasta. Duas grandes atrizes e a história é 
linda e merece ser revista por todos.

Em cartaz
SERÁ encenada 

hoje no auditório da 
Federação Espírita 
Paraibana a peça “O 
Amor Venceu”, um 
dos maiores sucessos 
literários da escritora 
Zíbia Gasparetto.

A super produção 
tem adaptação as-
sinada por Renato 
Modesto, que foi prê-
mio Sesi de Dramatur-
gia em 1996 e a peça 
está em cartaz há 19 
anos no Brasil. 

FOTO: Divulgação

Germano Toscano, Maria Ângela Souto Cantalice, presidente do TJPB, desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque, Luiz Gonzaga de Siqueira Campos Cantalice, Kleber Carvalho Toscano, 
juiz Carlos Neves da Franca Neto e coronel Adalberto Paiva

“A pessoa se 
torna eternamente 
responsável por aqueles 
que cativou”

“Me concedo o direito de 
não me sentir responsável 
por aquilo que cativo. 
Me sinto grata, mas 
responsável é demais!”

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MARTHA MEDEIROS

   A felicidade reina na residência do advogado Luciano Bernardo e Patrícia Melo 
com o nascimento do pequeno Luciano Bernardo de Melo Albuquerque. Seja bem-vindo!

FOTO: Goretti Zenaide

Alegria, alegria das arquitetas Zorylda Roque, que hoje aniversaria, e 
Gilma Fernandes

Dentista Patrícia Moreira Rabello é a aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Terezinha Cavalcanti, Leozita Barros e Edna Paiva nos festejos do Dia da Mulher no Appetitto

FOTO: Goretti Zenaide

Visita
O PRESIDENTE 

da Anoreg/PB, tabelião 
Germano Toscano de 
Brito e a diretoria da 
entidade visitaram, on-
tem, o desembargador 
Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, com o 
propósito de levar o 
abraço dos Notários 
e Registradores da 
Paraíba ao dirigente 
maior do judiciário 
paraibano. Presentes 
ao encontro também 
estiveram Maria Ângela 
Souto Cantalice, Luiz 
Gonzaga de Siqueira 
Campos Cantalice, 
Kleber Carvalho Tosca-
no, Adalberto Paiva e 
o juiz Carlos Neves da 
Franca Neto.

COMEMORA-SE hoje o Dia Mundial do Teatro e o Dia 
Nacional do Circo e, para celebrar a data, doze cidades de 
diferentes regiões da Paraíba estão recebendo espetáculos, 
desde a última quarta-feira, encerrando amanhã.

O evento é realizado pelo Governo do Estado através 
da Fundação Espaço Cultural da Paraíba com apoio das 
prefeituras das cidades de João Pessoa, Campina Grande, 
Alagoa Grande, Areia, Bananeiras, Cajazeiras, Conde, Cuité, 
Guarabira, Monteiro, Pombal e Sousa.

Teatro e Circo

FOTO: Dalva Rocha

Cabeleireira Ivanda Vieira comemora hoje seu aniversário

Festejos
A CABELEIREIRA 

Ivanda Vieira, do salão 
Vida de Cabelo, comemo-
ra hoje seu aniversário 
participando do pro-
grama “Estilo A”, da 
colunista Astrid Bakke, 
com direito a flashes 
dos convidados que 
não levarão presentes, 
mas sim uma doação 
em dinheiro para a 
Rede Feminina de 
Combate ao Câncer. A 
ambientação do es-
paço será de Alda Fran, 
Rosane Garcia e Alice 
Fernandes.

Lucy

A CANTORA Lucy 
Alves será homenageada 
pela Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba pela sua 
potencialidade musical e 
perfomance no cenário 
nacional e internacional. A 
proposta foi do deputado 
Ricardo Barbosa e a data 
da sessão especial ainda 
vai ser marcada.

Chocolates sem remorso
SEGUNDO a nutricionista Iria Amorim, da Hapvida 

Saúde, os chocolates alternativos são feitos à base de 
soja, porém tudo depende de qual ou quais substâncias 
substituíram o glúten e a lactose. Os chocolates sem 
açúcar, por exemplo, são ótimos para diabéticos, porém 
eles levam mais gordura em sua composição.
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MP-Procon interdita 
depósito de loja em 
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Doença matou 31 
pessoas nos últimos 
sete anos na Paraíba

Chuva traz risco de leptospirose
PERIGO NAS RUAS

FotoS: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Saiba mais

O que é a leptospirose?
É uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira, 
presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem princi-
palmente nas enchentes. Bovinos, suínos e cães também podem adoecer e 
transmitir a leptospirose ao homem.

Causas
Em situações de enchentes e inundações, a urina dos ratos, presente 
em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama das enchentes. 
Qualquer pessoa que tiver contato com a água das chuvas ou lamas con-
taminadas poderá se infectar. As leptospiras presentes na água penetram 
no corpo humano pela pele, principalmente se houver algum arranhão ou 
ferimento.
O contato com água ou lama de esgoto, lagoas ou rios contaminados 
e terrenos baldios com a presença de ratos também pode facilitar a 
transmissão da leptospirose. Veterinários e tratadores de animais podem 
adquirir a doença pelo contato com a urina de animais doentes ou conva-
lescentes.

Participaram vários casais interessados no processo de adoção 

Com a chegada das 
chuvas, aumenta o risco 
da transmissão da leptos-
pirose, principalmente em 
áreas ribeirinhas, de acú-
mulo de entulhos ou de ala-
gamentos. A Secretaria de 
Estado da Saúde, por meio 
da Gerência Operacional 
de Vigilância Ambiental, 
orienta a população a evitar 
a doença, que é infecciosa, 
causada por uma bactéria 
presente na urina de ratos 
e de outros animais e trans-
mitida ao homem principal-
mente nas enchentes e/ou 
inundações. “A doença no 
homem está associada ao 
contato com água, alimen-
tos ou solo contaminados 
pela urina de animais por-
tadores da bactéria leptos-
pira, por isso é importante 
que depois de toda essa 

chuva a população fique 
atenta às recomendações 
da SES”, disse o gerente da 

Gerência Operacional de Vi-
gilância Ambiental, Geraldo 
Moreira.

Nos últimos sete anos, 
de – 2008 a 2014 – a lep-
tospirose matou 31 pesso-

as na Paraíba, sendo 15 na 
capital. Este ano, segundo 
Ivonete Marques, bióloga 

do Centro de Vigilância Am-
biental e Zoonoses do mu-
nicípio, foram notificados 
em João Pessoa seis casos 
da doença, mas quatro já 
foram descartados e não 
ocorreu nenhum óbito. 

Em bairros como São 
José, Mandacaru e Padre 
Zé já foram diagnosticados 
diversos casos de leptos-
pirose. Mas são nas áreas 
ribeirinhas e comunidades 
onde existem bastante lixo, 
principalmente o acúmulo 
de entulhos em terrenos 
baldios – como a reporta-
gem pode constatar ontem, 
no Mercado Central e em 
Cruz das Armas –, que os 
ratos costumam proliferar.  

Para combater a leptos-
pirose, o Centro de Zoonose 
do município vem realizando 
campanhas educativas pe-
dindo a colaboração da po-
pulação para cuidar mais de 
seus espaços e casas no sen-
tido de que não acumulem 
lixo. Nas áreas de alagamen-
to, a Zoonose vem fazendo a 
desratização com a aplicação 
de produtos químicos. 

Acúmulo de entulhos em terrenos baldios, como acontece no Mercado Central, favorece a proliferação de ratos, transmissores da doença

Sintomas
Os mais frequentes são parecidos com os de outras doenças, como a gripe e 
a dengue. Os principais são: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principal-
mente nas panturrilhas (batata da perna), podendo também ocorrer vômitos, 
diarreia e tosse. Nas formas mais graves geralmente aparece icterícia (colora-
ção amarelada da pele e dos olhos) e há a necessidade de cuidados especiais 
em caráter de internação hospitalar. O doente pode apresentar também 
hemorragias, meningite, insuficiência renal, hepática e respiratória, que podem 
levar à morte.

Prevenção e tratamento
Para o controle da leptospirose, são necessárias medidas ligadas ao meio am-
biente, tais como obras de saneamento básico (abastecimento de água, lixo e 
esgoto), melhorias nas habitações humanas e o combate aos ratos.
O tratamento é baseado no uso de medicamentos e outras medidas de 
suporte, orientado sempre por um médico, de acordo com os sintomas apre-
sentados. Os casos leves podem ser tratados em ambulatório, mas os casos 
graves precisam de internação. A automedicação não é indicada, pois pode 
agravar a doença.

A Primeira Vara da Infân-
cia e da Juventude realizou 
durante todo o dia de ontem 
o Curso de Preparação para 
Pretendentes à Adoção de 
Crianças e Adolescentes. João 
Pessoa conta com 90 pessoas 
que pretendem adotar uma 
criança ou um adolescente. 
Desses, 61 participaram do 
curso, realizado no auditório 
da Escola Superior da Magis-
tratura. O juiz Adhailton Lacet 
e a promotora Soraya Escorel 
participaram da abertura. 

Segundo o Cadastro Na-
cional de Adoção (CNA) do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), a 1ª Vara da Infância 
e Juventude de João Pessoa 
têm 43 crianças à espera de 
adoção. Na primeira parte do 
curso houve relatos de pes-
soas que já conviveram com 
adoções.

Na solenidade de abertu-
ra, o juiz Adhailton Lacet fez 
uma explanação da importân-
cia de se adotar uma criança, 
quais os procedimentos e 
como os adotantes devem 
se comportar no trato com a 
criança, já que eles passam a 
ser os pais do adotado.

O juiz relatou que o tem-
po para o processo é relativo 
e cada caso precisa de estudo, 
de um trabalho psicológico e 
social com aqueles que que-
rem adotar uma criança ou 
um adolescente. De acordo 
com o magistrado, o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 

fixa um prazo mínimo de 100 
dias para o processo de ado-
ção, mas dependendo da pe-
culiaridade esse prazo pode 
se estender.

Durante o curso, foram 
discutidos vários temas que 
abordaram os aspectos ju-
rídicos e psicológicos da 
adoção e ainda qual o filho 
ideal e o possível, bem como 
a escolha do perfil e adoção 
tardia. Os participantes do 
curso foram questionados, 
fizeram perguntas e ainda 
houve relatos de alguns que 
têm filhos adotados. Adriano 
Gomes é pedreiro e se ins-
creveu no curso. Ele convive 
com uma mulher que já tem 
um filho e pretende justa-
mente adotar o filho de sua 
esposa, ou seja, registrar em 
seu nome.

O Curso de Adoção de 
Crianças e Adolescentes visa 
ensinar às pessoas sobre 
toda a legislação e processo 
necessários para adotar uma 
criança ou adolescente, além 
de passar o básico do esta-
tuto de proteção dessa faixa 
etária. O objetivo do curso é 
sensibilizar e orientar futuros 
pais e mães para o processo 
de adoção.

De acordo com o artigo 
19 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), toda 
criança ou adolescente tem 
direito a ser criado e educa-
do no seio de sua família e, 
excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a con-
vivência familiar e comunitá-
ria.

Justiça realiza curso 
de adoção na capital

CRIANÇA E ADOLESCENTE
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Semob revitalizou 150 faixas de 
pedestres este ano em João Pessoa
A ação atende a campanha
“Eu Respeito a Faixa de 
Pedestre. Faça sua parte”

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) já realizou este 
ano a revitalização de 150 
faixas de pedestres localiza-
das em 28 áreas em bairros 
de João Pessoa. A medida faz 
parte das ações de reforço da 
sinalização nas vias públicas 
da capital e visa uma melho-
ra na orientação de conduto-
res e pedestres. 

Entre as localidades que 
já passaram pela revitalização 
das faixas de pedestres este 
ano estão os bairros de Água 
Fria, Bessa, Mandacaru, bair-
ro dos Estados, Rangel, Cristo, 

Quadramares, Pedro Gondim, 
Bancários, Centro, Cabo Bran-
co, Miramar, Ernani Sátiro, 
Cruz das Armas, Funcionários 
II, Jardim 13 de Maio, Geisel, 
Padre Zé, Tambiá, Brisamar, 
Ipês, Paratibe, Mangabeira, 
Alto do Mateus, Valentina, Ma-
naíra e Gramame.

Conforme o superinten-
dente da Semob, Roberto 
Pinto, as equipes estão tra-
balhando nos três turnos, 
tendo o cuidado para não 
causar tumulto nos horá-
rios de pico no trânsito. Ele 
explicou que o trabalho é 
contínuo e que outras loca-
lidades de João Pessoa serão 
contempladas dentro das 
ações do projeto para refor-
ço das faixas de pedestres. A 
ação faz parte da campanha 
“Eu Respeito a Faixa de Pe-
destre. Faça a sua parte”, ini-
ciada em 2005.

Faixa
É um tipo de sinalização horizontal que determina e delimita uma área para 

a travessia dos pedestres. Na prática, ele pode atravessar em qualquer 
lugar da via, no entanto, a lei de trânsito assegura que, estando na 
faixa, o pedestre terá prioridade naquela via, ou seja, o carro tem que 
parar para que ele possa atravessar. Por isso, fiquem atentos às dicas 
de segurança.

Crianças, idosos e deficientes
Devem ser ajudados a atravessar a faixa de pedestre para não ficarem 

para trás, pois algum motorista apressado pode acabar desistindo de 
esperar.

Quando atravessar
Comece a travessia quando os carros pararem, pois iniciar a travessia ten-

tando forçar os veículos a parar é extremamente arriscado. 

O que diz a lei
Estacionar no passeio ou sobre faixa destinada ao pedestre, sobre ciclo-

via ou ciclofaixa, é considerado infração grave, sujeito a multa de R$ 
127,69, mais cinco pontos negativos na CNH (Carteira Nacional de Habi-
litação) e remoção do veículo. Parar no passeio ou sobre faixa destinada 
a pedestres é considerado infração leve, multa de R$ 53,20 e três pon-
tos negativos na CNH.

Saiba mais

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

FOTO: Edson Matos

“Na Universidade Fede-
ral da Paraíba, o trote para 
os feras não é feito à base 
de humilhação. Na UFPB, 
o trote é verde e tem o ob-
jetivo de humanizar a re-
cepção dos calouros, com 
os veteranos obrigando os 
feras a contribuírem com 
o meio ambiente, fazendo 
com que eles plantem uma 
muda nativa”. A informação 
é do professor da Comissão 
de Gestão Ambiental da ins-
tituição, Joácio de Araújo 
Morais Júnior. Ele enfatizou 
que esse é o terceiro ano 
do Trote Verde e que mais 
de 1.500 mudas entre elas, 
Ipê roxo e amarelo, já foram 
plantadas desde o início do 
trote.

Este ano, o trote verde 
está sendo realizado pela 
UFPB em parceria com a 
Secretaria de Agricultura 
do Estado, que distribuiu 
as mudas que são plantadas 
em áreas estratégicas. Geral-
mente, segundo o professor 
Joácio Júnior, as mudas são 
plantadas em áreas de es-
tacionamento ou dentro da 

própria mata dos campi da 
instituição pelos calouros, 
formando corredores eco-
lógicos dentro da mata exis-
tente na UFPB. 

Cerca de 400 estudan-
tes (entre veteranos e feras) 
de diversos centros acadê-
micos da universidade estão 
participando do trote verde 
deste ano, que teve início 
ontem e se encerra hoje. 
Pelo trote, os calouros são 
obrigados a fazer o plantio, 
ou seja, cavar a cova e plan-
tar a muda. 

A semana do trote ver-
de é realizada pela Comissão 
de Gestão Ambiental da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (CGA/UFPB), com ênfase 
nos calouros, comunidade 
acadêmica e representantes 
de centros acadêmicos. Este 
ano, além do fornecimento 
das mudas, a Secretaria da 
Agricultura do Estado tam-
bém foi a responsável pelo 
envio de técnicos para, atra-
vés de práticas pedagógicas, 
informar aos alunos sobre a 
espécie que está sendo plan-
tada, a técnica de quebra 
de dormência adotada, sua 
procedência e importância 
para o ecossistema.

UFPB adota trote verde 
com plantio de mudas

HUMANIZAÇÃO

Semam já registrou 397 denúncias este ano

Som alto em casas de 
shows, bares e nos cha-
mados “paredões”, quan-
do grandes amplificadores 
são instalados em malas de 
carros, incomoda a popula-
ção, que cada vez mais tem 
procurado seus direitos, 
denunciando esses casos. 
Este ano, a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente 
(Semam), já registrou 397 
denúncias de poluição so-
nora em João Pessoa. Em 
2014, a poluição sonora 
teve o maior número de de-
núncias entre as infrações 
ambientais; foram 2.241. 
A maioria das ocorrências 
aconteceu em Mangabeira, 
seguido pelos bairros da 
orla (Bessa, Manaíra, Tam-
baú e Cabo Branco), Valen-
tina, Rangel e Funcionários. 

O limite do som, que é 

medido com um decibelí-
metro, tem que ser obedeci-
do para evitar transtornos 
e problemas de saúde. Em 
zonas residenciais é lícito 
o volume de 45 a 55 deci-
béis de potência; em zonas 
diversificadas, de 50 a 65 
decibéis, e em zonas indus-
triais o permitido é de 60 a 
70 decibéis.

A poluição sonora é 
proveniente de fonte fixa, 
a exemplo de casas de 
eventos e bares com som 
mecânico, que pode ser re-
adequado recebendo um 
tratamento acústico. Nestes 
casos, a Semam notifica os 
proprietários para que te-
nham tempo de se adequa-
rem às normas do Licen-
ciamento Ambiental.  No 
caso dos paredões de som, 
trata-se de perturbação do 
sossego público, tornando-
-se responsabilidade da Po-
lícia Militar, de acordo com 

o Art. 42 da Lei de Contra-
venções Penais.

 A Semam, através da 
Divisão de Fiscalização, 
mantém ações de caráter 
educativo, orientando a po-
pulação sobre o mal uso de 
aparelhos sonoros. Caso seja 
constatada a perturbação 
do sossego público, é feita a 
notificação, que consiste em 
uma abordagem educativa, 
informando o infrator sobre 
as leis ambientais. Quando 
há reincidência, a multa vá-
ria de acordo com o valor 
da Unidade Fiscal de Refe-
rência do Município de João 
Pessoa – UFIR-JP, que atual-
mente é de R$ 28,38. 

Poluição Sonora
É considerado como po-

luição sonora qualquer ru-
ído acima dos limites esta-
belecidos pela legislação, ou 
que seja capaz de provocar 
desconforto, e prejudique 

a saúde humana. Existem 
diversas situações que cau-
sam desconforto acústico, 
como uma pessoa falando 
alto ao celular ou um indi-
víduo ouvindo música sem 
fones. Porém, se não tiver 
potencial para causar dano, 
não é considerado poluição 
sonora. Uma pessoa expos-
ta a ruídos muito altos pode 
sofrer de insônia, depressão, 
perda de memória, gastrite, 
doenças cardíacas e perda 
gradativa de audição. Por 
isso, existem leis e normas 
para evitar altos níveis de 
ruídos. Entre os especialis-
tas, o consenso é que o limi-
te seguro é de 80 decibéis.

Para mais informações 
ou denúncias, a Semam dis-
ponibiliza os telefones 3218-
9208 e 0800 281 9208.  Em 
caso de perturbação do sos-
sego público, ligar para o 
190, do Centro Integrado de 
Operações Policiais (Ciop).

POLUIÇÃO SONORA

Cerca de 120 casais se inscre-
veram para o Casamento Coleti-
vo, realizado pela Prefeitura de 
Campina Grande, por meio da 
Secretaria de Cultura do Muni-
cípio, durante o Maior São João 
do Mundo. Participarão do even-
to 100 casais, porém foram feitas 
inscrições de reserva, caso haja al-
guma desistência.

Este ano será a 16ª edição do 
Casamento Coletivo, que aconte-
ce em 13 de junho, quando é co-
memorado o Dia de Santo Antô-
nio, mais conhecido como Santo 
Casamenteiro. Realizado no Par-
que do Povo, por um juiz de Direi-

to em meio ao Maior São João do 
Mundo, a cada ano o evento vem 
ganhando destaque no cenário 
dos festejos juninos de Campina 
Grande. 

A demanda por inscrições leva 
as pessoas a procurarem cada vez 
mais cedo sua vaga na celebração 
coletiva. Como é o caso de Maria 
das Neves e Josemar Albuquer-
que. O casal foi um dos primeiros 
a chegar no local das inscrições. 
“Quis chegar o mais cedo possível 
para conseguir a vaga. Esta é uma 
ótima oportunidade para nós que 
não temos condições de ter essas 
despesas e queremos muito selar 
nossa união”, disse a dona de casa.  

A falta de recursos é um dos 
principais motivos para os casais 

recorrerem ao casamento coleti-
vo, que proporciona aos inscritos 
os trâmites cartoriais, com o alu-
guel das indumentárias (vestidos 
de noiva e o terno do casamento), 
maquiagem e penteado para a 
noiva. 

A jornalista Bianca Dantas 
foi uma das 150 noivas de 2014.  
Para ela, o casamento no Parque 
do Povo foi mais que economia. 
“Quisemos casar no Casamento 
Coletivo também porque nos co-
nhecemos num bar próximo ao 
Parque do Povo. Para nós, o me-
lhor de ter participado do evento 
foi poder selar nossa união duran-
te o Maior São João do Mundo, 
em meio a tanta festa e forró”, 
disse. 

Campina Grande tem 120 casais inscritos
CASAMENTO COLETIVO

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Amanda Anacleto
Surcursal Campina Grande

As mudanças promovidas pela Semob já são visíveis em 28 áreas de bairros de João Pessoa e serão estendidas a toda a cidade
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MP-Procon interdita depósito 
de loja de shopping da capital
Ação faz parte do 
Programa de Prevenção 
de Acidentes de Consumo Pela cidade

Alarmante
Ainda em conformidade com a pesquisa, 

esse total equivale a 62,7 litros a mais que o 
índice geral da Paraíba, que é de 283,6 litros para 
cada ligação. Os dados mostram que a perda de 
recursos hídricos está acima dos indicadores 
recomendados pela entidade.

l TuToriA
Serão realizadas de 6 a 10 de abril, na 

Universidade Federal de Campina Grande, as inscrições 
para o Processo de Seleção de Tutor para o Grupo 
do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso 
de Ciência da Computação. O edital está no portal da 
UFCG.

l Processo
As inscrições devem ser realizadas na 

Coordenação de Programas e Estágios, da Pró-Reitoria 
de Ensino (PRE), nos horários das 8h às 12h e das 14h 
às 17h. Os candidatos passarão por entrevista, que 
ocorrerá no dia 17 de abril. O resultado final sai dia 20 
de abril.

Falta d’água 
A Câmara Municipal de Campina Grande vai 

realizar, em conjunto com a Assembleia Legislativa da 
Paraíba, uma sessão especial para discutir o problema 
da falta d’água na região e a condição do Açude Epitácio 
Pessoa, em Boqueirão. A reunião está marcada para 
às 10h desta sexta-feira. A estimativa anunciada pela 
Câmara ontem à tarde é a de que compareçam à sessão 
todos os 23 vereadores da Casa de Félix Araújo e os 36 
deputados estaduais. Estimativa para lá de otimista, 
portanto.

Bancada
O coordenador de articulação política da Prefeitura 

de Campina Grande, Fernando Carvalho, disse ontem 
ter certeza que o governo manterá a bancada na Câmara 
Municipal, sem registrar perda de aliados para o bloco 
de oposição no Poder Legislativo.

especulação
No entendimento de Fernando Carvalho, as 

informações de bastidores sobre a provável saída de 
vereadores governistas para a oposição seria apenas e 
tão somente especulação. “Desde o final do ano passado 
se fala isso e a bancada continua a mesma”, afirmou.

sentença
Atendendo a uma ação impetrada pelo procurador 

geral do Município de Campina Grande, a Justiça Federal 
determinou, através de uma decisão liminar, que a União 
refizesse os cálculos dos débitos existentes entre o Poder 
Público Municipal e a União. A decisão é do juiz da 4ª Vara 
da Justiça Federal da Paraíba, Rafael Chalegre do Rêgo 
Barros. Com isso, a União deverá reconsiderar o débito, 
hoje de aproximadamente R$ 117 milhões.

Montante
Conforme a PGM, “segundo medida provisória 

do Governo Federal, Estados e Municípios deveriam 
consolidar débitos junto à Secretaria do Tesouro 
Nacional, ficando o Banco do Brasil na incumbência 
de retirar os valores dos Fundos de Participação dos 
Estados e Municípios. Campina consolidou um débito 
de R$ 20 milhões e, entre os Governos de Cássio 
Cunha Lima e Cozete Barbosa, o Município já havia  
pago R$ 25,5 milhões”.

Desperdício
Dados do Trata Brasil mostram que Campina 

Grande é a cidade da Paraíba que mais desperdiça água 
tratada (40,3%), índice maior do que o estadual, que é, 
de acordo com o mesmo instituto, da ordem de 36,1% 
de toda a água distribuída no Estado em 2013.

Pelo ralo
Considerando a quantidade de água que é 

produzida pelo sistema de abastecimento, mas não 
é efetivamente consumida, o estudo aponta que 
cada ligação existente em Campina Grande, mesmo 
desconsiderando as clandestinas, perde cerca de 346,4 
litros por dia.

O MP-Procon interditou 
ontem o depósito das Lojas 
Americanas do Mag Shop-
ping, no bairro de Manaíra, 
na capital. A ação contou com 
a participação dos Procons 
de João Pessoa e do Estado; 
a Gerência da Vigilância Sa-
nitária, o Corpo de Bombei-
ros e o Conselho Regional 
de Engenharia e Arquitetura 
(Crea). 

De acordo com o diretor-
-geral do MP-Procon, o pro-
motor de Justiça Glauberto 
Bezerra, várias irregularida-
des foram encontradas nas 
Lojas Americanas do Mag 
Shopping, principalmente 
alguns produtos fora da vali-
dade. “O fato mais agravante 
encontramos no depósito da 
loja, a falta de higienização, 
fiações irregulares e, sobre-
tudo a caixa da mangueira 
com defeito. Os bombeiros 
não conseguiram abri-la. Em 
caso de incêndio seria um 
caos e colocaria em risco to-

dos os consumidores”, disse 
o promotor, que ainda fez o 
teste para ver se o detector 
contra incêndio funcionava 
e não obteve êxito. Com isso, 
finalizou a operação na loja e 
determinou a interdição do 
depósito.

Diversas lojas foram 
fiscalizadas durante a ope-

ração e muitas descumpri-
ram o Código de Defesa do 
Consumidor, com infração 
de várias normas, entre elas, 
produtos expostos nas vi-
trines sem preços; registros 
sanitários e certificado do 
Corpo de Bombeiros venci-
dos, além do ticket do esta-
cionamento que  apresenta 

informações inverídicas. 
A fiscalização faz parte do 
Programa de Prevenção de 
Acidentes de Consumo, que 
vem sendo desenvolvido 
pelo MP-Procon. Em 2015, já 
foram fiscalizados farmácias 
e distribuidoras de medica-
mentos, postos de combustí-
veis e supermercados.

Operação Cidade 
Sitiada prende 
sete pessoas e 
apreende armas 

As Polícias Civil e Militar 
realizaram ontem a Opera-
ção Cidade Sitiada na região 
de Princesa Isabel, no Sertão, 
sede da 16ª Área Integrada de 
Segurança Pública (Aisp), com 
o objetivo de reprimir o porte 
ilegal de armas na região. Até o 
início da manhã, mandados de 
busca e apreensão cumpridos 
por aproximadamente 100 ho-
mens e mulheres das forças de 
segurança resultaram em sete 
pessoas presas em flagrante, 
entre elas um vereador. Mais de 
dez armas foram apreendidas, 
entre pistolas e revólveres, na 
cidade de Manaíra. 

De acordo com o titular da 
delegacia seccional de Princesa 
Isabel, Cristiano Jacques, a ope-
ração foi deflagrada com base 
em denúncias de que haveria 
grande circulação de armas 
de fogo nas cidades da região. 
“Fizemos as investigações, 
identificamos as pessoas que 
estariam portando esse arma-
mento e realizamos a opera-
ção, que reflete a presença do 
Estado na área. Esse trabalho 
complementa a Operação Ci-
clone, que resultou na prisão 
de 19 pessoas e 24 armas apre-
endidas, também nessa região”, 
ressaltou Jacques.

Para o major Helder Mu-
derno, comandante da Polícia 
Militar na região, a operação 
para reprimir o fluxo de armas 
de fogo na cidade terá como 
consequência a diminuição de 
ocorrências policiais na área. “A 
Polícia Militar recebia denún-
cias de pessoas circulando com 
essas armas e a população se 
sentia ameaçada, havia um cli-
ma de instabilidade, que agora 
se desfaz. Outras ações nesse 
sentido serão realizadas em 
conjunto”, afirmou.

Ainda segundo Cristiano 
Jacques, desde o início do ano 
as ações de repressão qualifi-
cada foram intensificadas na 
região de Princesa Isabel. “A 
seccional abrange sete municí-
pios e nesse perímetro apenas 
dois crimes desse tipo foram 
registrados em quase três me-
ses”, pontuou.

Equipe de fiscalização encontrou produtos fora da validade, fiações irregulares e falta de higienização 

A exigência de substitui-
ção dos extintores de incêndio 
do tipo AB para o tipo ABC em 
veículos, conforme a norma-
tiva 333/2009, não se esten-
de para edificações. Foi o que 
explicou o Corpo de Bombei-
ros Militar da Paraíba (CBM-
PB), após receber denúncias 
de que algumas empresas de 
venda ou recarga de extin-
tores estariam repassando a 
informação errada para os ci-
dadãos.

Segundo o diretor de 
Atividades Técnicas (DAT) do 
CBMPB, coronel Souza Nóbre-
ga, essa conduta  dos comer-
ciantes é passível de punição, 
que varia de notificação de ad-
vertência, passando por multa 
e até a cassação do direito de 
exercer a atividade de revenda 
de extintores. Essas prerroga-
tivas estão previstas no Códi-
go Estadual de Proteção Con-
tra Incêndio, a Lei 9625.

“Pedimos que se algum ci-
dadão receber esse tipo de in-
formação falsa faça a denúncia 
através do número emergen-
cial dos Bombeiros, o 193, ou 
pelo telefone da DAT, o 3214-
5602”, enfatizou.  O coronel 
lembrou que quem de qual-
quer forma optar pela subs-
tituição do extintor AB para o 
tipo ABC, em edificações, deve 
adquirir pelo menos duas uni-
dades extintoras do pó quími-
co ABC – com capacidade mí-
nima de 2-A:20-B:C., conforme 
expresso na norma técnica de 
número 12693.

A Diretoria de Atividades 
Técnicas do CBMPB fica na 
Avenida Tabajaras, número 
1060, Centro de João Pessoa 
– tendo ainda unidades téc-
nicas (CATs) distribuídas nos 
batalhões de Bombeiro Militar 
no Estado. O órgão tem a finali-
dade de controlar e fiscalizar a 
correta utilização dos sistemas 

de segurança contra incêndio e 
pânico pelas edificações da Pa-
raíba.  Além disso, a diretoria é 
responsável pelas perícias de 
incêndio e explosão.

Determinação
A resolução 333/2009, do 

Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), estabeleceu que to-
dos os veículos automotores 
devem circular equipados com 
extintores do tipo ABC. O equi-
pamento possui composição 
que permite combater incên-
dios em madeiras, estofados, 
plásticos, entre outros.

Já o modelo anterior, o 
‘BC’, era utilizado para extin-
guir chamas em líquidos in-
flamáveis (gasolina, diesel, ál-
cool) e materiais energizados 
(sistema elétrico). A determi-
nação entrou em vigor em 1º 
de janeiro, mas foi prorrogada 
por 90 dias, prazo que foi es-
tendido até 1º de julho. 

Bombeiros alertam que edifícios 
não precisam trocar extintores

DeNÚNciAs De VeNDA

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde, retomou neste mês 
os mutirões de cirurgias de ca-
tarata. Até agora, foram reali-
zadas 324 cirurgias, sendo 88 
no Hospital Geral de Taperoá 
e 236 no Hospital Regional de 
Patos, beneficiando pessoas 
de 18 municípios. De acordo 
com a subgerente de Planeja-
mento e Orçamento da Secre-
taria de Estado da Saúde, Sel-
da Gomes, aproximadamente 
4.000 cirurgias serão realiza-
das entre março e julho deste 
ano na rede estadual. 

Nos últimos dois anos 
foram realizadas 4.189 cirur-
gias, sendo 2.695 em 2013 
e 1.494 em 2014. Segundo a 
Secretaria de Estado da Saú-
de, as 88 cirurgias realizadas 
no Hospital Geral de Taperoá 

beneficiaram pessoas dos mu-
nicípios de Assunção, Junco do 
Seridó, Juazeirinho, São José 
dos Cordeiros, Santo André e 
Taperoá. Já as 236 cirurgias 
realizadas no Hospital Regio-
nal de Patos atenderam pes-
soas de Patos, Princesa Isabel, 
Passagem, Cacimba de Areia, 
Emas, Junco do Seridó, São 
Mamede, Mãe d'Água, São José 
de Espinharas, Condado, Mal-
ta e Vista Serrana.

Em novembro de 2013, o 
Governo do Estado recebeu do 
Governo Federal R$ 7 milhões 
para a realização das cirurgias. 
“Executamos desse recurso 
R$ 4 milhões e meio até junho 
de 2014. Hoje temos disponí-
veis aproximadamente R$ 3 
milhões. Com esse dinheiro, o 
Governo Estadual está dando 
continuidade ao processo de 

cirurgias”, disse Selda Gomes.
Desde o início dos mu-

tirões, já foram beneficiados 
vários municípios que têm 
capacidade instalada para os 
procedimentos, como Ara-
runa, Bananeiras, Bayeux, 
Caaporã, Cabedelo, Campina 
Grande, Conceição, Dona Inês, 
João Pessoa, Massaranduba, 
Pedras de Fogo, Princesa Isa-
bel Santa Rita, São Bento, Sapé, 
Serra Branca, Sumé, Cajazei-
ras, Sousa, Patos, Guarabira, 
Solânea, Piancó, Monteiro, Ita-
baiana, Itapororoca, Catolé do 
Rocha, Picuí e Pombal.

A realização dos mutirões 
integra a Política Nacional de 
Procedimentos Cirúrgicos 
Eletivos de Média Complexi-
dade, do Ministério da Saúde. 
As cirurgias são voltadas para 
os idosos.

Mutirão de cirurgias de catarata 
é retomado no interior do estado

sAÚDe Dos oLHos

Foto: Evandro Pereira



João Pessoa > Paraíba > sexta-feira, 27 de março de 2015Publicidade
16 A UNIÃO 



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de  março de 2015

Copiloto de avião francês 
provocou acidente de 
forma deliberada
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Voto aberto nas contas do Estado
TRANSPARÊNCIA PARA A POPULAÇÃO

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou por unanimidade, 
durante a sessão ordinária 
de ontem, a instituição do 
voto aberto para a aprecia-
ção de contas do Governo 
do Estado. O projeto de au-
toria da Mesa Diretora da 
Casa teve como justifica-
tiva o ajuste do regimento 
interno com a Constituição 
Estadual e Federal.

Para o presidente da 
ALPB, Adriano Galdino, a 
aprovação do projeto de 
autoria da Mesa Diretora 
foi um ato histórico. “Nesse 
dia, por unanimidade, essa 
Casa faz história. Mostran-
do para a sociedade pa-
raibana que os deputados 
não têm medo de assumir 
suas posições. Os deputa-
dos consertaram essa falha 
do regimento interno que 
não estava em consonância 
com a Constituição Federal 
e Estadual”, afirmou.

Em tramitação na Casa 
ainda existem duas con-
tas do Governo do Estado 
para serem apreciadas e 
já serão votadas em Ple-
nário com votação aber-
ta. “Essas contas estão em 
suas respectivas comis-
sões e quando chegarem à 
Mesa serão incluídas para 
apreciação em Plenário de 
forma imediata”, explicou 

Projeto de origem da 
Mesa Diretora ajusta o 
regimento interno da Casa

Adriano Galdino. Existem 
ainda outras matérias que 
versam sobre voto aberto, 
mas ainda estão em discus-
são na Casa. De acordo com 
Adriano Galdino, será cria-
da uma comissão especial 
para analisar e emitir um 
parecer sobre a instituição 
do voto aberto para todas 
as votações na ALPB.

Ontem também foi 
aprovada por unanimi-
dade a Medida Provisória 
234/2015 do Governo do 
Estado que dispõe sobre 
a aplicabilidade da atuali-
zação dos subsídios pro-
movidos pela Lei 10.326, 
de 22 de janeiro de 2015. 
A medida congela a atua-
lização dos subsídios do 
governador do Estado, do 
vice-governador e secre-
tários estaduais até que a 
realização de receita pelo 
Estado possibilite ao Po-
der Executivo cumprir o 
limite legal de despesa 
com pessoal nos termos da 
Lei Complementar 101, de 
maio de 2000.

Outro Projeto de Lei 
Ordinária aprovado duran-
te a sessão foi o de número 
69/2015 do governador 
do Estado. Ele autoriza o 
remanejamento total ou 
parcial de dotações or-
çamentárias para a su-
plementação até o limite 
de R$ 214.961.845, e foi 
aprovado por unanimi-
dade. Com a autoria des-
te projeto será criado um 
fundo de contingência para 

MPF recomenda 
melhorias na saúde

Lira presidirá 
comissão especial

Prefeitura de JP
lança OP Mulher

O Ministério Público Federal 
em Patos (MPF) expediu três reco-
mendações para gestores dos 26  
municípios de atribuição da refe-
rida unidade do órgão no Sertão, 
para que adotem providências na 
área da saúde. As recomendações 
são sobre uso de ponto eletrô-
nico, fornecimento de certidões 
para o caso de não atendimento e 
utilização de banco de preços. As 
recomendações foram entregues, 
pessoalmente, pelos procuradores 
da República João Raphael Lima e Fi-
lipe Albernaz Pires, durante reunião 
realizada na segunda-feira, 23, 
com os gestores públicos, na sede 
da Câmara Municipal de Patos. Elas 
foram lidas e, logo após, houve um 
momento de discussão. Durante a 
reunião, representantes de 20 mu-
nicípios receberam o material, são 
eles: Areia de Baraúnas, Cacimba de 
Areia, Condado, Emas, Junco do Se-
ridó, Malta, Manaíra, Matureia, Mãe 
D´água, Passagem, Patos, Quixaba, 
Salgadinho, Santa Luzia, São José 
de Princesa, São José do Sabugi, 
São Mamede, Teixeira e Várzea. 

Raimundo Lira (PMDB-PB) 
foi indicado pela liderança do 
PMDB no Senado Federal para 
presidir a Comissão Especial de 
Acompanhamento das Obras de 
Transposição de Águas do Rio São 
Francisco. A decisão do partido foi 
comunicada ao próprio parlamen-
tar na noite de quarta-feira, 25. 
A implantação da comissão, que 
já funcionou no ano passado, foi 
decidida a partir da aprovação de 
requerimento de autoria do pró-
prio senador, aprovado em plená-
rio na semana passada. O Senado 
deverá instalar a comissão, com 
presidente, relator e membros, 
logo após a Semana Santa. Além 
de Raimundo Lira na presidência, 
a comissão terá como relator o se-
nador Humberto Costa (PT-PE), que 
já era relator da mesma comissão 
no ano passado e foi indicado pela 
liderança do PT na Casa para ocu-
par a função novamente. A partir 
da instalação da comissão, pre-
sidente, relator e membros defi-
nirão o cronograma de trabalhos 
para o ano de 2015.

A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) lançará na próxima 
segunda-feira, 30, às 8h, o ciclo 
2015 do Orçamento Participativo 
Mulher. Durante o lançamento, que 
ocorrerá no gabinete do prefeito 
Luciano Cartaxo, a educadora Doraci 
Vieira receberá uma homenagem 
pela sua contribuição para o forta-
lecimento dos movimentos sociais 
e pela sua defesa do Orçamento 
Participativo, como um importante 
instrumento de diálogo entre a po-
pulação e o Poder Público. O intuito 
é fortalecer a implementação de 
ações, programas e políticas públi-
cas que contribuam com a melhoria 
da qualidade de vida das mulheres 
da cidade de João Pessoa, através 
de demandas apresentadas pela 
população. Atualmente, as mulhe-
res correspondem a 52% da popu-
lação local. O secretário-executivo 
do Orçamento Participativo, Jack-
son Macedo, concorda que é neces-
sário intensificar a atuação das mu-
lheres nas reuniões preparatórias 
e nas audiências regionais, e que o 
OP Mulher é um instrumento funda-
mental para atingir essa meta. 

onde irão todas as dotações 
orçamentárias que consta-
vam na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) anterior.

Para o deputado Buba 
Germano, a aprovação do 
projeto destravará as ações 
do governo em prol da so-
ciedade. “As emendas de 
remanejamento que totali-
zavam R$ 88 milhões retor-
nam a seus órgãos de ori-
gem e R$ 114 milhões que 
são emendas de remaneja-
mento estão à disposição 
através de suplementação 
que depende do equilíbrio 
financeiro do Estado. A 
aprovação confere gover-
nabilidade, já que os recur-
sos poderão ser utilizados 
em prol da sociedade”, afir-
mou o parlamentar.

A ALPB já instalou 
cinco das nove Comissões 
Permanentes da Casa de 
Epitácio Pessoa. As ou-
tras quatro comissões 
estão instituídas, faltan-
do a instalação e escolha 
dos seus presidentes e 
vice-presidentes, dentre 
os integrantes.

Estão constituídas, 
instaladas e em funcio-
namento as Comissões 
de Constituição, Justiça 
e Redação; Acompa-
nhamento e Controle 
da Execução Orçamen-
tária; Saúde, Saneamen-

to, Assistência Social, 
Segurança Alimentar 
e Nutricional; Direitos 
Humanos e Minorias; 
Administração, Serviço 
Público e Segurança.

A nona comissão, 
de Legislação Cidadã, 
está publicada no Diá-
rio do Poder Legislativo 
de ontem, e deverá ser 
instalada nos próximos 
dias, bem como as Co-
missões de Direitos da 
Mulher; Educação, Cul-
tura e Desportos; e De-
senvolvimento, Turismo 
e Meio Ambiente.

Cinco comissões instaladas

O Plenário da Câma-
ra Municipal de João Pes-
soa (CMJP) aprovou 127 
matérias na votação rea-
lizada na sessão ordiná-
ria de ontem. Ao todo, 
foram duas indicações 
ao Executivo Municipal e 
125 requerimentos

Dentre as solicita-
ções de serviços de me-
lhorias aprovadas estão: 
a revitalização de praças; 
serviços de calçamento, 
terraplenagem, recapea-
mento asfáltico e drena-
gem de ruas; execução 
de serviços de limpeza 
e capinação; pintura de 
faixas de pedestres; im-
plantação e melhoria 
de iluminação pública; 
construção e limpeza de 
galerias; saneamento 
básico e regularidade no 
abastecimento de água; 
segurança em Unida-

des de Saúde da Família 
(USF); serviços de tapa-
-buracos em ruas e aveni-
das; além de aumento da 
frota de ônibus da linha 
que abrange o Bairro das 
Indústrias.

O vereador Chico 
do Sindicato (PP) teve 
aprovados requerimen-
tos solicitando à Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) a realização de 
campanhas em escolas 
municipais sobre os ma-
lefícios do sedentarismo. 

A outra indicação 
aprovada em Plenário 
foi de autoria do vere-
ador Marco Antônio 
(PPS). Ele solicitou ao 
Executivo Municipal que 
seja determinado o fi-
nanciamento de projetos 
de aproveitamento e re-
úso da água da chuva na 
administração pública.

Plenário da CMJP 
aprova 127 matérias

MELHORIAS PARA A CIDADE

As regiões geoadminis-
trativas do Estado estão re-
cebendo as primeiras reu-
niões preparatórias para 
as Audiências Regionais 
do Orçamento Democráti-
co Estadual, que se iniciam 
no próximo dia 10 de abril, 
com o governador Ricardo 
Coutinho e seus auxiliares. 
As reuniões preparatórias 
estão sendo realizadas nas 
microrregiões, envolvendo 
a população dos 223 muni-
cípios paraibanos.

Segundo o secretário- 
executivo do OD Estadual, 
Gilvanildo Pereira, “esse é o 
momento em que a equipe 
de articuladores regionais 
mobiliza a população para a 
realização de pequenas reu-
niões com o objetivo de di-
vulgar o ciclo de atividades”, 
informou o secretário.

O lançamento do ciclo 
2015, assim como do calen-
dário completo das audiên-
cias regionais em toda a Pa-
raíba, será realizado no dia 

6 de abril, a partir das 9h, 
no Centro de Convenções 
de João Pessoa. 

A novidade para o ciclo 
deste ano será a implanta-
ção do sistema informatiza-
do para o preenchimento da 
ficha de prioridade, que até 
então era realizado manu-
almente. Cada participante 
poderá escolher até três 
obras, ações ou serviços 
que gostaria que fossem re-
alizadas ou executadas em 
suas regiões. 

A bancada federal do 
Nordeste vai agendar uma 
audiência entre os nove co-
ordenadores e a presidente 
Dilma Rousseff para tratar 
assuntos relacionados aos 
Estados nordestinos, com 
destaque para a proble-
mática da seca. Também 
será prioridade a criação 
da Zona Franca do Semi-
árido. As sugestões foram 
apresentadas ontem pelo 
coordenador da bancada da 
Paraíba, o deputado federal 
Wilson Filho (PTB) duran-
te reunião em Brasília en-
tre todos os parlamentares 

nordestinos no Congresso.
“Nós precisamos relatar 

os problemas vivenciados 
pela nossa região e também 
cobrar ações concretas de 
convivência com a seca. Po-
demos saber com antece-
dência quando teremos as 
estiagens prolongadas. Por 
que não nos preparamos 
para enfrentar, minimizando 
o sofrimento do povo? Temos 
que ter ações urgentes, pois a 
sede e a fome não podem es-
perar”, disse o deputado, que 
teve as sugestões acatadas 
pelos demais parlamentares.

Outra solicitação feita 

por Wilson Filho foi o enga-
jamento dos parlamentares 
nordestinos para a criação da 
Zona Franca do Semiárido.  
O coordenador da bancada 
nordestina, deputado Júlio 
César (PSD-PI) anunciou 
apoio à propositura e disse 
que é um projeto único que 
pode mudar radicalmente o 
futuro do Nordeste.

“A criação da Zona Fran-
ca é fundamental para o 
desenvolvimento da nossa 
região. Acredito e sei que é 
possível a construção de um 
Nordeste com mais igualdade 
e oportunidades”, destacou.

OD Estadual prepara regiões 
para lançamento do ciclo 2015

Wilson Filho propõe criação 
de Zona Franca do Semiárido

INíCIO EM 10 DE AbRIL

bANCADA FEDERAL DO NORDESTE

Requerimentos ocuparam quase a totalidade da pauta

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

Presidente Adriano Galdino considera que aprovação repara erro histórico no Legislativo Estadual

FOTO: Divulgação/ALPB
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Câmara dos Deputados adia debate 
sobre redução da maioridade penal
Tema será pautado como 
único nas próximas sessões 
extraordinárias da CCJ
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Jaldes 

As três almas 
de junho

Previno o leitor que o meu artigo desta semana estará 
repleto de datas de dias, meses e anos, inevitável quando o 
objetivo do texto trata-se de elucidar, ao mesmo tempo em 
que cria marcos de periodização histórica. Nunca fui um 
desses tecnocratas mágicos, com o dom de iludir através 
de números e gráficos tirados da cartola, por isso espere o 
leitor uma leitura que ambiciona em contraponto à assep-
sia de uma pseudo neutralidade axiológica, a leveza de um 
curto passeio histórico e político de ambição totalizante.

Quem nos conduzirá neste passeio será uma orgu-
lhosa Coruja. Explico-me arguindo Hegel, além do filósofo 
da dialética idealista, ou exatamente por isso, um imagista 
genial. Segundo o famoso filósofo moderno, o trabalho 
da razão na história se aparenta ao mito grego da Coruja 
de Minerva, uma ave de prontidão noturna. Semelhante à 
Coruja, a razão também trabalha à noite varando a madru-
gada, examinando o trabalho diurno dos homens no turno 
em que eles estão dormindo. 

Da mesma maneira, as explicações causais mais densas 
do processo político brasileiro inaugurado em junho de 
2013, quando intensivas mobilizações empolgaram as ruas 
de 483 cidades brasileiras (dados da socióloga Maria da 
Glória Gohn) - principalmente São Paulo e Rio de Janeiro - só 
começam a se revelar mais claras e inteligíveis à posteriori. 
Ou seja, depois de cortejadas com as duas recentes mobili-
zações, em apoio ao governo Dilma, realizado na sexta-feira, 
13 de março (convocadas pela CUT e o MST), e o domingo 
15, convocado por movimentos em rede dirigidos por libe-
rais conservadores (o Vem Pra Rua/VPR, do empresário Ro-
gerio Cherquer é o exemplo mais notório), em frente única 
com partidos de oposição como o PSDB, DEM, PPS e outros 
movimentos em rede da direita mais tradicional e xenófoba.

Um dos poucos consensos analíticos existentes sobre 
os acontecimentos de junho de 2013 é que eles quebraram 
o monopólio das ruas conquistado, desde o fim da ditadura, 
pelos movimentos sociais politicamente ligados ao bloco 
político no poder, dirigidos pelo PT e aliados. Como se sabe, 
as manifestações de junho foram originalmente convocadas 
em rede pelo Movimento Passe-Livre (MPL), ao qual logo 
aderiram movimentos autonomistas, neoanarquistas e 
partidos de esquerda de oposição ao lulismo (PSol, PSTU 
e PCB). Tais movimentos iniciais de junho (os quais estou 
denominando de primeira “alma”) lembravam a dinâmica 
internacional. Parecia a contrapartida brasileira, de ações 
que ocorreram pouco antes nos Estados Unidos (Occupy 
Wall Street) ou na Europa (Indignados, Espanha), críticos 
ao capitalismo financeiro neoliberal, mergulhado em grave 
crise a partir de 2008. 

A “primeira ‘alma’” não reinou sozinha. Logo, o espaço 
público das mobilizações foi incorporado por mais duas 
“almas”. A segunda, uma “nova direita” adormecida, que de 
repente saiu do armário direto para o asfalto. O dia preciso 
do encontro das “duas almas” foi 20 de junho, quando nova 
esquerda (primeira alma) e direita (segunda alma) se cru-
zaram face a face e se confrontaram, inclusive fisicamente. 
O samba de Noel Rosa chamava-se “coisas nossas”. Em Nova 
Iorque, por exemplo, os yuppies de Wall Street não desceram 
dos prédios e foram engrossar e dividir espaço no acampa-
mento do Zuccotti Park. Cruzar direita e esquerda no mes-
mo espaço foi uma particularidade brasileira, neste aspecto 
pontual nos parecemos com o conflito de ruas Primavera 
Árabe (liberais de esquerda x Irmandade Mulçumana; no 
mais, Brasil e Egito são processos bastante distintos).

O PT, o movimento sindical cutista e os movimentos 
sociais ligados ao lulismo, que participaram esporadica-
mente dos acontecimentos iniciais de junho, principalmen-
te em São Paulo e Rio de Janeiro, também estavam maci-
çamente na avenida em 20 de junho - admito ter havido 
em outras cidades, especialmente João Pessoa, dinâmicas 
diferenciadas, contudo essa démarche não cabe no limite 
deste artigo. Estou designando este setor de a “terceira 
alma” de junho, uma alma, vale anotar, que sempre jogou na 
retranca e na defensiva. 

Do dia 20 de junho em diante, a governabilidade e a 
bem-sucedida, até aquele momento, interpelação lulista, 
dirigida a todos [todos] os segmentos políticos relevantes 
da sociedade brasileira, de produzir um acordo de classe 
que beneficiasse a burguesia interna através de ações de re-
novação de nosso setor de capitalismo de Estado, agora em 
estágio pós-neoliberal, bem como um processo de afluência 
social relativa ao consumo dos pobres e remediados, come-
çou a ruir dali em diante, fenômeno hoje tornado evidente. 
Os fios de causalidades ficam mais claros em retrospectiva, 
quando a Coruja de Minerva alça o vôo de vai escrutinar o 
trabalho dos homens.  

Foram a segunda e terceira almas de junho que ocupa-
ram ruas brasileiras nos dias 13 e 15 de março. E da primei-
ra alma, a chama que ascendeu junho, o que foi feito dela? 
Este novo personagem entrará ou não em cena?

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara 
dos Deputados adiou a análi-
se da admissibilidade da pro-
posta de emenda à Constitui-
ção (PEC 171/93) que reduz 
a maioridade penal de 18 
para 16 anos. Após encerrar 
a reunião de ontem sem co-
locar a proposta em votação, 
o presidente da CCJ, Arthur 
Lira (PP-AL), informou que 
pautará o tema como item 
único das sessões extraor-
dinárias até que o colegiado 
delibere sobre a admissibili-
dade do texto.

A reunião foi encerra-

da em função da ordem do 
dia no Plenário da Câmara. 
Pelo regimento, as comis-
sões não podem deliberar 
quando houver votação em 
Plenário. A próxima sessão 
extraordinária ficou marcada 
para segunda-feira, 30. Lira 
disse que convocará sempre 
uma reunião ordinária e uma 
extraordinária. Segundo o 
deputado, o tema está atra-
palhando o andamento dos 
demais processos da CCJ.

A emenda à Constituição 
era o segundo item da pauta, 
mas deputados discordaram 
da ata da última reunião e 
não foi possível avançar na 
discussão da PEC. Alguns 
deputados disseram que ha-
via manobra de colegas para 
atrasar a discussão até come-
çar a ordem do dia, para que 
a reunião fosse encerrada 
sem a votação da matéria.

O deputado Alessandro 
Molon (PT-RJ) disse que o 
assunto é complexo e não 
deve ser tratado com pressa 
pela comissão. Ele defendeu 
a realização de nova audiên-
cia pública em substituição 
à que foi interrompida na úl-
tima terça-feira, 24, após tu-
multo. “Esse não é um debate 
simples. Fiz pedido para que 
respeitássemos a audiência 
pública aprovada nessa co-
missão e que não foi reali-
zada. Não entendo como os 
membros da comissão não 
querem ouvir promotores, 
defensores públicos, advo-
gados que atuam com essa 
questão. Quem imagina que 
votar uma PEC dessa impor-
tância com pressa valoriza a 
CCJ, não sabe o que está fa-
lando”, criticou Molon.

Arthur Lira argumen-
tou que haverá tempo sufi-

ciente para o debate após a 
votação na CCJ. “Essa maté-
ria, por importante que seja, 
vai ter tempo na comissão 
especial – se por acaso for 
aprovada – de discutir, de 
debater, mais duas votações 
na Câmara, mais uma co-
missão especial no Senado, 
mais duas votações no Se-
nado. Acho que vai dar dois, 
três, quatro anos de discus-
são. E esse tema está atra-
palhando o andamento dos 
processos da CCJ”, avaliou.

Integrantes de movimen-
tos sociais que são contra a 
redução da maioridade penal 
acompanharam a sessão com 
faixas. Após o fim da reunião, 
gritaram palavras de ordem 
contra a redução e houve um 
princípio de discussão. Um 
pequeno grupo a favor da re-
dução também marcou pre-
sença com uma faixa.

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Em depoimento na 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 
Petrobras, a ex-presi-
dente da estatal, Graça 
Foster, disse que ape-
sar dos mecanismos 
de controle de órgãos 
como o Tribunal de 
Contas da União (TCU) 
terem melhorado a 
gestão da companhia, 
a corrupção foi desco-
berta pela polícia.

“Eu defendo os 
órgãos de controle da 
Petrobras, mas o gran-
de descobridor [da cor-
rupção na empresa] foi 
a Polícia Federal. Não 
posso negar que tanto 
o TCU quanto a CGU 
[Controladoria-Geral 
da União] colaboram 
com a nossa gestão”, 
destacou Foster. Acres-
centou que não foi a 
transparência da esta-
tal ou um auditor in-
dependente o respon-
sável pela descoberta 
dos problemas. Ela 
frisou que a corrupção 
na Petrobras foi apu-
rada “pelas investiga-
ções da polícia”.

De acordo com 
Graça Foster, a Ope-
ração Lava Jato trará 
“muitos aprendizados” 
para a empresa, mas, 
mesmo assim, a Petro-
bras tem superado as 
barreiras e a estatal fi-
cou surpresa com a de-

flagração da Lava Jato.
Foster, que se apo-

sentou da Petrobras, 
falou sobre as denún-
cias envolvendo a for-
mação de cartel nas 
licitações para a reali-
zação de obras da em-
presa. “Mesmo à dis-
tância”, a preocupação 
maior é com a manu-
tenção dos empregos. 
“A Operação Lava Jato 
levou a Petrobras a de-
terminadas situações 
preventivas a respeito 
de diversas empresas 
apontadas como parte 
de um cartel. Só isso já 
impede, atualmente, a 
Petrobras de continuar 
contratando-as”.

A ex-presidente 
acrescentou que o go-
verno já está agindo 
para harmonizar esse 
quadro. “Acredito em 
uma situação em que o 
governo possa se har-
monizar, para a manu-
tenção de empregos 
no Brasil. Sou defenso-
ra do emprego dentro 
da racionalidade”, afir-
mou.

Ao ser pergunta-
da a respeito da taxa 
de extração nas bacias 
do pré-sal, Foster disse 
que ficam em torno 
de 85%, chegando a 
100% em algumas ba-
cias. “É a oportunida-
de real, devemos estar 
de olho na economia 
para poder fazer o 
melhor aproveitamen-
to das reservas”. 

Foster admite falha 
em controle interno

CPI DA PETROBRAS

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil
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Ex-presidente afirma que descoberta foi da Polícia Federal

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem 
projeto que torna homicídio 
qualificado e crime hediondo 
assassinar policial, bombeiro 
militar, integrante das Forças 
Armadas, do sistema prisional 
e da Força de Segurança Na-
cional, quando estiverem em 
serviço.

O agravamento do crime 
também se estende ao cônjuge, 
companheiro ou parente até 
terceiro grau do agente público 
de segurança, quando o delito 
for motivado pela ligação fa-
miliar. Em todos esses casos, a 
pena será de reclusão, de 12 a 
30 anos, maior que para homi-
cídio simples (6 a 20 anos).

Atualmente, já é homi-
cídio qualificado o cometido 
por motivo fútil, mediante en-
comenda, contra a mulher em 
razão de sua condição de sexo 
feminino (feminicídio).

O projeto original (PL 
3131/08), do Senado, previa 
penas maiores tanto para quem 
matasse policial como para o 
policial que matasse alguém, e 
não falava dos parentes. O texto 
foi alterado após acordo feito 
no Plenário, com apoio de par-
lamentares ligados à discussão.

O relator da proposta na 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ), depu-
tado João Campos (PSDB-GO), 
apresentou uma emenda subs-
titutiva modificando a redação. 
Com a alteração na Câmara, o 
PL 3131/08 segue para nova 
análise dos senadores.

Auto de resistência
Durante a votação, o pre-

sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, anunciou, após pedidos 
de deputados do PT, que colo-
cará em votação em 60 dias o 
Projeto de Lei 4471/12, que 
aumenta o rigor na apuração 
de mortes e lesões corporais 
decorrentes da ação de poli-
ciais. O PT ameaçou iniciar um 
processo de obstrução con-
tra a votação do PL 3131/08, 
caso não fosse dada uma sina-
lização para a votação do PL 
4471/12.

Este projeto acaba com o 
chamado “auto de resistência”, 
mecanismo legal que autoriza 
os agentes públicos e seus au-
xiliares a utilizarem os meios 
necessários para atuar contra 
pessoas que resistam à prisão 
em flagrante ou determinada 
por ordem judicial.

Pena para crime contra 
policial deverá ser maior

SEGUE PARA O SENADO

Um representante da 
sociedade civil defendeu um 
programa preventivo de ra-
cionamento de energia, e de-
putados criticaram aumento 
de tarifas e culparam falta 
de planejamento do Governo 
Federal por esse aumento, 
durante debate, ontem, na 
Comissão de Minas e Ener-
gia. Gestores do governo 
defenderam ações adotadas 
pelo Executivo.

O presidente do centro 
de estudos sobre o setor elé-
trico Instituto Acende Brasil, 
Cláudio Sales, afirmou que é 
necessário o governo prepa-
rar um programa de raciona-
mento de energia com meta 
de redução de consumo, cri-
térios de incentivo e ajustes 
contratuais. Sales alertou 
que os níveis dos reservató-

rios das hidrelétricas estão 
baixos, mesmo com a utiliza-
ção completa do parque tér-
mico brasileiro. Sem raciona-
mento, por enquanto

Integrantes da comis-
são, entre eles o presiden-
te da Comissão de Minas e 
Energia da Câmara, depu-
tado Rodrigo de Castro (PS-
DB-MG), criticaram a falta de 
planejamento e gestão do Go-
verno Federal no setor elétri-
co. “O que estamos vendo é 
que há, nessa conta toda, um 
componente grande da falta 
de gerenciamento por parte 
do governo, e atraso em to-
das as obras.”

Para o deputado João Fer-
nando Coutinho (PSB-PE), o 
governo privilegiou uma apro-
ximação com a população em 
vez da segurança elétrica.

Parlamentares culpam 
governo por aumento

CONTA DE LUZ MAIS CARA
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Receita e Coaf se omitiram sobre 
depósitos no HSBC, diz jornalista

O jornalista Fernando Ro-
drigues, do Portal Uol, disse 
ontem que o Conselho de Con-
trole das Atividades Financei-
ras (Coaf) e a Receita Fede-
ral se omitiram no caso que 
analisa dados vazados sobre 
correntistas do banco HSBC, 
em Genebra, Suíça, incluindo 
8.677 brasileiros. Ele prestou 
depoimento ontem na Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do HSBC do Senado.

Rodrigues, que parti-
cipa do Consórcio Interna-
cional de Jornalistas Inves-
tigativos, teve acesso à lista 
de correntistas copiada por 
um funcionário do HSBC. O 
jornalista disse aos sena-
dores que, em setembro do 
ano passado, o grupo  que 
trabalha nessa apuração 
compartilhou com o Conse-
lho de Controle das Ativida-
des Financeiras (Coaf) uma 
amostra de 342 nomes – 3% 
do total – que, segundo ele, 
foram os primeiros que es-
tavam tabulados.

“O Coaf não fez nada. 
A ideia era, evidentemente, 
que houvesse uma colabo-
ração entre a investigação 
jornalística e o interesse do 
Estado brasileiro nesse epi-
sódio. Não se requeria, evi-

A CPI do HSBC ouviu ontem
Fernando Rodrigues sobre 
dados do banco na Suíça

Karine Melo
Da Agência Brasil
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dentemente, do Coaf nem 
do Estado brasileiro que se 
quebrassem sigilos, porque 
seria um crime.” O jornalista 
acrescentou que “seria im-
portante que o Coaf pudesse 
pelo menos dizer, com a co-
laboração de outras agências 
de controle no Brasil, como a 
Receita Federal, o Banco Cen-
tral, se naquela lista, naque-
les 3%, havia alguém que não 
tinha declarado ao Imposto 
de Renda, não havia declara-
do ao Banco Central. Sem di-

zer quem era, poderia dizer: 
olha, de 300 e poucos nomes, 
temos 10% que, de fato, de-
clararam”.

Ele afirmou que a Recei-
ta Federal “não fez nada, mas 
vazou os dados de maneira 
indiscriminada”, cometendo 
um crime, portanto, ao di-
vulgar nomes sem ter inves-
tigado os trezentos e poucos 
nomes e sem dizer se haviam 
declarado Imposto de Renda 
ou relatado ao Banco Cen-
tral a existência de contas no 

HSBC na Suíça, nos anos de 
2007 e 2008.

Alerta
Fernando Rodrigues pe-

diu aos senadores cuidado 
na revelação dos nomes de 
brasileiros que constam na 
lista. Segundo ele, apesar de 
a maioria das pessoas que in-
tegram a lista não ter “expres-
são pública”, pode estar entre 
os que não pagaram impostos. 
“Podem ser pessoas que co-
meteram crimes e são anôni-

mas, podem ser pessoas que 
praticaram evasão de divisas 
e podem ser, também, pessoas 
que têm contas legais lá fora. 
Pode ser tudo, o que só vai 
ser possível responder depois 
que cada um for devidamen-
te escrutinado, tiver os seus 
dados checados junto aos re-
gistros da Receita Federal do 
Brasil e do Banco Central do 
Brasil”, alertou o jornalista.

O jornalista Chico Otá-
vio, de O Globo, que também 
participou da audiência públi-

ca da CPI do HSBC, destacou 
que, de todas as pessoas cita-
das até agora, cerca de 140, 
apenas quatro efetivamente 
apresentaram documentos. 
“Algumas disseram que decla-
raram, outras disseram que 
não havia nenhuma irregula-
ridade com as contas e outras 
simplesmente disseram des-
conhecer a existência dessas 
contas, embora em algumas 
delas nós tivéssemos encon-
trado, com relação aos anos 
de 2006 e 2007, algum depó-
sito, algum valor depositado.”

Na reunião, o vice-pre-
sidente da CPI, Randolfe Ro-
drigues (PSOL-AP), criticou a 
omissão das autoridades em 
relação aos investimentos 
feitos por brasileiros no exte-
rior e a demora na investiga-
ção do fluxo desses recursos. 
Para ele, o Brasil segue ca-
minho diferente do adotado 
pela França, que desde 2008 
intensificou a atuação nessa 
área e teve uma expressiva 
recuperação de valores.

O ex-secretário da Recei-
ta Federal Everardo Maciel, 
que também era esperado 
para a audiência pública da 
comissão, não compareceu. 
Ele alegou limitações na agen-
da e pediu que seja marcada 
uma nova data para sua par-
ticipação na CPI. Os próximos 
depoentes na CPI do HSBC 
serão o secretário da Receita, 
Jorge Rachid, e o presidente 
do Coaf, Antônio Gustavo Ro-
drigues. Eles serão ouvidos 
na quarta-feira (1º), às 9h.

O jornalista Fernando Rodrigues 
teve acesso à lista de correntistas 
copiada por um funcionário do HSBC

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) do HSBC 
aprovou ontem um convite 
para que o ministro da Jus-
tiça, José Eduardo Cardozo, 
compareça à comissão para 
falar sobre as providências 
tomadas pelo governo brasi-
leiro em relação às denúncias 
de que mais de 8 mil corren-
tistas brasileiros do banco na 
Suíça podem ter cometido 
crime de evasão fiscal.

Além do ministro da Jus-

tiça, também foram aprova-
dos convites para o secretário 
da Receita Federal, Jorge Ra-
chid, e para o presidente do 
Conselho de Controle das Ati-
vidades Financeiras (Coaf), 
Antônio Gustavo Rodrigues. 
A ideia da comissão é ouvir 
os três e o ex-secretário da 
Receita, Everado Maciel, que 
não pôde comparecer à co-
missão hoje, na mesma data 
que ainda será marcada.

Entre os requerimentos 

aprovados, há ainda os con-
vites para o diretor de Fis-
calização do Banco Central, 
Anthero Moraes Meirelles, 
para o diretor do Departa-
mento de Recuperação de 
Ativos e Cooperação Jurídica 
Internacional do Ministério 
da Justiça, Ricardo Andrade 
Saadi, e para o presidente 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban), Murilo 
Portugal Filho. As datas ain-
da serão acertadas com as 

autoridades convidadas.
Na próxima terça-feira 

(31), os integrantes da CPI 
vão se reunir às 16h com o 
procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, e com o 
secretário de Relações Inter-
nacionais da Procuradoria-
Geral da República, Vladimir 
Aras, para ter informações do 
procedimento do Ministério 
Público Federal em relação a 
esse caso e discutir o compar-
tilhamento de informações.

Comissão vai ouvir ministro da Justiça

A taxa de desem-
prego aumentou em 
todas as seis regiões me-
tropolitanas analisadas 
pela Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME), feita 
pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). A maior 
taxa continuou sendo 
registrada em Salvador, 
que passou de 9% em 
fevereiro de 2014 para 
10,8% no mês passado.

O Rio de Janeiro 
apresentou a menor taxa 
de desemprego. Na ca-
pital fluminense, a taxa 
subiu de 3,9% para 4,2% 
no período. As demais 
regiões metropolitanas 
tiveram as seguintes al-
tas: Recife (passou de 
6,4% para 7%), São Pau-
lo (passou de 5,5% para 
6,1%), Belo Horizonte 
(passou de 3,9% para 
4,9%) e Porto Alegre (de 
3,3% para 4,7%).

A taxa média na-
cional (das seis regiões) 
passou de 5,1%, em fe-
vereiro do ano passado, 
para 5,9% em fevereiro 
deste ano. “Em 2014, 
tivemos uma estabi-
lidade na população 
ocupada, sem expan-
são ou retração, e uma 

população desocupada 
que só caía. A desocu-
pação não pressionava 
e nem havia dispensa. 
Mas, nos dois primeiros 
meses de 2015, o que a 
gente tem de compor-
tamento é a queda da 
população ocupada e o 
crescimento da popula-
ção desocupada”, disse 
a pesquisadora do IBGE 
Adriana Beringuy.

A população ocu-
pada, de 22,8 milhões, 
manteve-se estável em 
relação a fevereiro do 
ano passado, mas caiu 
1% em relação a janei-
ro deste ano. A popu-
lação desocupada cres-
ceu 14,1% em relação 
a fevereiro de 2014 e 
10,2% em relação a ja-
neiro deste ano.

Entre os grupa-
mentos de atividade, 
a população ocupada 
caiu em dois setores na 
comparação com feve-
reiro de 2014: indústria 
(-7,1%) e construção 
(-5,9%). A indústria 
perdeu 259 mil postos 
de trabalho em um 
ano, sendo a maior par-
te na indústria automo-
bilística (47 mil) e na 
indústria de alimentos 
e bebidas (46 mil). Ape-
nas em serviços domés-
ticos houve alta (7,1%).

Taxa de desemprego 
aumenta em 6 regiões

CRISE ECONÔMICA

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

O líder do Psol, deputa-
do Chico Alencar (RJ), disse 
ontem que o possível proje-
to de regulação da mídia se 
transformou em um “fantas-
ma”. “Há hoje o fantasma do 
controle da mídia”, comentou.

O parlamentar defen-
deu, no entanto, mudanças 
legais no setor. “Seria um 
retrocesso inaceitável a cen-
sura, mas as emissoras de 
comunicação, que entram na 
casa das pessoas sem pedir 
licença, têm de ter regula-
mentação necessária contra 
a propriedade cruzada, o 
monopólio”, argumentou.

As declarações foram fei-
tas em comissão geral que ocor-
re neste momento no Plenário 
da Câmara dos Deputados. O 
debate conta com a participa-
ção do ministro das Comunica-
ções, Ricardo Berzoini.

Tributos
Por sua vez, o deputado 

Sandro Alex (PPS-PR) criti-
cou a carga tributária inci-
dente nos serviços de comu-
nicação. “A população tem de 
saber que a carga tributária 
em telecomunicações chega 
a 53% em alguns Estados”, 
ressaltou.

Ele também cobrou 
do ministro das Comunica-
ções, Ricardo Berzoini, uma 
posição sobre a crise do 
fundo de pensão dos Cor-
reios, o Postalis, que enfren-
ta dificuldades financeiras. 
Já o deputado Paes Landim 
(PT-PI) apontou que as rádios 
comunitárias no Nordeste 
têm tido desvio de funções. 
Destinadas a questões cul-
turais e pedagógicas, elas, 
segundo Landim, têm atua-
do nas disputas políticas re-

gionais. Por isso, o deputado 
sugeriu que as universidades 
tenham prioridade na con-
cessão dessas licenças.

Landim também voltou 
ao tema de regulamentação 
da mídia, em favor de Ber-
zoini. “Tenho certeza de que 
o ministro saberá produzir 
esse debate em um bom ca-
minho”, sustentou.

Psol diz que controle de mídia 
foi transformado em fantasma

PROJETO DE REGULAÇÃO

O deputado 

Chico Alencar, 

líder do Psol, 

defendeu

mudanças legais 

no setor

IBGE comunica
cancelamento 
de contagem 
da população

Boletim interno, divul-
gado aos funcionários pela 
direção do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), comunicou que a 
contagem da população, em 
2016, não poderá ser feita, 
porque, para isso, os prepa-
rativos deveriam ser inicia-
dos ainda em 2015. A conta-
gem tem custo estimado de 
R$ 2,6 bilhões.

Procurado pela Agência 
Brasil, o IBGE informou, por 
meio de sua assessoria de 
imprensa, que o adiamento 
da pesquisa decorre do corte 
no orçamento do órgão para 
este ano. O IBGE reiterou, 
porém, que está preparado 
para fazer todas as pesqui-
sas. O que inviabiliza a con-
tagem populacional é o corte 
no orçamento, e não um pro-
blema interno na instituição.



Caixas-pretas revelaram 
que Andreas Lubitz iniciou 
a descida deliberadamente

Copiloto trancou-se na cabine 
e provocou queda de avião

O copiloto do Airbus 
A-320 da Germanwings, que 
caiu na última terça-feira nos 
Alpes franceses e matou 150 
pessoas, foi o responsável pela 
queda do avião, iniciando deli-
beradamente a descida e recu-
sando-se a abrir a porta da ca-
bine ao piloto, revelou ontem 
o principal investigador.

Identificado como An-
dreas Lubitz, de 28 anos, o 
copiloto iniciou o curso de pi-
lotagem em 2008 e começou 
como piloto na Germanwings 
em 2013. 

Em entrevista coletiva, 
o procurador Brice Robin 
afirmou que o copiloto esta-
va sozinho no comando do 
avião no momento da queda, 
recusou-se a abrir a porta da 
cabine ao piloto e, voluntaria-
mente, iniciou a descida.

Os investigadores tira-
ram as conclusões ao anali-
sar as gravações contidas em 
uma das caixas-pretas. Eles 
acrescentaram que o copiloto 
não tinha indicações de liga-
ção com o terrorismo.

630 horas de voo 
O copiloto Andreas Lu-

bitz do Airbus A-320 da Ger-
manwings tinha 630 horas 
de voo. A informação foi 

dada pelo grupo alemão Luf-
thansa, proprietário da Ger-
manwings, em declarações à 
agência AFP.

A companhia já havia 
informado que o comandan-
te do aparelho tinha uma ex-
periência acumulada de dez 
anos, com mais de 6 mil horas 
de voo.

A Lufthansa não confir-
mou que um dos pilotos do 
aparelho ficou retido fora da 
cabine de comando, não ten-
do obtido qualquer respos-
ta quando tentou voltar ao 
cockpit.

A notícia foi divulgada 
pelo jornal norte-americano 
The New York Times, que cita 
como fonte um militar que teve 
acesso aos registros de voz do 
aparelho, depois da descoberta 
da primeira caixa-preta.

Segundo o procurador 
Brice Robin, os sons da cai-
xa-preta dão a entender que 
Andreas Lubitz estava bem 
e não parecia ter sofrido ne-
nhum problema de saúde, 
como um AVC. De acordo com 
ele, durante os primeiros 20 
minutos de voo, há uma tro-
ca de cortesias e até mesmo 
brincadeiras entre o piloto e 
o copiloto.

Quando o piloto começa a 
preparar o procedimento para 
a aterrissagem em Dusseldorf 
(Alemanha), o copiloto se 
mostrou mais “lacônico”. De-
pois que o comandante sai da 
cabine, o copiloto fica sozinho 
até o momento da queda.
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As 150 vítimas do aci-
dente com o avião da Ger-
manwings, que caiu na última 
terça-feira nos Alpes france-
ses, tiveram “morte instan-
tânea”, afirmou o procurador 
encarregado da investigação.

A gravação contida em 

uma das caixas-pretas do 
Airbus A320 revela que “só 
houve gritos nos últimos mo-
mentos”, disse Brice Robin 
em entrevista coletiva.

Ao longo do dia de on-
tem, a polícia alemã realizou 
buscas na casa do copiloto 

Andreas Lubitz e também em 
outros locais relacionados 
com o caso.

Lubitz era alemão e 
não estava em lista de sus-
peitos de terrorismo, e por 
enquanto não há base para 
afirmar que tenha sido um 

incidente terrorista.
A polícia fez buscas em 

uma casa em Montabaur, 
onde Andreas morou com 
seus pais, e em um aparta-
mento em Düsseldorf, onde 
morava, de acordo com a im-
prensa alemã.

Vítimas tiveram morte instantânea
Continuam as buscas por destroços do avião Airbus A-320 da Germanwings, que caiu nos Alpes franceses, matando 150 pessoas
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A Nigéria, o mais populoso país 
africano, vai eleger um novo presi-
dente e o Parlamento neste sábado, 
depois de um adiamento de seis se-
manas para combater o grupo radical 
islâmico Boko Haram, que aterroriza 
sobretudo o Norte do país.

Cerca de 68,8 milhões de nige-
rianos são chamados às urnas para as 
eleições presidenciais e legislativas, 
enquanto os governadores dos Esta-
dos e os parlamentos locais serão es-
colhidos em 11 de abril.

Os candidatos à chefia do Estado 
são 14. Entre eles há, pela primeira vez, 
uma mulher, mas a disputa acirrada 
envolve o atual presidente Goodluck 
Jonathan e o ex-general Muhammadu 
Buhari, que dirigiu a Nigéria à frente 
de uma junta militar de 1983 a 1985.

Jonathan, de 57 anos, um cristão 
do Sul, da etnia ijaw, tem sido muito 
criticado pela incapacidade de conter 
a atuação do Boko Haram que, em seis 
anos, causou cerca de 13 mil mortos.

O presidente, candidato do Par-
tido Democrático Popular (PDP, no 
poder), também não tem bons resul-
tados para mostrar em termos econô-
micos, até porque a queda dos preços 
do petróleo tem tirado do país uma 
parte de suas receitas.

Buhari, de 72 anos, já tentou três 
vezes ser eleito para a presidência, 
tendo sido escolhido agora pelo Con-
gresso Progressista (APC, coligação de 
quatro partidos da oposição) para dis-
putar o cargo.

O general é um muçulmano da 

etnia fulani, originário do Norte, 
que construiu uma reputação de in-
corruptível.

A segurança das eleições é motivo 
de preocupação. O Boko Haram, que 
considera a democracia e o governo se-
cular uma forma de “paganismo”, pro-
meteu impedir a votação de sábado.

Segundo o Ministério do Interior, 
o presidente determinou o fechamen-
to das fronteiras marítimas e terres-
tres até sábado “para permitir o de-
senrolar pacífico das eleições”.

Ainda que nas últimas semanas 
tenha perdido a maioria das locali-
dades que ocupava no Nordeste, sob 
pressão de uma força que juntou os 
exércitos da Nigéria, do Chade, de 
Camarões e do Níger, o grupo aliado 
dos jihadistas do Estado Islâmico con-
tinua a ser um risco.

Nnamdi Obasi, especialista do 
Centro de Reflexão International Crisis 
Group, considera que os combatentes 
do Boko Haram “talvez não sejam ca-
pazes de tomar novos territórios, mas 
podem enviar suicidas para locais pú-
blicos, como as assembleias de voto”.

“Em numerosas áreas do estado 
de Borno”, de onde é originário o gru-
po fundamentalista, “a situação conti-
nua a ser precária em termos de segu-
rança e os deslocados” não poderão 
“participar da votação”, enquanto em 
outras “as eleições vão se realizar, mas 
em uma atmosfera de preocupação”, 
adianta Obasi.

Há ainda o temor da violência po-
lítica pós-eleitoral, depois das presi-
denciais de 2011 terem custado a vida 
a cerca de mil nigerianos.

Nigéria vai eleger o novo 
presidente e Parlamento

ÁFRICA

Da Agência Lusa Vinte e três pessoas, sus-
peitas de envolvimento no 
ataque ao Museu do Bardo 
em Túnis (Tunísia), ocorrido 
na semana passada, foram 
detidas e quatro fugiram, 
anunciou ontem o ministro 
do Interior tunisiano.

“Vinte e três pessoas, 
incluindo uma mulher, que 
integravam uma célula ter-
rorista, foram detidas”, disse 
Najem Gharsalli, em entre-
vista coletiva.

O ministro informou 
que “80% dessa célula”, en-
volvida no ataque ao museu, 
foram desarticulados.

Os quatro suspeitos em 

fuga são dois marroquinos, 
um argelino e um tunisia-
no. Esse último, Maher Ben 
Mouldi Gaidi, é acusado de 
ter fornecido as armas auto-
máticas aos dois atiradores 
que mataram 21 pessoas – 
20 turistas estrangeiros e um 
policial – no dia 18 de março, 
no museu de Túnis, acres-
centou.

O ministro disse que “a 
operação foi dirigida pelo 
terrorista Lokman Abu Sa-
khr”, um chefe jihadista de 
nacionalidade argelina, con-
siderado um dos dirigentes 
do Okba Ibn Nafaa.

Esse grupo extremista, 
da rede Al Qaeda, é procu-
rado pelo Exército há mais 

de dois anos nas montanhas 
fronteiriças da Argélia.

O ataque ao Museu do 
Bardo foi reivindicado pelo 
movimento jihadista Estado 
Islâmico, organização rival 
da Al Qaeda.

“Na fase atual, não pode-
mos divulgar o nome da or-
ganização responsável pelo 
ataque ao Museu do Bardo, 
mas é seguro afirmar que 
está ligada ao Okba Ibn Na-
faa”, acrescentou o ministro 
do Interior tunisiano.

Najem Gharsalli disse 
ainda que os suspeitos estão 
divididos em três grupos: o 
“primeiro que supervisiona, 
o segundo que planeja e o 
terceiro que executa”.

Tunísia prende 23 suspeitos do 
atentado ao Museu do Bardo

ATAQuE dESVEndAdo

Da Agência Lusa

Os pedidos de asilo so-
licitados a países ricos au-
mentaram 45% em 2014, 
impulsionados pelos con-
flitos na Síria e no Iraque, 
aproximando-se do recor-
de registrado no início da 
guerra na Bósnia-Herzego-
vina, de acordo com dados 
publicados ontem pela Or-

ganização das Nações Uni-
das (ONU).

A situação nesses dois 
países deu lugar “à pior crise 
humanitária da nossa era”, 
declarou a porta-voz do Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados, Me-
lissa Fleming, em entrevista 
coletiva.

No total, 866 mil pedi-
dos de asilo foram entregues, 

no ano passado, a 44 países 
industrializados, 45% a mais 
que em 2013. O número atin-
ge assim quase o mesmo ní-
vel recorde registrado em 
1992, no início da guerra na 
Bósnia-Herzegovina, em que 
foram enviados 900 mil pe-
didos de asilo.

A Síria foi o país de onde 
vieram mais pedidos de asi-
lo, em um total de 149.600.

Pedidos de asilo em países ricos 
aumentam 45%, revela a ONU

ConFLIToS no Mundo

Da Agência Lusa
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VILA OLÍMPICA PARAHYBA

Atletas festejam a conquista
Medalhistas destacam 
a estrutura do novo
equipamento esportivo
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Ídolos do passado 
fazem a festa do
torcedor paraibano

Vários atletas com destaques 
no cenário esportivo estadual e na-
cional enalteceram a iniciativa do 
Governo da Paraíba em reconstruir 
o antigo Dede e torná-lo Vila Olím-
pica Parahyba, que será inaugura-
da amanhã, no Bairro dos Estados, 
na capital. Dentre as personalida-
des desportivas estão Kaio Márcio 
(natação), natural de João Pessoa, 
hoje treinando em Belo Horizonte 
e defendendo o Minas Tênis Clube.

O nadador disse está eufórico 
com as reformas realizadas pelo 
Governo do Estado. Para o recor-
dista mundial nos 100m e 200m 
borboleta um reforço importante 
para o desenvolvimento dos futu-

ros atletas em várias  modalidades, 
beneficiando pessoas de todas as 
classes sociais. 

"Quem ganha é o esporte da 
terra que terá um equipamento 
de qualidade para que os alunos 
e atletas possam praticar e brigar 
por títulos. Uma realidade que 
transformará o esporte paraibano 
com uma nova visão para o mun-
do", disse. Com relação a estrutura 
que terá a Vila Olímpica Parahyba, 
o atleta do Minas Tênis Clube-MG, 
frisou que conhece vários Centros 
Olímpicos pelo país e até no exte-
rior, mas enalteceu as qualidades 
das reformas feitas pelo Governo 
do Estado. 

"Não ficamos devendo nada a 
vários estados e até países de pri-
meiro mundo com o investimento 
que foi feito pelo governador Ri-
cardo Coutinho. A partir de agora 
os atletas da terra terão o prazer e 
a satisfação de treinar em novo lo-

cal com uma estrutura moderna", 
avaliou Kaio. 

A judoca da terra, Amanda 
Oliveira, está confiante que a inau-
guração da Vila Olímpica Parahyba 
trará benefícios positivos para o 
esporte paraibano. Na avaliação da 
campeã sul-americana, o Governo 
do Estado marcou um "Gol de Pla-
ca" ao fazer uma ampla reforma 
no local que marcou a história de 
grandes atletas da terra. 

"Tive o prazer de competir e 
estou orgulhosa agora de contar 
com um equipamento moderno 
que vai mudar a história do espor-
te no Estado. Quem ganha é a Pa-
raíba que tem um local específico 
com as qualidades exigidas pelas 
entidades", avaliou. 

A ex-atleta Ednalva Laurea-
no da Silva, mais conhecida como 
Pretinha, reconheceu que valeu a 
pena esperar pela Vila Olímpica 
Parahyba.  A segunda colocada na 

Corrida Internacional de São Sil-
vestre/2006, disse que o equipa-
mento esportivo trará resultados 
satisfatórios e que a pista é uma 
das melhores do país. 

"Acredito que estamos en-
tre os melhores do Brasil e até do 
exterior, com possíveis disputas 
nacionais e até internacionais em 
todas as modalidades. A pista de 
atletismo está moderna e equipa-
da com o que  tem de melhor na 
atualidade", comentou a ex-atleta.   

   O ex-atleta de handebol, Isaias 
Gomes, ficou satisfeito e acreditan-
do que a história do esporte parai-
bano será outro com a inauguração 
da Vila. Com passagens pela seleção 
paraibana e nacional o técnico de 
handebol feminino do Colégio Moti-
va destacou o trabalho que realizou 
o Governo do Estado que desta vez 
transformou em realidade um so-
nho que há muitos anos o paraiba-
no aguardava. "Trata-se de um mar-

co histórico que ficará para sempre 
no esporte da terra, que beneficiará 
atletas, dirigentes, professores e a 
população em geral. Podemos nos 
orgulhar de ter um dos melhores 
equipamentos esportivos do país", 
observou Isaias. 

    Já o ex-atleta de futsal, Fini-
nho, que esteve na reinauguração 
das reformas feitas no Ginásio Ro-
naldão, disse que a Vila Olímpica 
Parahyba é outro equipamento es-
portivo que trará grandes benefí-
cios. Ele frisou que o esporte nacio-
nal e do exterior estarão de olho no 
investimento para a realização de 
competições de várias modalidades. 
"Soube até que estão agendados dis-
putas nacionais e até treinos das se-
leções estrangeiras que estarão nas 
Olimpíadas/2016, que acontecerão 
no Rio de Janeiro. Parabéns ao Go-
verno do Estado que entregará um 
complexo esportivo moderno e com 
nova estrutura", comentou Fininho.   

Kaio Márcio, principal nome da natação paraibana A judoca Amanda Oliveira enaltece o equipamento Fininho vê Governo ajudando muito o esporte Pretinha fez elogios a pista de atletismo
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Família vibra com o novo equipamento
Pais e filhos atletas que já utili-

zaram o antigo equipamento aguar-
dam com muita ansiedade a inaugu-
ração da Vila Olímpica Parahyba. É o 
caso do bancário José Silva de Sousa, 
que praticou nos anos 80, por um 
período de 10 anos o voleibol e que 
chegou a levar o seu filho, Jurandir 
de Sousa, de 15 anos, estudante do 
Liceu Paraibano, para a natação an-
tes da reconsrução do equipamento. 

Residente com a família no Cen-
tro, José frisou que essa reconstru-
ção pelo Governo chegou em boa 
hora para deixar o local com uma 
nova cara. 

   Segundo ele, quando treinava 
já existiam reparos para fazer em to-
dos os setores do antigo Dede, mas 
que os governantes faziam apenas 
prometer, deixando atletas e a po-
pulação em geral revoltadas. 

"Finalmente temos um governa-
dor que prometeu e fez um sonho vi-
rar realidade. Vejo um novo mundo 
para todos que praticam esportre na 
Paraíba, em especial meu filho que 
terá o privilégio de utilizar equipa-
mentos novos", disse. 

   Outro que está empolgado e 
contando os dias para a inauguração 
da Vila Olímpica Parahyba é Eugênio 
Jorge de Medeiros, de 16 anos, que 
estuda no Papa Paulo VI, em Cruz das 
Armas, e treina handebol. Seguin-
do os passos do pai, Eudes Martins 
Medeiros, que frequentou o local 
por mais de 8 anos, jogando a mes-
ma modalidade, está orgulhoso em 
contar com um novo equipamento 
esportivo a disposição da população. 

   De acordo com Eugênio, a mo-
tivação e a vontade aumentam ainda 
mais em saber que o local está entre 
os melhores do país e do mundo. Ele 
parabenizou o Governo do Estado 
pela preocupação em estruturar e in-
vestir em todas as modalidades sem 
distinção. "Valeu governador pela 
determinação de fazer e deixar sua 

marca de governo no esporte. Claro 
que estarei na festa de inauguração 
com toda minha família", avaliou. A 
distância não atrapalha os planos da 
garota Carolina de Lima Batista, de 13 
anos, que mora no Valentina Figuei-
redo, e pratica saltos ornamentais. 

   Aluna da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental João Navar-
ro Filho, no mesmo bairro, a atleta, 
sempre levada pela mãe Ruth Maria 
Batista aos treinos, não vê a hora de 
usar a nova piscina. Para Carolina, as 
imagens que assiste na televisão dei-
xa ansiosa para ver de perto a festa 
de inauguração. 

   Por sinal, deseja conhecer toda 
a reforma que foi feita pelo Gover-
no do Estado. "Quero estar perto do 
governador Ricardo Coutinho para 
agradecer as novas piscinas que vou 
treinar a partir da próxima  semana. 
Ficou tudo muito lindo para o desen-
volvimento do esporte na Paraíba", 
disse Carolina. O vendedor autônomo 
Antônio Félix da Silva, que mora no 
Cristo Redentor, lembra com muito 
orgulho o período que treinava futsal 
nos ginásios do antigo Dede, mesmo 
com vários problemas estruturais. 

Por coincidência, o filho Lucas 
Sílvio da Silva, de 7 anos, que estu-
da no Colégio Estadual José Lins do 
Rego, no mesmo bairro, pratica a 
mesma modalidade. Segundo ele, 
parece um sonho presenciar esta Vila 
Olímpica Parayba, bem estruturada 
e moderna, sendo uma das melhores 
do país. 

"Quem ganha é o esporte em ge-
ral que terá um equipamento espor-
tivo de fazer inveja a muita gente. Os 
nosso filhos e netos que participam 
das atividades esportivas estão orgu-
lhosos de contarem com opções para 
que possam no futuro representar 
o Estado em competições nacionais. 
Parabéns ao Governo pela iniciativa 
e o compromisso com o esporte da 
Paraíba", avaliou Antônio Félix. 

As piscinas da Vila 
Olímpica Parahyba 
são modernas 
e devem sediar 
importantes 
eventos da 
natação



Brasil sediará pela 1a vez o 
Mundial de Luta Olímpica
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Disputas vão acontecer 
na cidade de Salvador no 
mês de abril de 2016

A luta olímpica brasilei-
ra vive um momento único. 
Comparando-se à realidade 
de 2001, quando o espor-
te engatinhava no país, é 
possível ver a evolução na 
organização, estrutura e de-
sempenho dos atletas. Com 
uma vice-campeã mundial 
na seleção, Aline Silva, o re-
flexo do desenvolvimento é a 
próxima missão que o Brasil 
terá em 2015: receber pela 
primeira vez no continente 
pan-americano o Campeona-
to Mundial da modalidade. O 
palco será a cidade de Salva-
dor, entre os dias 11 e 16 de 
agosto, quando os melhores 
lutadores do planeta enca-
ram o Mundial Júnior do es-
porte.

“Era um grande sonho 
trazer um evento desse por-
te para o Brasil. Graças ao 
Ministério do Esporte con-
seguimos realizar diversos 
Campeonatos Pan-America-
nos da modalidade e, agora, 
antes de 2016, conseguimos 
trazer o Mundial Júnior, que 
será importante para divul-
gação do esporte”, disse o 
presidente da Confederação 
Brasileira de Luta Olímpica 
(CBLA), Pedro Gama Filho.

São esperadas mais de 
50 mil pessoas ao longo de 
dez dias de evento, com direi-
to a transmissão para todos 
os continentes, e 600 atletas, 
com idade até 20 anos, de 
100 países. “O público brasi-
leiro, que não está acostuma-
do com a luta olímpica, vai 
cada vez mais vai ouvir falar 
do esporte”, acrescenta.

Receber grandes compe-
tições faz parte da estratégia 
de massificar a modalidade 
no país. A tática está alinha-
da com o desenvolvimento 
da luta nos estados, com a 
política de descentralização, 
a estruturação com equipa-
mentos qualificados e a exce-
lência esportiva promovendo 
os resultados e a renovação.

“Esperamos continuar 
crescendo. O resultado da 
Aline Silva (prata no Cam-
peonato Mundial de 2014) 
é muito difícil de alcançar e 
não queremos retroceder. O 
grupo feminino é um grupo 
muito forte e qualquer uma 
pode conseguir um grande 
resultado. O grande trunfo 
da luta feminina é o grupo. 
Chegamos para ficar”, anali-
sou o presidente.  

Em uma década, o es-
porte conseguiu alcançar 
um patamar que oferece 
equipamentos de ponta aos 
atletas nos diferentes esta-
dos, viagens internacionais 
para competir nos principais 
eventos internacionais e a 
contratação de treinadores 
estrangeiros.

A luta olímpica passou 
de 100 atletas em todo o país 
para mais de 2 mil lutadores 
filiados à CBLA, além de 100 
mil praticantes nacionalmen-
te. Presente em 23 estados, o 
esporte conta com cem técni-
cos em atuação, sendo cinco 
estrangeiros. Os atletas par-
ticipam de sete treinamentos 
de campo e participam de 28 
competições internacionais 
de federação internacional 
da modalidade.

Parte fundamental do 
processo de seleção, as entre-
vistas presenciais do Progra-
ma de Voluntários dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016 já estão sendo feitas no 
primeiro Centro de Forma-
ção, inaugurado na última 
quarta-feira, no campus Tom 
Jobim da Universidade Está-
cio de Sá, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
A unidade servirá como uma 
das bases para realização das 

dinâmicas de seleção e trei-
namento dos 70 mil voluntá-
rios que atuarão nos Jogos.

“A meta dos Centros é 
capacitar os voluntários para 
que eles realizem um traba-
lho focado e eficiente. Quere-
mos que os nossos candida-
tos aprendam coisas novas, 
tenham a oportunidade de 
viver um momento único e 
possam dividir com outras 
pessoas a experiência de ter 
trabalhado no maior evento 

esportivo do mundo” afirma 
Flávia Fontes, gerente-geral 
do Programa de Voluntários.

Os Centros de Formação 
de Voluntários vão oferecer 
aos candidatos uma experi-
ência diferente de qualquer 
outro processo seletivo. Com 
ambientes temáticos, eles 
participam de atividades lú-
dicas e sensoriais, como a 
'Jornada do Herói', um tour 
que apresenta momentos 
marcantes dos Jogos Olímpi-

cos e Paralímpicos e provoca 
sensações de arrepio, calor e 
superação vividas pelos atle-
tas. Em seguida, são conduzi-
dos à 'Sala de Dinâmica' para 
que participem das ativida-
des de seleção.

O estabelecimento tam-
bém oferecerá cursos de 
capacitação nas diferentes 
áreas de atuação, durante os 
Jogos e os eventos-teste, aos 
voluntários que forem sele-
cionados.

A cidade do Rio de Janei-
ro contará com um segundo 
endereço, no centro da cida-
de, que será aberto amanhã. 
Candidatos de outras cida-
des do país também poderão 
comparecer às entrevistas 
por meio de um ‘Road Show’ 
que percorrerá 14 municí-
pios brasileiros. Já os estran-
geiros e os inscritos que não 
puderem comparecer a uma 
das unidades serão entrevis-
tados pela internet.

Centro de Formação vai capacitar 70 mil voluntários 
RIO 2016

PRÉ-OLÍMPICO DE BASQUETE

A Seleção Brasileira Masculina de Basque-
te conheceu os seus adversários na primeira 
fase do Torneio Pré-Olímpico das Américas, 
que será disputado em Monterrey, no Méxi-
co, entre os dias 25 de agosto e 6 de setem-
bro. A competição classifica os dois primeiros 
colocados para os Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, em 2016. Do 3º ao 5º a vaga terá de 
ser conquistada no Pré-Olímpico Mundial. Os 
Estados Unidos, por serem os atuais campeões 
mundiais, já estão garantidos na Olimpíada. 

No sorteio realizado em Monterrey, a Se-
leção caiu no Grupo “A” ao lado do anfitrião 
México, que teve o direito de escolher em qual 
grupo ficaria, República Dominicana, Uruguai 
e Panamá. No Grupo “B” estão Argentina, 
Porto Rico, Venezuela, Cuba e Canadá. A FIBA 
Américas ainda vai divulgar a ordem dos jo-
gos na primeira fase. 

“A fórmula de disputa do Pré-Olímpico é 
muito democrática, pois uma equipe enfren-
ta todos os demais adversários. Para início de 
competição, acho que o Brasil está num bom 
grupo. Mas eu tenho de me preocupar é com 
a minha equipe e não com as demais”, afir-
mou o técnico da Seleção, o argentino Rubén 
Magnano, que está no comando da equipe 
nacional desde janeiro de 2010.

Pelo regulamento do Pré-Olímpico, na 
primeira fase as equipes se enfrentam dentro 
de cada grupo. As quatro melhores de cada 
chave seguem na competição. Na segunda 
fase, as seleções se juntam em um grupo úni-
co. As equipes enfrentam os países que inte-
graram o outro grupo na primeira fase. As 

Seleção conhece adversários de torneio

quatro melhores avançam para as semifinais. 
Os ganhadores disputam a final, enquanto os 
perdedores brigam pela medalha de bronze.

No Pré-Olímpico de Mar del Plata, na Ar-
gentina, em 2011, o Brasil foi para a final e 

ficou com a medalha de prata ao perder para 
a Argentina. No entanto, a equipe de Mag-
nano obteve a vaga nos Jogos Olímpicos de 
Londres, em 2012, quebrando um jejum de 16 
anos sem disputar a Olimpíada.

A luta olímpica tem crescido no Brasil e revelado muitos talentos, daí a importância de um evento com 600 atletas de vários países

Seleção Brasileira vai disputar o torneio de olho numa vaga para os Jogos Olímpicos

FOTOS: Reprodução/Internet



Dívida com Fred é de R$ 12 mi
fluminense

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 27 de março de 2015

Tricolor e ex-parceira
têm dificuldades de 
pagar ao atacante

O clima está tenso en-
tre a ex-parceira do Flu-
minense, Unimed-Rio, e 
alguns jogadores. Fred não 
recebe um tostão da coope-
rativa desde antes da Copa 
do Mundo. Atualmente, a 
dívida com o atacante já 
ultrapassa R$ 12 milhões. 
Não há perspectiva para pa-
gá-lo no curto prazo. Walter 
é outro que não recebe há 
seis meses. Nessa quarta-
feira, a Agência Nacional de 
Saúde (ANS) nomeou um 
diretor para "acompanhar" 
a situação financeira da co-
operativa.

Gilberto Gomes vai 
exercer a função de "diretor 
fiscal". Agência e Unimed 
dizem que não se trata de 
intervenção. Em nota, a ANS 
explica que a medida foi to-
mada em caráter especial e 
que o diretor terá a função 
de "acompanhar, avaliar e 
orientar" a situação finan-
ceira da operadora, mas que 
a decisão sobre os pagamen-
tos é de responsabilidade da 
cooperativa.

O fato é que entre forne-
cedores, credores, hospitais, 
suprimentos para cirurgias e 

outras atividades médicas, a 
cooperativa terá de retardar 
os pagamentos aos jogado-
res. Não é a prioridade médi-
ca, razão de existir da opera-
dora de plano de saúde.

Negociação
Sobre os atrasados dos 

jogadores, o superintendente 
de Marketing da Unimed-Rio, 
Luiz Perez, disse que "as situ-
ações estão sendo resolvidas 
de acordo com a previsão 
contratual de cada um. O caso 
Fred está em negociação. En-
quanto não forem acertadas 
as bases, os pagamentos es-
tão suspensos. A maioria dos 
contratos já foi rescindida".

Entre os jogadores que 
realmente receberam da 
cooperativa estão Conca, 
que deixou o clube, e Diego 
Cavalieri, que renovou com 
o Fluminense e foi quitado 
pela empresa.

Celso Barros, como já 
foi publicado pelo ESPN.
com.br. é o presidente da 
cooperativa até 2018. Mas 
desde o final do ano passa-
do, existe um novo execu-
tivo no comando, o médico 
Augusto Luiz de Almeida 
Cardoso por quem tem pas-
sado as principais decisões 
administrativas-financeiras 
da empresa. Fred não recebe da Unimed  há muito tempo e situação segue se complicando com o fraco desempenho do time no Carioca

Robinho faz
história com
gol de placa em 
Rogério Ceni

Dois chutes em três mi-
nutos de jogo. Um errado e 
outro certo. Improvável, é 
verdade. Mas muito certo. 
Foi assim que o clássico 
entre Palmeiras e São Pau-
lo começou a ser definido 
na noite dessa quarta-fei-
ra com dois protagonistas: 
Robinho e Rogério Ceni. 

Um erro de lançamen-
to do tricolor em uma saída 
de jogo deixou a bola com o 
palmeirense. Poucos passos 
à frente do meio de campo, 
o meia dominou no peito e 
não pensou duas vezes ao 
ver o goleiro adiantado: o 
chute forte pegou até o mais 
corneteiro dos palmeiren-
ses de surpresa e morreu 
no fundo do gol. Explosão 
de alegria entre os mais de 
25 mil palmeirenses que 
compareceram mais uma 
vez em grande número ao 
novo estádio do Verdão - o 
jogo terminaria 3 a 0.

“Eu vi que ela subiu 
muito, achei que tinha pe-
gado errado. Mas Deus 
pôs a mãozinha Dele e co-
locou a bola no cantinho. 
Foi muito rápido. Quando 
dominei a bola, vi que dava 
para tentar. Acabei arris-
cando e deu certo” explicou 
o autor do golaço, na saída 
da arena.   

Um dos heróis da boa 
vitória do Palmeiras por 
3 a 0 diante do São Paulo, 
Robinho era só sorrisos 
durante o bate-papo com 
jornalistas após a parti-
da. Quando questionado 
se o gol dessa quarta-feira 
havia sido o mais bonito 
de sua carreira, o jogador 
brincou.   

“Um dos (gols mais bo-
nitos), fiz bastante (risos). 
Mentira. Deve ter sido o 
mais bonito sim. E o mais 
importante”completou.   

Marcelo Cirino destaca a parceria com Alecsandro
Com gols e assistên-

cias, Marcelo Cirino tem 
se destacado no Flamengo 
desde o início das parti-
das nesta temporada. Nos 
últimos jogos, ganhou a 
companhia de Alecsandro 
na divisão dos holofotes. 
O camisa 9 marcou duas 
vezes e decidiu o clássico 
com o Vasco no domingo, 
e voltou a balançar a rede 
nessa quarta-feira, contra 
o Bangu, aproveitando óti-
mo passe do companheiro 
de ataque. 

A dupla vem dando 
certo e comandando o que 
na verdade é um trio ofen-
sivo do Rubro-Negro. Ciri-
no celebrou o bom momen-
to ao lado de Alecsandro, 
com quem divide também 
a vice-artilharia do Cario-
ca, com oito gols cada - Ro-
drigo Pinho, do Madureira, 
tem nove -, e elogiou o par-
ceiro de ataque. 

“É muito bom jogar ao 
lado dele, que é um joga-
dor excelente e muito in-
teligente. Ele sabe se posi-

FLAMENGO

Pelé diz que não será superado pelo atacante Neymar
Considerado o atleta do 

século XX, Pelé não acredita 
que Neymar possa ultrapas-
sá-lo como jogador de fute-
bol. Para o "Rei do Futebol", 
o atacante do Barcelona e 
da Seleção Brasileira não vai 
conseguir superá-lo. Ao ser 
questionado se Neymar po-
deria substituí-lo como me-
lhor jogador brasileiro de to-
dos os tempos, ele foi direto: 
"Acho que não".

Sempre usado como ter-
mo de comparação para todo 
grande jogador de futebol 
que surge, Pelé comentou o 
assunto usando a velha co-
nhecida tática de falar de si 

mesmo na terceira pessoa. 
"Eu acho que para ser o novo 
rei, o novo Pelé, é impossível. 
Porque a minha mãe e meu 
pai já fecharam a máquina", 
brincou em entrevista ao site 
Goal.com.

"Acho que ele é um ex-
celente jogador, ainda jovem 
e que vai ser uma grande 
estrela, sem dúvidas", acres-
centou Pelé, que acredita que 
brilharia no futebol moderno 
sem problema algo. "Se você 
perguntasse, Beethoven se-
ria importante agora? É claro 
que sim", avaliou o ex-joga-
dor do Santos e da Seleção 
Brasileira;

"Uma coisa que as pes-
soas se esquecem é que me 
foi dado um dom para jogar 
futebol, e isso é algo que nin-
guém pode julgar", emendou 
Pelé.

Além de falar sobre 
Neymar, ele também voltou 
a comentar a derrota bra-
sileira para a Alemanha na 
última Copa do Mundo. "É 
lamentável que as duas Co-
pas do Mundo disputadas 
no Brasil, em 1950, quando 
eu tinha nove anos de idade, 
perdemos. E agora nós per-
demos de novo. Isso é algo 
que ninguém pode explicar", 
finalizou. 

REI ETERNO

Pelé enaltece as qualidades de Neymar, mas se diz incomparável

cionar. Graças a Deus tenho 
conseguido achar o Alec-
sandro muito bem dentro 
da área, e ele está conse-

guindo fazer os gols - disse 
o camisa 7. Marcelo Cirino 
está se acostumando a jogar 
como homem mais centrali-

zado da frente, seguindo as 
orientações e a preferência 
de Vanderlei Luxemburgo. 
Quando Alecsandro está em 

Marcelo Cirino e Alecsandro, uma dupla que começa a fazer sucesso no ataque do Flamengo
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campo, o ex-Atlético-PR se 
desloca para a ponta, onde 
atuava até o ano passado. 
No momento em que Ever-
ton e Paulinho, por exem-
plo, estiverem 100%, a du-
pla dinâmica do Fla seguirá 
junta no time titular ou bri-
gará pela mesma posição?

“Tem vaga para todo 
mundo. Enquanto todo 
mundo estiver trabalhando 
em prol do grupo, tem vaga 
para todos” afirmou Cirino, 
evitando se aprofundar no 
assunto.

O goleiro Paulo Victor 
acredita até que Marcelo 
Cirino e Alecsandro deve-
riam fazer dupla também 
na Seleção Brasileira, como 
disse no início da semana. 
Mas o próprio Cirino acha 
que ainda não está na hora 
de isso acontecer. 

“Está cedo ainda. A Se-
leção está bem servida, com 
grandes jogadores. Claro que 
a gente está trabalhando. 
Quando eu tiver oportunida-
de, vou procurar aproveitar 
da melhor maneira”.
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Com gols de Oscar, Neymar 
e Luiz Gustavo, time de 
Dunga vence em Paris

Brasil vira e bate a França
AMISTOSO DA SELEÇÃO

O maior jogador do Fla-
mengo e um dos maiores da 
Seleção Brasileira de todos 
os tempos, Zico, está na Pa-
raíba. Ele veio participar do 
Jogo dos famosos Seleção de 
Zico x Seleção de Viola, que 
foi disputado ontem no Es-
tádio Almeidão, em João Pes-
soa, e acontecerá também 
hoje em Campina Grande, às 
20h30, no Estádio Amigão. 
A última vez que o ídolo dos 
flamenguistas veio ao Estado 
foi há quatro anos, quando 
lançou o Projeto Zico 10, que 
tinha o objetivo de revelar 
craques em todo o país atra-
vés das escolinhas.

Zico desembarcou on-
tem no Aeroporto Castro 
Pinto, por volta das 11 horas, 
quando foi recebido por mui-
tos torcedores, distribuindo 
autógrafos e batendo fotos 
com os fãs. Ele e o atacante 
Cláudio Adão foram os pri-
meiros a terem contato com 

os torcedores. Na oportuni-
dade, Zico fez questão de res-
saltar a sua alegria em voltar 
à Paraíba.

"É um prazer muito 
grande voltar aqui. Estive 
aqui como jogador em 1975, 
na inauguração dos refleto-
res dos dois estádios e pos-
teriormente numa partida 
pelo Campeonato Brasileiro 
contra o Treze, em Campina 
Grande, após ter sido cam-
peão mundial pelo Flamen-
go. Sempre fui muito bem 
recebido aqui, e será um 
prazer poder dar este espe-
táculo ao povo da Paraíba. O 
Viola é um grande amigo e 
será um desafio maravilho-
so contra o time dele", com-
pletou Zico.

Cláudio Adão também 
mostrou muita simpatia com 
o público e disse que esse 
jogo é uma grande oportu-
nidade de confraternização 
com amigos e ex-companhei-
ros. Ele disse que pretende 
brindar o público com um 
grande espetáculo. "As per-

nas já não correm tanto, mas 
a cabeça ainda pensa bem e 
o talento nunca perdemos. 
Quem for ao estádio hoje em 
Campina verá belos lances, 
porque estarão em campo jo-
gadores de muita habilidade. 
Eu espero que o público com-
pareça e que saia satisfeito", 
disse o ex-jogador de vários 
clubes brasileiros, e também 
da Seleção Brasileira.

Na tarde de ontem, Zico 
concedeu entrevista no Au-
ditório da PBTur, em Tam-
baú. Falou do carinho que 
os paraibanos têm com ele 
e o Flamengo e lembrou do 
jogo em que o Botafogo ven-
ceu o Rubro-Negro, por 2 a 1, 
na década de 80. “Mérito do 
Botafogo. A Paraíba é o único 
Estado onde sou pergunta-
do sobre este jogo. Naquela 
época, um time não conhe-
cia o outro e o Zé Eduardo 
foi o nome do jogo. Aliás, o 
primeiro gol que fiz como 
profissional pelo Flamengo, 
o passe foi dado pelo meu 
eterno amigo Zé Eduardo”.

O Brasil estragou a festa 
que dominou o pré-jogo no Sta-
de de France, em Saint-Denis, 
na França, na tarde de ontem. 
Com dominío no 2º tempo, a 
equipe de Dunga conseguiu a 
virada para cima dos donos da 
casa, aplicou 3 a 1 e manteve o 
100% de aproveitamento após 
a Copa do Mundo, com sete vi-
tórias em sete jogos. 

Varane abriu o placar no 
1º tempo em jogada aérea, o 
modo que os franceses mais 
conseguiram incomodar o Bra-
sil. Depois, o time sul-america-
no mostrou variação na hora de 
buscar o ataque e conseguiu a 
virada com gols de Oscar, com 
chute de bico na entrada da 
área, Neymar, dentro da pe-
quena área pela esquerda, e 
Luiz Gustavo, de cabeça após 
cobrança de escanteio.

Com o triunfo no palco 
do trauma da final da Copa 
do Mundo de 1998, quando o 
Brasil perdeu por 3 a 0 para a 
França, o time, agora, se prepa-
ra para enfrentar o Chile, em 
Londres, no próximo domingo 
(29), às 11h (de Brasília), em 
mais um amistoso preparatório 
para a Copa América, que será 
disputada em junho. 

A marcação forte dos dois 
times predominou nos minutos 
inicias da partida. Com falta de 
criatividade, restou aos atletas 
buscar a bola aérea. Foi assim, in-
clusive, que Benzema cabeceou 
após cruzamento na segunda 
trave e viu Jefferson fazer belís-
sima defesa logo aos 7 minutos 
do 1º tempo. O goleiro ainda se 
chocou com a trave e precisou 
de atendimento médico. O Brasil 
respondeu após vacilo da zaga 
francesa. Oscar dominou, tocou 
para Neymar, que buscou o can-
to baixo de Mandanda. O goleiro 
fez ótima defesa. 

Novamente pela bola aé-
rea, a França conseguiu abrir o 
placar. Valbuena bateu escan-
teio e viu o Varane aproveitar 
escorregão de Danilo para abrir 
o placar em lance que lembrou 
os gols de Zidane na final da 
Copa de 1998, no mesmo está-
dio. O Brasil tentou responder, 
mais uma vez, com chute de 
longe. Aos 29, Firmino arriscou 
de fora da área e também parou 
no goleiro. O bloqueio só foi fu-
rado perto do fim da etapa ini-
cial. Firmino brigou pela bola 
na entrada da área, ganhou e 
enfiou para Oscar. De biquinho, 
o meia do Chelsea conseguiu 
empatar a partida. 

No 2º tempo, o Brasil colo-
cou a marcação mais alta e con-
seguiu dificultar a saída de bola 
dos franceses. Logo no início, 
Elias rolou boa bola para Luiz 
Gustavo na entrada da área. 
O volante chutou e parou nas 
mãos de Mandanda. A pressão 
surtiu efeito para virar o jogo: 
após boa troca de bola no meio, 
William enfiou para Neymar, 
que apareceu pela direita, na en-
trada da pequena área. O camisa 
10 chutou forte com a canhota e 
concretizou a virada no placar. 

A França reagiu e per-
deu chances cara a cara com 
Jefferson. Uma delas foi com 
Benzema. Ele recebeu a bola 
de Valbuena pela direita e, 
sozinho, chutou de primeira, 
mas por cima do gol.  O Bra-
sil tratou de garantir a vitória 
aos 23 minutos. William ba-
teu escanteio e Luiz Gustavo 
mostrou inspiração em Zida-
ne para subir mais alto que 
todo mundo e fazer o terceiro.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Zico é recebido com festa e não 
esquece jogo Fla 1x2 Bota-PB

JOGO DOS FAMOSOS

Ídolo flamenguista jogou ontem à noite no Almeidão, em João Pessoa, e se apresenta hoje em Campina

ERRAMOS

Nós dissemos ontem que o governador Ricardo Cou-
tinho tinha se reunido com o ex-atleta Zinho, que veio 
à Paraíba para participar do Jogo dos Famosos em João 
Pessoa e Campina Grande. A informação foi passada 
pela assessoria de imprensa da Granada Eventos, em-
presa responsável pela realização do jogo. Na verdade, 
o ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira tetra-
campeã em 1994 acabou sendo recebido pelo secretário 
de Esportes, Juventude e Lazer, Tibério Limeira. 

O presidente do Campi-
nense, Wiliam Simões, frisou 
que vai aguardar a decisão 
judicial sobre as ocorrências 
que aconteceram no empate 
contra o Bahia (0 a 0), na úl-
tima quarta-feira, no Estádio 
Amigão, no primeiro jogo pe-
las quartas de final do Nor-
destão. Durante o confronto, 
o quarto árbitro,  Pablo dos 
Santos Alves, foi atingido na 
cabeça por um objeto por três 
torcedores que foram presos 
pela Polícia Militar. O árbitro 
central, o alagoano Francisco 
Carlos do Nascimento, colocou 
na súmula tudo que houve na 
partida, onde deverá ser julga-

do pelo Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD). 

Nestes casos a Raposa po-
derá perder o mando de cam-
po ou ter que atuar de portões 
fechados. De acordo com o diri-
gente, existem torcedores que 
só vão a campo para fazer ba-
derna e prejudicar o clube. “O 
único prejudicado é o Campi-
nense que não tem nada a ver 
com a confusão. Espero que 
possamos ter uma pena leve”, 
disse. Por outro lado, a Rapo-
sa realiza um treino leve hoje 
à tarde, no Barradão, visando 
o jogo de volta contra o Bahia, 
marcado para amanhã, às 16h, 
na Arena da Fonte Nova. 

O presidente do Botafo-
go, Guilherme Novinho, fez 
um desabafo após a vitória 
sobre o CSP, por 1 a 0, na últi-
ma quarta-feira no Almeidão, 
em João Pessoa. Segundo ele, 
há pessoas usando de má-fé 
para tumultuar o ambiente 
no Belo e jogar a torcida con-
tra a diretoria, a comissão 
técnica e o elenco do clube. 

O dirigente ficou muito 
irritado com os boatos di-
vulgados em redes sociais 
e até em parte da imprensa, 
afirmando que o treinador 
Marcelo Vilar não tinha sido 
ainda demitido, porque tem 
uma multa rescisória no va-

lor de R$ 500 mil reais.
"As pessoas que acre-

ditam neste tipo de infor-
mação, devem acreditar 
também em papai Noel e his-
tórias da Carochinha. É incrí-
vel como tem gente de má-fé 
que quer prejudicar o clube. 
Essas pessoas inventam coi-
sas para confundir a cabeça 
do torcedor, justamente num 
momento em que o clube 
atravessa uma situação com-
plicada. Mas nunca houve 
esta multa. O Botafogo tem 
uma diretoria séria, e nunca 
teríamos contratado um téc-
nico com uma multa rescisó-
ria neste valor”, afirmou.

Presidente da Raposa 
faz críticas a torcedores

Botafogo nega multa 
rescisória para Vilar

Apesar da marcação cerrada, o atacante Neymar foi um dos nomes do jogo, marcando gol e fazendo a alegria do torcedor brasileiro na vitória sobre os franceces

FOTO: Bruno Domingos/Mowa Press/Divulgação

FOTO: Edson Matos



CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.730,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014050
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO 
LTDA EP
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.730,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014051
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELLO LU
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017691
Responsavel.: HEBERT MELO RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 063530684-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016216
Responsavel.: JOSE ANTONIO DE ARAUJO CASTRO 
JUNIO
CPF/CNPJ....: 019572173/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            208,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017641
Responsavel.: JVA MOTOPECAS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 004005601/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            457,68
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016726
Responsavel.: JVA MOTOPECAS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 004005601/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.765,35
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016727
Responsavel.: JVA MOTOPECAS COMERCIO
CPF/CNPJ....: 004005601/0001-48
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            281,41
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016799
Responsavel.: MARIA CHILOVANDA DA CRUZ-ME
CPF/CNPJ....: 017331319/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.973,15
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016551
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREI-
RA 714
CPF/CNPJ....: 018091887/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            777,80
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016765
Responsavel.: MARIO DE FRANCA SILVA
CPF/CNPJ....: 424886804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.130,08
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016718
Responsavel.: ROBERTO DE LIMA MELO
CPF/CNPJ....: 833172444-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             92,47
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016750
Responsavel.: SUELEM GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 049401904-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016228
Responsavel.: VIDRACARIA NUNES
CPF/CNPJ....: 012112910/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.183,39
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016790
Responsavel.: VIVIANE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 018876176/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.229,74
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016927
Responsavel.: WURMS CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ....: 018234957/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            313,18
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017644
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI ME
CPF/CNPJ....: 014216838/0002-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            456,56
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011503
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  27/03/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            536,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016859
Responsavel.: ALEXANDRE DUARTE DA COSTA
CPF/CNPJ....: 073827174-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016222
Responsavel.: ARYELLISON R. SILVA
CPF/CNPJ....: 013467323/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016978
Responsavel.: BEBERICOS BAR LTDA
CPF/CNPJ....: 013686367/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.248,87
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017898
Responsavel.: CANTO DO TORCEDOR ARTE BAN-
DEIRA COM
CPF/CNPJ....: 020213219/0001-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.964,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017517
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DIST. ELET. EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            451,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017648
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            655,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017657
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.644,78
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017678
Responsavel.: CEM POR CENTO COM.E DISTRIB.
ELETRO
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            829,86
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017798
Responsavel.: EDINETE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011427295/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016863
Responsavel.: BERENICE MARIA DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ....: 012648114-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016343
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS E
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            470,77
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016770
Responsavel.: CONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS
CPF/CNPJ....: 005219643/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.016,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016732
Responsavel.: CONSTRUTORA MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011249388/0001-85
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.733,35
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 016189
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO 
LTDA EP
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         12.125,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014046
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO 
LTDA EP
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.691,96
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014047
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO 
LTDA EP
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.730,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014048
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO 
LTDA EP

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 03.2014.

OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 270/2014 datado de 16/05/2014 e com término de vigência em 16/11/2014 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo datado de 13/11/2014 com vigência até 15/03/2015, celebrado 
inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Serviços de Manutenção e 
Reposição de pavimentos graníticos em diversas localidades da zona rural do Município de Guarabira

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: J.R.P. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 05.157.468/0001-
08- DEIVID ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA

JUSTIFICATIVA: Em razão de não terem sidos realizados totalmente os serviços contratados, 
conforme justificativa técnica.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 13/03/2015.
VIGÊNCIA NOVO ADITIVO: 16/06/2015 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Locação de serviços de carro 
de som para divulgação das atividades da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ ALVES VICENTE - R$ 18.900,00.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de serviços de carro de som para divulgação das atividades da Prefeitura 
Municipal de Serra da Raiz/PB. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00003/2015. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos Próprios - FPM, ICMS, TRIBUTOS, 
FUS, MDE, FUNDEB) Dotação Orçamentária: 02010 - 04.122.0002.2002 3.3.90.36.00 - 02020 - 
04.123.0002.2003 3.3.90.36.00 - 02030 - 08.122.0002.2004 3.3.90.36.00 - 02040 - 10.301.0009.2013 
3.3.90.36.00. Vigência: 9 (nove) meses. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e:

CT Nº 00006/2015 - 26.03.15 - JOSÉ ALVES VICENTE - R$ 18.900,00.

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 002/2015

OBJETO: Aquisição contratação de terceiros para prestação de serviços de LOCACAO DE 
01 - UM- VEICULO USADO E UTILITARIO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA-
-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, conforme especificações constantes no Edital.

FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2015, elemento despesa 33.90.36
VENCEDOR: JOAO PAULO FELIX BATISTA, CPF 062.277.974-56
VALOR GLOBAL: 18.090,00 (Dezoito Mil e Noventa Reais). HOMOLOGO, com base no parecer 

emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de pregão, convoco o vencedor para assinatura 
do contrato em até 3(três) dias úteis.

Carrapateira -PB, 26 de Março de 2015.
André Pedrosa Alves

Prefeito Municipal de Carrapateira

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 003/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A
DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CONSUMO DESTE MUNICÍPIO, conforme 

especificações constantes no Edital.
FUNDAMENTO: art. 4°, inciso XXII, da Lei 10.520/2002
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2015, elemento despesa 33.90.39
VENCEDOR: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS. CNPJ: 13.094.898/0001-56
VALOR GLOBAL: R$ 135.116,53(Cento e Trinta e Cinco Mil Cento e Dezesseis Reais e Cinquenta 

e Três centavos). HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido 
processo de pregão, convoco o vencedor para assinatura do contrato em até 3(três) dias úteis.

Carrapateira -PB, 26 de Março de 2015.
André Pedrosa Alves

Prefeito Municipal de Carrapateira

FUNDO M. DE S. DE CARAÚBAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
LANCHES, SALGADOS E DOCES PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1175.Email: cpl.caraubas@gmail.com

Caraubas - PB, 17 de Março de 2015 
 ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO 

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 16:00 horas do dia 09 de abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DO FUNDO 
MUNCIPAL DE CARAÚBAS- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 e 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1175. 
Email: cpl.caraubas@gmail.com 

Caraubas - PB, 17 de Março de 2015 
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial
  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 16:00 horas do dia 15 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TE-
CIDOS E TOALHAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO FMS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 184/2014. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3307-1175. Email: cpl.caraubas@gmail.com

Caraubas - PB, 25 de Março de 2015   
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 16:00 horas do dia 13 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MÓ-
VEIS E EQUIPAMENTOS PARA MOBILIAR FARMÁCIA BÁSICA PERTENCNCENTE AO FUNDO 
MUNICIPAL DE CARAÚBAS-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 e 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307-1175 
.Email: cpl.caraubas@gmail.com  

Caraubas - PB, 25 de Março de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2015
OBJETO: Contratação de Serviços Especializados de Engenharia. LICITANTE DECLARADO 

VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ANÁLISE TEC E CONSTRUÇÕES LTDA - 
ME - Valor: R$ 58.800,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa 
Grande - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3273-2267. Email: 
saude_alg@hotmail.com.

Alagoa Grande - PB, 26 de Março de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO 

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00018/2015, para locação de sinal de internet via rádio, destinados a todas as secretarias e ADJU-
DICO o seu objeto 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) e valor global de 
R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), conforme carta proposta e julgamento do Pregoeiro.  

Ibiara - PB, 26 de março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de limpezas diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME - R$ 94.576,00; Larissa Farias Belém Xavier - R$ 90.398,70.

Duas Estradas - PB, 26 de Março de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 10 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSUMOS, PARA SERVIÇOS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 25 de Março de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas 

– PB, torna público que no Instrumento convocatório em epígrafe, nos respectivos ELEMENTOS:
Termo de Referência , no Item: 6.1...;  Pesquisa de Mercado, no Item: 4.1...;  PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 150313TP00001, no Item: 5.1...;  ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO, na 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS...

Onde lê-se:
Conclusão: 90 (noventa) dias 
leia-se:
Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias .
Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 26 de Março de 2015
EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
A Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas 

– PB, torna público que no Instrumento convocatório em epígrafe, nos respectivos ELEMENTOS:

Termo de Referência , no Item: 6.1...;  Pesquisa de Mercado, no Item: 4.1...;  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 150313TP00002, no Item: 5.1...;  ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO, na 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS...

Onde lê-se:
Conclusão: 90 (noventa) dias 
leia-se:
Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias .
Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 26 de Março de 2015
EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de ma-
terial de limpeza diversos, destinados as diversas secretarias da administração. Data: 10/04/2015. 
Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/
PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 
e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 26 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de 
refeições prontas (almoço tipo self service), destinados as diversas secretarias da administração. 
Data: 13/04/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, 
S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 
10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 26 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2015

O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará 
realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisi-
ção parcelada de refeições prontas (almoço tipo self service), destinados ao Fundo Municipal de 
Saúde. Data: 13/04/2015. Horário: 16:00. Local: Sala da CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 
1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários das 13h às 17h. Suporte Legal: 
Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto 
Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 26 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de veículos automotores 
de fabricação nacional do tipo utilitário e passeio, todos pequeno porte e zero quilômetros,destinados 
ao DMTRAN e Secretaria de Ação Social. Data: 15/04/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da CPL – 
Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos horários 
das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 26 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de cestas 
básicas, destinados aSecretaria de Ação Social. Data: 16/04/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da 
CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos 
horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 26 de março de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015

AVISO DE ADIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Comissão Permanente de Licitação,torna 

público aos interessados que em virtude de Impugnação de edital e alterações no ato convocatório,  
a  licitação na modalidade Concorrência Pública 001/2015, cujo objeto é o SERVIÇO DE EXECUÇÃO 
EMANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS E CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, marcada 
para o dia 31/03/2015 às 09:00h, fica adiado para o dia 30/04/2015 às 09:00h. O novo edital estará 
disponível no site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link:Transparencia

Cabedelo - PB, 26 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 16.015/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.198/2014
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ECG.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Srº. Chrystiano 

Madruga Navarro vem por meio deste, tornar público, o adiamento do referido Pregão, com data a 
ser designada posteriormente, considerando a necessidade de retificação de termos do edital. Con-
sultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sala da CSL, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min 
as 12h00min, no fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 26 de Março de 2015. 
CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO

Pregoeiro da CSL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Odontológicos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no ende-
reço supracitado.

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

Serra da Raiz - PB, 26 de Março de 2015.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 14:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículos para atender as 
necessidades das Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2011. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Serra da Raiz - PB, 26 de Março de 2015.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE PROCESSO SELETIVO Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Secretaria de Educação, Processo Seletivo Público 
destinado à abertura de inscrição para selecionar profissionais efetivos que atuarão na função de 
Orientador de Estudos na Rede Municipal de Ensino, nos termos do Pacto Nacional pela Alfabeti-
zação na Idade Certa - PNAIC - nos dias 30 e 31 de março, das 08:00 às 12:00 horas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 3362-2288. Email: educ.areia@gmail.com

Areia - PB, 23 de Março de 2015.
Wilson Feitosa Lopes – Secretário de Educação

Paulo Gomes Pereira - Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ERRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2014/078453 do DEMAP/SEAD - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.015/2015 
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, a ERRATA do Aviso de Licitação do Pregão 
Eletrônico acima citado: 

Onde se-lê: DATA DE ABERTURA: 08/04/2015 ÀS 14:30h - Horário de Brasília.
Leia-se: DATA DE ABERTURA: 10/04/2015 ÀS 08:30h - Horário de Brasília.
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. Informações pelo fone: 83. 3218-9005 
/ 3218-9006 ou pelo e-mail licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 26 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ANGELA MARIA DELGADO BORBA CARVALHO – CPF 101.156.254-53, Torna público que a 
SUDEMA Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 
220/2015 em João Pessoa, 22 de Janeiro de 2015 – prazo 730 dias. Para a atividade de: CON-
SULTÓRIO MÉDICO Na AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, N° 415 - Sala 403 Tambaú 
Município: JOÃO PESSOA - PB.  Processo: 2014-005437/TEC/LO-8241.

25A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

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 15 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE PAPELEIRA, 
MONOBLOCO E CONTENTORES. 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, 20 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2015

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 14 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE 
CONSTRUÇÃO CUJA FINALIDADE E ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. 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 supra-
citado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br Link: transparencia.

Cabedelo - PB, 27 de Fevereiro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/PB, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo menor preço, no dia 15 de Abril de 2015 as 11:00 horas, tendo como objetivo: 
Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados 
para utilização na Câmara Municipal de Solânea. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no prédio 
sede da Câmara Municipal de Solânea, na Rua Gov. João Fernando de Lima, s/n – Centro - CEP: 
58.255-000 - SOLÂNEA-PB, Cópia completa do Edital na Sala da Comissão em dias úteis e em 
horário comercial.

Solânea – PB 23 de Março de 2015.
Presidente CPL

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2015

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/PB, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo menor preço, no dia 15 de Abril de 2015 as 12:00 horas, tendo como objetivo: 
Locação de veiculo para ficar a disposição da Câmara Municipal. A reunião ocorrerá na sala da 
COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de Solânea, na Rua Gov. João Fernando de Lima, 
s/n – Centro - CEP: 58.255-000 - SOLÂNEA-PB, Cópia completa do Edital na Sala da Comissão 
em dias úteis e em horário comercial.

Solânea – PB 23 de Março de 2015.
Presidente CPL

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01 - NIRE 25 3 0000622 6

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – 
FINOR CAPITAL AUTORIZADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados todos os acionistas da CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL 

(“Companhia”),nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76e do artigo 23, parágrafo único do Estatuto 
Social da Companhia, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 10:00horas do dia 29de 
abril 2015, na sede da Companhia localizada no Município de Conde, Estado daParaíba, na Rodovia 
BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, os quais foram devidamente auditados pela 
empresa MARTINELLIAUDITORES,registrada no CRC sob o nº S 001132/0-9 e na CVM no Ato 
Declaratório nº. 1253 de 23/01/90, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.370.466/0001-39, com sede 
na Rua Dona Francisca, nº. 1.113, 10º e 11º andares, Bairro Saguaçu, cidade de Joinville, Estado 
de Santa Catarina; (ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício; (iii) Eleição dos 
membros do Conselho de Administração; (iv) Fixação da remuneração global dos Administradores 
e Conselheiros da Companhia. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em cumprimento ao 
artigo 133 da Lei nº6.404/76 e do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, os documentos de que 
trata o item I deste Edital de Convocação, todosdevidamente auditados pela empresaMARTINELLI 
AUDITORES, encontram-se à disposição de V. Senhorias, na sede da Companhia.Conde - PB, 26 
de março de 2015. CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL - Cristiano Ciriaco Delgado



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), Câmaras 

e Protetores destinados às diversas Secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Triunfo - PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02.020 - SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

02.030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 02.050 - 
SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.060 - SEC DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 
02.070 - SEC DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SEC DE TURISMO 02.090 - SEC DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 02.100 - SEC DE CULTURA 000009 3390.39 99 000 - Outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica 000006 3390.30 99 000 - Material de consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00014/2015 - 26.03.15 - LUIZA DE AQUINO FERREIRA - R$ 170.407,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustiveis para atenda a frota municipal da cidade de Joca Claudino-PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: J.R.PIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO 
ME - R$ 313.000,00; MARGARIDA MARIA DUARTE - R$ 531.770,00.

Joca Claudino - PB, 26 de Março de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Locação de três 
veículos - um tipo Van e dois ambulância tipo A; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME - R$ 107.400,00; DESTAQUE LOCADORA 
DE VEÍCULOS LTDA - R$ 70.800,00.

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEIXES 
PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB, NO 
PERÍODO DA SEMANA SANTA DE 2015; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DGA - DISTRIBUIDORA GUARIBIRENSE DE ALIMENTOS LTDA - R$ 12.750,00.

Riachão - PB, 26 de Março de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS 
DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 18.480,00; IMPORT INFORMÁTICA LTDA - EPP - R$ 15.960,00; 
RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME - R$ 42.000,00.

Riachão - PB, 26 de Março de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Fornecimento parcelado 
de Pneus (incluso alinhamento e balanceamento), Câmaras e Protetores destinados às diversas 
Secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: LUIZA DE AQUINO FERREIRA - R$ 170.407,00.

Triunfo - PB, 26 de Março de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de expediente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: G 
B COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 71.352,90; JOSIAS PEREIRA 
DO NASCIMENTO - R$ 4.992,20; KALUNGA COM VAREJISTA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 
LTDA - EPP - R$ 25.094,70; MAURILIO DE ALMEIDA MENDES ME - R$ 101.886,50; WS COMER-
CIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 12.303,45.

Bananeiras - PB, 11 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material de limpeza; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 228.416,50; LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER 
- ME - R$ 102.627,40; MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME - R$ 24.730,00; WS COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 13.765,80.

Bananeiras - PB, 11 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Locação de Veículo, 
tipo Camioneta, cabine dupla, 4x4, ano/modelo a partir de 2014 - Bananeiras/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS 
E SERVIÇOS LTDA - R$ 83.400,00.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
peças diversas, baterias e filtros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DO BU AUTO PEÇAS LTDA - R$ 484.366,70.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Aquisição de 
Pneus e Câmara de Ar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MB 
AUTO PEÇAS LTDA - R$ 22.224,00; PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 459.226,00.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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: Aquisição de Mobiliário 
e Equipamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDO 
FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 32.982,50; CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 
8.966,00; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - R$ 19.963,00; JANDERSON COSTA 
LEAO LIMA - ME - R$ 15.858,00.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ANA BEATRIZ LTDA – CNPJ Nº 17.215.170/0001-96, Torna 
público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO = COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS AUTOMOTORES C/
CONVENIENCIAS E GLP = IT: 50MIL = AC: 900M² = NE: 05 = L/ATV: RUA DOUTOR ROMERO 
ADBON QUEIROZ DA NOBREGA Nº 2840, MORADA DO SOL, PATOS – PB. Processo: 2015-
001865/TEC/LO-9627.

JANYEDJA MICHELLE DE OLIVEIRA LOURENCO ORNESTRAND – ME – CNPJ/CPF Nº 
14.437.204/0001-07, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 4791/2014 em João Pessoa, 23 de dezembro de 
2014 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Prestação de Serviço – Pousada Mar de Esmeralda 
Na(o) – LOT. CIDADE BALNEARIA NOVO MUNDO, S/N – JACUMÃ Município: CONDE – UF: PB. 
Processo: 2014-004874/TEC/LO-8136.

MAR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA, CNPJ/CPF 20.817.736/0001-64, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Instalação para a atividade de: CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, 
COM 12 PAVIMENTOS SENDO 09 PAVIMENTOS TIPO COM 3 UNIDADES CADA, TOTALIZANDO 
27 UNIDADES + SUB-SOLO E MEZANINO, situado na RUA RITA SABINO DE ANDRADE, S/N, 
AEROCLUBE – JOÃO PESSOA – PB. Processo nº 2015-001573/TEC/LI-3908.

MR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF 12.455.772/0001-05, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Operação para a atividade de: EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, COMPOSTO 
DE TÉRREO + 03 PAVIMENTOS TIPO, COM 16 UNIDADES HABITACIONAIS, situado na RUA 
EVERALDO DA SILVA RABELO, S/N, COLINAS DO SUL – JOÃO PESSOA – PB. Processo nº 
2015-001804/TEC/LO-9613.

FALCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ/CPF 09.387.374/0001-86, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
Licença de Instalação para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE LOTES REMANESCENTES DO 
LOTEAMENTO PORTAL DO COLINAS II COM 20 QUADRAS E 775 LOTES – ÁREA TOTAL DE 
19,88 ha, situado na LOTEAMENTO PORTAL DO COLINAS II, GRAMAME, JOÃO PESSOA – PB. 
Processo nº 2015-001612/TEC/LI-3923.

FALCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ/CPF 09.387.374/0001-86, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Instalação para a atividade de: IMPLANTAÇÃO DE LOTES REMANESCENTES DO LOTEA-
MENTO PORTAL DO COLINAS DO SUL – PROLONGAMENTO 3, COM ÁREA TOTAL DE 5,57 ha, 
06 QUADRAS E 160 LOTES, situado na LOTEAMENTO COLINAS DO SUL - PROLONGAMENTO 
3, GRAMAME, JOÃO PESSOA – PB. Processo nº 2015-001613/TEC/LI-3924.

ROSANA DE ALMEIDA AIRES PORPINO - CNPJ/CPF Nº 219.597.304-87. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de 
Operação nº 455/2015 em João Pessoa, 16 de março de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (TÉRREO E PAVIMENTO SUPERIOR). 
Na(o) – RUA ALAOR GOMES DE SÁ FILHO, S/N, PARATIBE Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. 
Processo: 2015-000223/TEC/LO-9265.

VALDEMIR AZEVEDO PEREIRA - CNPJ/CPF Nº 053.334.404-25. Torna público que a SUDE-
MA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de 
Instalação nº 420/2015 em João Pessoa, 11 de março de 2015 - Prazo: 720 dias. Para a atividade 
de: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA CRIAÇÃO DE AVES. Na(o) – FAZENDA LAGOA DO 
MONTEIRO, LOCALIDADE MARACAÍPE, ZONA RURAL Município: ITABAIANA - UF: PB. Processo: 
2015-000433/TEC/LI-3804.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/PB, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo menor preço, no dia 15 de Abril de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: 
Aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento do veiculo da câmara municipal. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Câmara Municipal de Solânea, na Rua Gov. João 
Fernando de Lima, s/n – Centro - CEP: 58.255-000 - SOLÂNEA-PB, Cópia completa do Edital na 
Sala da Comissão em dias úteis e em horário comercial.

Solânea – PB 23 de Março de 2015.
Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMÍLIAS CARENTES 

DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA DE 2015. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO: 0208 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FUNDO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 08.244.2014.2040 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00 
: MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT 
Nº 00033/2015 - 26.03.15 - DGA - DISTRIBUIDORA GUARIBIRENSE DE ALIMENTOS LTDA - R$ 
12.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE SOFTWARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MU-
NICIPAL - RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB: 0202 - SECRE-
TARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 1 (um) 
ano. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00034/2015 - 26.03.15 
- ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 18.480,00. CT Nº 
00035/2015 - 26.03.15 - IMPORT INFORMÁTICA LTDA - EPP - R$ 15.960,00. CT Nº 00036/2015 
- 26.03.15 - RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - ME - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE ADITIVO N° 01 AO CONTRATO Nº 13/2014 - SEPLAN
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, como contratante, e o Sr. FLÁVIO ROBERTO TAVARES DE MELO, como contratado.
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a cessão total dos direitos autorais sobre a elabora-

ção do serviço da Malha Artística do piso das calçadas da Orla entre as Praias de Tambaú e Cabo 
Branco, e criação da Rosácea no Busto de Tamandaré, em João Pessoa/PB.

LICITAÇÃO: Inexigibilidade Nº 33003/2014.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DATA: 20 de março de 2015

João Pessoa, 25 de março de 2015
Zennedy Bezerra 

Secretário Municipal de Planejamento

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00011/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais: 
RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; 
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OU-
TRAS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 
FNAS; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 
SUS; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00063/2015 - 12.03.15 - G B COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - ME - R$ 
71.352,90; CT Nº 00064/2015 - 12.03.15 - JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO - R$ 4.992,20; CT 
Nº 00065/2015 - 12.03.15 - KALUNGA COM VAREJISTA DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA 
- EPP - R$ 25.094,70; CT Nº 00066/2015 - 12.03.15 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES ME - R$ 
101.886,50 e CT Nº 00067/2015 - 12.03.15 - WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 12.303,45.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de limpeza. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-

sencial nº 00012/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - Recursos Próprios do Município de 
Bananeiras/FEDERAIS: RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIOS - OUTRAS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO FNAS; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE; TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB – OUTRAS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Bananeiras e: CT Nº 00068/2015 - 12.03.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 228.416,50; 
CT Nº 00069/2015 - 12.03.15 - LARISSA FARIAS BELÉM XAVIER - ME - R$ 102.627,40; CT Nº 
00070/2015 - 12.03.15 - MAYER & GUIMARÃES LTDA - ME - R$ 24.730,00; CT Nº 00071/2015 - 
12.03.15 - WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 13.765,80.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de Veículo, tipo Camioneta, cabine dupla, 4x4, ano/modelo a partir de 2014 - 

Bananeiras/PB.  FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015. DOTAÇÃO: Orçamento 
de 2015 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras: Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00074/2015 
- 26.03.15 - PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 83.400,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de peças diversas, baterias e filtros. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00014/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Muni-
cípio de Bananeiras/Federais: Recursos ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos - Educação; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Recursos 
CIDE; Transferência de Convênio - Educação; Transferência de Convênio - Outros; Transferência 
de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - FNDE; Transferência de Recursos - SUS; 
Transferência de Recursos - FNAS Transferência do FUNDEB - (outras). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: 
CT Nº 00075/2015 - 26.03.15 - DO BU AUTO PEÇAS LTDA - R$ 484.366,70.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Pneus e Câmara de Ar. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00015/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/
Federais: Recursos ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação; 
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; Recursos CIDE; Transferência de 
Convênio - Educação; Transferência de Convênio - Outros; Transferência de Convênio - Saúde; 
Transferência de Recursos - FNDE; Transferência de Recursos - SUS; Transferência de Recursos - 
FNAS Transferência do FUNDEB - (outras).. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00076/2015 - 26.03.15 
- MB AUTO PEÇAS LTDA - R$ 22.224,00 CT Nº 00077/2015 - 26.03.15 - PNEUCAR COMÉRCIO 
DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - R$ 459.226,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Mobiliário e Equipamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00016/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/
Federais: Recursos ordinários; Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação; 
Transferência de Convênio - Educação; Transferência de Recursos FNDE; Transferência do FUNDEB 
(outras). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00078/2015 - 26.03.15 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS 
- EPP - R$ 32.982,50 CT Nº 00079/2015 - 26.03.15 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME - R$ 
8.966,00 CT Nº 00080/2015 - 26.03.15 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - R$ 
19.963,00 CT Nº 00081/2015 - 26.03.15 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME - R$ 15.858,00

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00018/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município de 
Bananeiras/Federais: Recursos Ordinários; Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - 
Saúde; Transferência de Convênio Saúde; Transferência de Recursos SUS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 
00082/2015 - 26.03.15 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 5.475,00 CT Nº 00083/2015 
- 26.03.15 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 10.119,07 CT Nº 00084/2015 - 26.03.15 - DENTALMED 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 3.190,00 CT Nº 00085/2015 - 26.03.15 - EDILANE 
DA COSTA CARVALHO - ME - R$ 61.270,00 CT Nº 00086/2015 - 26.03.15 - GQS ELETROS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - R$ 11.634,00  CT Nº 00087/2015 - 26.03.15 - JANDERSON COS-
TA LEAO LIMA - ME - R$ 10.210,00 CT Nº 00088/2015 - 26.03.15 - MULTFORTE COMERCIO E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 5.475,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para locação e licença de uso dos softwares. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios 
do Município de Bananeiras: Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00089/2015 - 
26.03.15 - IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP - R$ 46.080,00

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para serviços especializados de Manutenção Preventiva 

e Corretiva de equipamentos da Sec de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00020/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município de Bananeiras/
Federais: Recursos Ordinários; Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; 
Transferência de Convênio - Saúde; Transferência de Recursos - SUS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT 
Nº 00090/2015 - 26.03.15 - GENILSON DORIA DE LUCENA - ME - R$ 94.385,00.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00017/2015.  OBJETO: Aquisição de Material Didático e 

Pedagógico. ABERTURA: 18/03/2015 as 11:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 
25/03/2015.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00021/2015. OBJETO: Contratação de empresa para 

implantação, locação, suporte e manutenção de sistema integrado de gestão na Sec de Saúde. 
ABERTURA: 20/03/2015 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 25/03/2015.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00001/2015. OBJETO: Execução dos serviços de REFOR-

MA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio Gamelas - Zona Rural - Bananeiras/PB. ABERTURA: 
19/02/2015 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DOUGLAS LUCENA MOURA 
DE MEDEIROS. Prefeito. DATA: 18/03/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis para atenda a frota municipal da cidade de 

Joca Claudino-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Joca Claudino
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e:
CT Nº 00012/2015 - 26.03.15 - J.R.PIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME - R$ 313.000,00
CT Nº 00013/2015 - 26.03.15 - MARGARIDA MARIA DUARTE - R$ 531.770,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS E 

MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DE P. LAVRADA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00024/2015 - 23.03.15 - KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - R$ 

463.500,00

DMX ATACADISTA LTDA - CNPJ/CPF Nº 09.330.604/0001-70. Torna público que a SUDEMA – SU-
PERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença de Operação nº 
424/2015 em João Pessoa, 11 de março de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Logistica 
comercial: ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS NA ÁREA COMERCIAL. Na 
(o) DISTRITO INDUSTRIAL, LT 776 (A), QD 187. Município: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2015-000621/TEC/LO-9352.

João Pessoa > Paraíba > SEXTA-fEirA, 27 de março de 2015Publicidade
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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

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            802,02
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017856
Responsavel.: KERO MASSAS IND. E COM. DE 
ALIMENTO
CPF/CNPJ....: 015566403/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.970,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017174
Responsavel.: KERO MASSAS IND. E COM. DE 
ALIMENTO
CPF/CNPJ....: 015566403/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.970,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017173
Responsavel.: KERO MASSAS IND E COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 015566403/0001-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            290,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015925
Responsavel.: LUIZ ANTONIO DE MELO
CPF/CNPJ....: 011496786/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            584,74
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016130
Responsavel.: MYLENA VIEIRA ALVES - ME
CPF/CNPJ....: 021514755/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            851,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017407
Responsavel.: MDH MULTIMARCAS ROUPAS E 
ACESSORIOS
CPF/CNPJ....: 011932629/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.693,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016042
Responsavel.: MARIA DE JESUS S OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 004121714-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016255
Responsavel.: MYLENA VIEIRA ALVES - ME
CPF/CNPJ....: 021514755/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.217,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017681
Responsavel.: RAYSSA LETICIA PEREIRA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 015509108/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            305,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016633
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.598,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017671
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA.
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            780,39
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017807
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 019836190/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            581,54
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015992
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            261,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015719
Responsavel.: STUDIO ELETR. COMER. E DISTR.
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            718,31
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015884
Responsavel.: VERIDIANA TOMAZ
CPF/CNPJ....: 062365114-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            324,64
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016605
Responsavel.: YGARACHE NICACIO SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 015059217/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            563,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016274
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  27/03/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANGELITA ANTONIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ....: 977869694-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             69,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017058
Responsavel.: ANGELA BURITY DIALECTAQUIZ
CPF/CNPJ....: 602164764-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.371,95
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016409
Responsavel.: CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 003786315/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,99
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015654
Responsavel.: CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 003786315/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,49
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015656
Responsavel.: CONSTRUTORA GABARITO LTDA
CPF/CNPJ....: 041222829/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017040
Responsavel.: CONSTRAL CONST E CONSULTORIA 
SANTO
CPF/CNPJ....: 010758902/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            335,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015727
Responsave l . :  EDUARDO DA CONCEICAO 
09420548490
CPF/CNPJ....: 011950426/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            270,71
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017024
Responsavel.: ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 049994064-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             40,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017054
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.048,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017685
Responsavel.: JANILSON DA SILVA ALMEIDA 
057302824
CPF/CNPJ....: 017911653/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            410,01
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017779
Responsavel.: JORGE PERICLES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 022566804-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            703,07
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013904
Responsavel.: JORGE PERICLES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 022566804-10
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            517,43
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013907
Responsavel.: JORGE PERICLES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 022566804-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            637,05
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013905
Responsavel.: JAMILSON ALVES DE SOUTO
CPF/CNPJ....: 498927034-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            598,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013357
Responsavel.: JORGE PERICLES DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 022566804-10
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            576,04
Apresentante: C.R. CONTABILID.09249137.0001.59
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013906
Responsavel.: JOAN DA SILVA NASCIMENTO ME
CPF/CNPJ....: 005898131/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.068,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017785
Responsavel.: JOSE J DOUETTES VASCONCELOS ME
CPF/CNPJ....: 012007896/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017076
Responsavel.: JOAO NOBREGA DE SA ME
CPF/CNPJ....: 003564582/0001-27

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Aquisição de Material 
Didático e Pedagógico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP - R$ 5.475,00; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 
10.119,07; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 3.190,00; EDILANE DA 
COSTA CARVALHO - ME - R$ 61.270,00; GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - R$ 
11.634,00; JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME - R$ 10.210,00; MULTFORTE COMERCIO E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - R$ 5.475,00.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para locação e licença de uso dos softwares; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP - R$ 46.080,00.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para serviços especializados de Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos da Sec de 
Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GENILSON DORIA 
DE LUCENA - ME - R$ 94.385,00.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para implantação, locação, suporte e manutenção de sistema integrado de gestão na Sec. de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Bananeiras - PB, 25 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2015, que objetiva: Exe-
cução dos serviços de REFORMA da Escola João Florentino da Rocha - Sítio Gamelas - Zona Rural 
- Bananeiras/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Bananeiras - PB, 18 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

 Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015
OBJETIVO: Construção de 02(duas) Quadras Poliesportivas Cobertas, para beneficiar as 

Escolas Municipais de Ensino FundamentalZefinha Mota e Monsenhor Manoel Vieira, na cidade 
de Patos (PB).

VENCEDOR: VL TECNOLÓGICA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.226.372/0001-29.
VALOR GLOBAL: R$ 1.019.149,94 (um milhão, dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e 

noventa e quatro centavos)
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

MDE/OUTROS e Termo de Compromisso Termo de Compromisso PAC 2 n° 09541/2014-Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

PATOS - PB, 26 de março de 2015.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Tomada de Preços 02/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 

Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
a Lei 8.666/93, que a empresa habilitada e classificada foi: VL TECNOLÓGICA LTDA-EPP, inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.226.372/0001-29, apresentando a proposta global no valor de R$ 1.019.149,94 
(um milhão, dezenove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Ad-
ministrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro 
Belo Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00 h. Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 26 de março de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/2015
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de refeições tipo quentinhas, 

destinadas a atender as necessidades das diversas Secretarias do município de Patos (PB).
ABERTURA: 09/04/2015, às 09hs: 00min. (Horário de Brasília).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

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

Patos – PB, em 26 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAÚJO NÓBREGA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de construção, 

“(tubos, anéis, mourão, estaca dentre outros), para atender as necessidades de todas as secretarias 
da Prefeitura Municipal de Queimadas-PB.

ABERTURA: 10/Abril/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de alimentos nutricionais, 

para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Queimadas-PB.
ABERTURA: 10/Abril/2015 às 11:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de reagentes laboratoriais, 

para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Queimadas-PB.
ABERTURA: 10/Abril/2015 às 13:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais elétricos, para 

atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Queimadas-PB.
ABERTURA: 10/Abril/2015 às 15:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais odontológicos, 

para atender as necessidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Queimadas-PB.
ABERTURA: 10/Abril/2015 às 16:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3392-2276.

Queimadas - PB, 25 de Março de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de três veículos - um tipo Van e dois ambulância tipo A.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde. 10.302.2025.2092 - Manter atividades 
de Média e Alta Complexidade - MAC. 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00015/2015 - 02.03.15 - 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME - R$ 107.400,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
Após analise da documentação de habilitação referente o processos acima constatou o seguinte 

resultado: HABILITADAS as empresas: CONOBRE ENGEENHARIA  CONSTRUÇOES E COMERCIO 
LTDA CNPJ Nº 04.934.819/0001-87, CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA ME CNPJ 
º 17.615.353/0001-07, CONSTRUTORA SOARES LTDA CNPJ Nº 12.889.340/0001-02 INABILITA-
DAS as empresas  COMPASSO EMPREEDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 17.705.860/0003-06 ,DEL 
ENGENHARIA EIRELI CNPJ Nº 17.415.942/0001-33, EDIFICA-EDIFICAÇOES E CONSTRUÇOES 
LTDA CNPJ  Nº 41.577.669/0001-28,LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA-
-ME CNPJ Nº 17.278.993/0001-60,RANGEL E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS CNPJ 
Nº17.150.310/0001-95, LORENA & ADRIA CONSTRUÇOES COMERCIO E LOCAÇOES ME, CNPJ 
Nº 15.407.975/0001-06,CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE CNPJ Nº 15.233.791/0001-77,CONS-
TRUTORA SSL LACERDA CONST.E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 17.224.268/0001-00, ABILIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI –EPP CNPJ Nº 05.935.592/0001-57,SERRA CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 14.031.903/0001-44.Nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e item 
1 do relatório. Em não havendo recurso fica marcado a sessão para abertura das propostas dias 
07 de Abril  de 2015, ás 09:30 horas.

INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 
sala da CPL, á rua Presidente Joao Pessoa, 391 Centro, sede da Prefeitura Municipal.

Pedra Branca-PB, 25 de Março de 2015
BRAZ DE SOUSA LINS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais Esportivos, conforme anexo I deste edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIOS LTDA - EPP - R$ 11.004,70; MD 
DISTRIBUIDORA LTDA - ME - R$ 5.310,00.

Pirpirituba - PB, 03 de Março de 2015.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Esportivos, conforme anexo I deste 

edital.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.DOTAÇÃO: Recursos 
FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE, FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e:CT 
Nº 00017/2015 - 05.03.15 - MD DISTRIBUIDORA LTDA - ME - R$ 5.310,00; CT Nº 00018/2015 - 
05.03.15 - INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIOS LTDA - EPP - R$ 11.004,70.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
materiais de expedientes e didáticos, para atender as necessidades das secretarias deste Município 
e aos Programas Federais; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CO-
MERCIAL MEDEIROS LTDA - ME - R$ 10.151,00; KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
PARA ESCRITORIO LTDA - R$ 42.161,70; MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 212.206,60.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessidades das Secretarias deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA 
- ME - R$ 106.109,90; LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$ 111.123,55; MARIA ROSELI 
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - R$ 27.762,00.

Pirpirituba - PB, 09 de Março de 2015.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, para atender as 

necessidades das secretarias deste Município e aos Programas Federais.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00013/2015.DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE,FUNDEB, 
FUS,PAB FIXO,PSE,QSE,MAC, PETI, IGD, PAIF, PRO-JOVEM e CREAS: 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e:CT Nº 00019/2015 - 10.03.15 - COMERCIAL MEDEIROS 
LTDA - ME - R$ 10.151,00; CT Nº 00020/2015 - 10.03.15 - KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - R$ 42.161,70; CT Nº 00021/2015 - 10.03.15 - MAURILIO 
DE ALMEIDA MENDES - R$ 212.206,60.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessi-

dades das Secretarias deste Município.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,MDE,FUNDEB, FUS,PAB FIXO,PSE,QSE,MAC, PETI, 
IGD, PAIF, PRO-JOVEM e CREAS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo.VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e:CT 
Nº 00022/2015 - 10.03.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 106.109,90; CT Nº 00023/2015 
- 10.03.15 - LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME - R$ 111.123,55; CT Nº 00024/2015 - 10.03.15 
- MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - R$ 27.762,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Aquisição de Peixes 
Congelados, para serem distribuídos com Famílias Carentes deste Município, durante o período 
da Semana Santa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PAULO 
PONTES DA SILVA - EPP - R$ 25.000,00.

Pirpirituba - PB, 23 de Março de 2015.
RINALDO DE LUCENA GUEDES – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Peixes Congelados, para serem distribuídos com Famílias Carentes 

deste Município, durante o período da Semana Santa.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00015/2015.DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 - Material de Distribui-
ção Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pirpirituba e:CT Nº 00026/2015 - 25.03.15 - PAULO PONTES DA SILVA 
- EPP - R$ 25.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Reabilitação do Parque Solon de Lucena, no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS APÓS
PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO, O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 DO 
QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE MARÇO III/ 2015
Nº DA NOTIFICAÇÃO e ou 

AUTO DE INFRAÇÃO
DATA DA

NOTIFICAÇÃO/AUTO
PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO

022559/017769/14 28/11/2014 CRISTOVÃO FERREIRA LUCAS 195357-5
017764/14 14/11/2014 CÍCERO HONORATO LEITE 124605-4
017770/14 28/11/2014 GONDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 157545-2
043639/15 12/03/2015 JORIO DE HOLANDA CHACON 144067-5
015153/15 10/03/2015 WEDS BATISTA LOPES 155745-9
015154/15 10/03/2015 WEDS BATISTA LOPES 155746-7
015155/15 10/03/2015 WEDS BATISTA LOPES 155747-5
014254/15 12/03/2015 JOSÉ P. DE ALMEIDA 143437-3
015156/15 10/03/2015 WEDS BATISTA LOPES 155748-3

16608/2015 09/03/2015 DELANO MARTINHO HENRIQUE 095365-2
16804/15 11/02/2015 SOCIAGRO SOCIEDADE AGRO IMOBILIARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA
114911-3

16810/15 11/02/2015 DENEAU DANTAS WANDERLEY 119945-2
017525/15 09/03/2015 VANILDO PESSOA CABRAL DE VASCONCELOS 005246-9
018536/15 05/03/2015 CASA FORTE COM. E REP. LTDA 069778-8
018537/15 05/03/2015 CASA FORTE COM. E REP. LTDA 069779-6
020609/15 20/01/2015 ROMUALDO BRAGA ROLIM 077936-9
021142/14 16/12/2014 JAFER PEREIRA DA SILVA 102272-5
021157/14 16/12/2014 FRANCISCO INÁCIO DE MEDEIROS 102283-1
021568/15 17/03/2015 JOANA BATISTA DO NASCIMENTO 062623-6
021664/15 09/03/2015 ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA 005850-5
021944/15 03/03/2015 JOÃO SANTINO DA COSTA 206889-3
022906/15 23/02/2015 ROGERIO MIRANDA DE CAMPOS 329761-6
022902/15 23/02/2015 JOSÉ TAVARES DA COSTA 103426-0
022912/15 23/02/2015 PAULO MIRANDA D’OLIVEIRA 316521-3

023008/2015 23/02/2015 NOVACAMP CONST. E EMP IMOV NOVA CAMPINA LTDA 050109-3
023057/15 02/03/2015 WALTER FERNANDES AZEVEDO 092378-8
023063/15 03/03/2015 ALDENOR MENDES 101937-6
023064/15 02/03/2015 ALDENOR MENDES 101938-4
023065/15 02/03/2015 ALDENOR MENDES 101939-2
023066/15 02/03/2015 ALDENOR MENDES 101940-6
023082/15 05/03/2015 MILENA BARBOSA DE MELO 094973-6
023094/15 09/03/2015 MARIA DO SOCORRO CARTAXO PESSOA E OUTROS 097456-1
023095/15 09/03/2014 C.S.M. CONSTRUTORA SAN MATEUS LTDA 102544-9

023104/2015 03/03/2015 OTAVIO SOARES DA SILVA FILHO 028151-4
023252/15 26/02/2015 JOÃO BATISTA RODRIGUES 025191-7
023452/15 12/03/2015 AYRTON LINS FRANCA 088922-9
023571/15 12/03/2015 SONIA MARIA LOPES 112884-1
023701/15 03/02/2015 MÁRIO LÚCIO ALVES PEREIRA 263246-2
023703/15 03/02/2015 MÁRIO LÚCIO ALVES PEREIRA 263159-8
023704/15 03/02/2015 MÁRIO LÚCIO ALVES PEREIRA 263160-1
023783/15 24/02/2015 PAULO MONTENEGRO PIRES 101029-8
023784/15 24/02/2015 PAULO MONTENEGRO PIRES 101015-8
023785/15 24/02/2015 PAULO MONTENEGRO PIRES 101016-6
023786/15 24/02/2015 PAULO MONTENEGRO PIRES 101017-4
023807/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234316-9
023806/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234315-1
023805/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234314-2
023804/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234313-4
023803/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234312-6
018547/15 02/03/2015 JOSÉ HARLANO DE MOURA MACHADO 076879-1
018545/15 02/03/2015 JOSÉ HARLANO DE MOURA MACHADO 076880-4
016609/15 09/03/2015 COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 093563-8
016606/15 09/03/2015 COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 093562-0
023005/15 23/02/2015 NOVAMCAMP CONST. E EMP IMOV NOVA CAMPINA LTDA 050108-5
023007/15 23/02/2015 NOVAMCAMP CONST. E EMP IMOV NOVA CAMPINA LTDA 050106-9
023006/15 23/02/2015 NOVAMCAMP CONST. E EMP IMOV NOVA CAMPINA LTDA 050107-7
022834/15 06/02/2015 SEVERINA ROSELY MARINHO MACIEL 102236-9
022836/15 06/02/2015 SEVERINA ROSELY MARINHO MACIEL 102237-7
022835/15 06/02/2015 SEVERINA ROSELY MARINHO MACIEL 102238-5
019847/15 20/03/2015 ADAILTON MARCONI FERREIRA DE PAULA E OUTRO 329072-7
023372/15 18/03/2015 WL MARCOLINO EMPREENDIMENTOS LTDA 122260-1
023251/15 26/02/2015 EDMAN NUNES DE SOUZA 025194-1
019554/14 09/01/2014 JOSÉ MARCOS DE CARVALHO 093585-9
023801/15 18/03/2015 ARLUCE OLIVEIRA DA SILVA 185511-5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS 

PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS 
APÓS PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO, O NÃO 
COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 
DO QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E 
A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE MARÇO III/ 2015

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado e Recargas de Cartuchos 

e Tonner de impressoras para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas - 
Paraíba.

ABERTURA: 01 de Abril de2015, às 10h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa de engenharia para construção de 01 (uma) unidade básica 

de saúde no bairro do ligeiro, no município de Queimadas PB.
ABERTURA: 01 de Abril de2015, às 12h00min. (horário de Brasília)
LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Queimadas
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
OBJETIVO: Contratação de Empresa para o Fornecimento Parcelado de Sacos Plásticos 

Personalizados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Queimadas - Paraíba.
ABERTURA: 13 de Abril de2015, às 10h00min. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00.

Queimadas - PB, 25 de Março de 2015.
Maria das Graças Freitas Vicente

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

Rua Salomão Veloso, 30 – Centro - Caaporã - PB
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2015
A Prefeitura Municipal de Caaporã/PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação 

comunica, que o resultado do julgamento da documentação de habilitação, relativo à Tomada de 
Preço acima, foi habilitada a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA., CNPJ nº 
09.753.377/0001-96. Com a concordância dos presentes e não havendo interposição de recursos 
contra a habilitação da licitante foi aberta a sua proposta de preço onde fora analisada e conside-
rada vencedora por ter apresentado preço global no valor de R$54.252,70 (cinquenta e quatro mil 
duzentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), fica aberto o prazo recursal de acordo com 
o Art. 109, inciso I da Lei 8.666/93. 

Caaporã-PB, 26 de Março de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL

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

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de empresa para Pavimentação e Construção da praça Pedra Redonda 

e Pavimentação das ruas Projetadas 1 e 2 no Município.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
WELOX - CONST. CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME - Valor: R$ 336.840,21.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 25 de Março de 2015

PABLO RAMIREZ PIRES DE MELO - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para fornecer acessória educacional e 

realização de cursos de capacitação, destinadas a secretaria de educação de Queimadas PB.
ABERTURA: 13/Abril/2015 às 09:00h. (horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Prefeitura Municipal, 

situado à Rua João Barbosa da Silva, Nº 120, Bairro Centro – Queimadas - PB, nos dias úteis, no 
horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx)83-3392-2276.

Queimadas - PB, 26 de Março de 2015.
Samantha Andrade Maia Cavalcante

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
RDC GLOBAL PRESENCIAL N° 33003/2014
HOMOLOGO a licitação na modalidade RDC Global Presencial nº 33003/2014, Processo Nº 

2014/100442, destinada a “Contratação de Empresa ou Consórcio de Empresas para Elaboração 
de Projeto Executivo de Engenharia e Execução da Obra de Construção da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Bancários, em João Pessoa - PB”, e com base no Relatório Final da Comissão 
Especial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para 
a empresa CONSTRUTORA ECON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, cuja 
proposta atende as exigências do edital, no valor global de R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e 
quatrocentos mil reais),  compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa, 25 de março de 2015.
Zeneddy Bezerra

Secretário de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RESULTADO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SEIS SALAS
FACE A ANALISE E PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, JULGA IMPROCEDENTE OS RE-

CURSOS IMPETRADOS PELAS EMPRESAS, A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, 
GERALDO BARACHO FILHO – ME, GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

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

Remigio - PB, 26 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE PALCO, SOM 
E GRUPO GERADOR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENISE 
MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 12.700,00.

Remigio - PB, 26 de Março de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GRUPO GERADOR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.160 - SE-

CRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS 02160.24.813.2006.2091 - PROMOÇÃO DE 
EVENTOS CULTURAIS 3390.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00078/2015 - 26.03.15 - DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME - R$ 12.700,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA DE REMIGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - R$ 165.752,55; FONSECA PIRES DIS-
TRIBUIDORA DE ALIMENTOS - R$ 417.573,95; FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 7.126,34; 
JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA - R$ 23.100,00.

Remigio - PB, 23 de Março de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA DE REMIGIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010 - GA-

BINETE DO PREFEITO 02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.040 - SECRETARIA DE 
FINANÇAS 02.050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02.060 - SECRETARIA DE SAÚDE 
02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.080 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECO-
NOMIA 02.090 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.110 - FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 02.140 - SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER 02.160 - SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS 02.170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02010.04.122.1001.2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02030.04.122.1003.2008 
- MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02040.04.122.1006.2012 - MANUT. 
DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 02050.12.306.2002.2015 - AQUIS. DE 
GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR 02060.10.301.1008.2034 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAÚDE 02070.08.122.1009.2035 - MANUTENÇÃO DA SEC. 
DE AÇÃO SOCIAL 02070.08.243.2011.2040 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO CONSE-
LHO TUTELAR 02080.15.122.1010.2052 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E 
ECONOMIA 02080.15.452.2017.2055 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 
02090.20.122.1011.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 02110.10.301.2008.1080 
- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 02110.10.301.2008.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.302.2008.1010 - IMPLANT. E MANUT. DA UNIDA-
DE DE PRONTO ATENDIMENTO 02140.04.122.2007.2088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA 02160.24.813.2006.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
02160.24.813.2006.2091 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 02170.08.122.1009.2092 - MA-
NUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2051 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO IGD 02170.08.243.2011.2028 - MANUT. DO CENTRO EDUC. PROFIS. CRIANÇA 
E ADOLESCENTE 02170.08.243.2011.2037 - MANUT. DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE 
VINCULOS 02170.08.244.2010.2044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF 3390.30.0000 
MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 001 - RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSF. DE IMPOSTOS - SAUDE 015 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
- FNDE 029 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS 050 - TRANS-
FERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO - FEDERAL

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00074/2015 - 24.03.15 - ALEXSANDRA DINIZ FERNANDES - R$ 165.752,55
CT Nº 00075/2015 - 24.03.15 - FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS - R$ 417.573,95
CT Nº 00076/2015 - 24.03.15 - FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 7.126,34
CT Nº 00077/2015 - 24.03.15 - JOSEFA SILVA SOUZA DE LIMA - R$ 23.100,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Munici-
pal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 26 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 08:00 
horas do dia 15 de abril de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 26 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.003/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 10:00 
horas do dia 15 de abril de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS JUVINO GOMES, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 26 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.004/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 08:00 
horas do dia 16 de abril de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAQUIM AGUIAR, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 26 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 10:00 
horas do dia 16 de abril de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DA REFORMA DA ES-
COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÍCERO VIRGÍNIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 26 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.006/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da COMISSÃO PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO, com sede à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina 
Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 
08:00 horas do dia 17 de abril de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, em Regime de Empreitada por Preço Unitário, para  EXECUÇÃO DA REFORMA 
DA CRECHE MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA. Informações e obtenção do Edital à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no 
Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

João Pessoa, 26 de março de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.006/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados,  que realizará às 08:00 horas do dia 20 de abril de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.006/2015, tipo “MENOR PREÇO”,  exclusivo para Microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS PESADAS, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do 
Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 26 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.007/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados,  que realizará às 10:00 horas do dia 20 de abril de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.007/2015, tipo “MENOR PREÇO”,  exclusivo para Microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE CAIXAS ESTACIONÁRIAS 
E CARRINHOS COLETORES ( TIPO GIRICAS E BAMBOLÊ), PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações 
estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 26 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.008/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados,  que realizará às 08:00 horas do dia 22 de abril de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.008/2015, tipo “MENOR PREÇO”,  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO 
DE REFEIÇÕES PRONTAS “TIPO QUENTINHAS”  PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO “O MAIOR 
SÃO JOÃO DO MUNDO - EDIÇÃO 2015”, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações 
estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município 
de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 26 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.10.001/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia                          17 de abril 
de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob                              N° 2.10.001/2015, 
tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO 
DA REDE FÍSICA E INTERNET NO PARQUE DA CRIANÇA DA SECRETARIA DE DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 26 de março de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Aviso de Chamada Pública nº 0001/2015

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar.
O município de Riachão, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação torna 

público aos interessados, a Chamada Pública nº 0001/2015, para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para a Merenda Escolar da Rede de Ensino 
Municipal, em atendimento a Lei 11.947/2009, Resolução nº. 38/2009, alterada através da Resolução nº 
25 de 04 de julho de 2012 e suas alterações do Ministério da Educação, para o período compreendido 
entre Maio a Dezembro de 2015. O recebimento da Documentação e do Projeto de Venda no dia 04 
de Maio de 2015, até as 08:00 horas, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Riachão/PB. 
Maiores informações pelo fone (83)3639-1002. E-mail: licitacao@riachao.pb.gov.br

Riachão/PB, 26 de Março de 2015.
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Fornecimento de Material para Fardamento e Material Esportivo. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
04/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 27 de Março de 2015
LEONARDO MENDES DE SOUZA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um Trator, destinado ao corte e 
cultivo de terras de pequenos agricultores deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 27 de Março de 2015
LEONARDO MENDES DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE 
CASULO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE AREIAL - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. 
Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 26 de Março de 2015
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE ADIAMENTO DE  LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB,  que o Pregão Presencial de nº 00026/2015 
será remarcado  para o próximo dia útil as 14:30 horas do dia 06 de Abril de 2015, cujo o objeto é 
: Aquisição de 05(cinco)Bebedouros para as unidades Escolares ligadas ao Sistema Municipal de 
Ensino de Cajazeiras.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 33001/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 

através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, torna público que fará realizar a 
licitação na modalidade Concorrência Nº 33001/2015, em regime de execução de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL, com Recursos Próprios e de 
Convênio, a ser realizada no dia 05/05/2015, às 15:00 horas, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA LAGOA 
DO PARQUE SÓLON DE LUCENA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. A cópia do Edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados na sede da SEPLAN, na Rua Diógenes Chianca, 1.777, 
Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 14:00 às 18:00, podendo ser 
adquirida mediante a entrega de 1(um) DVD ou Pen Drive. Qualquer informação será prestada no 
local e horário acima citado.

João Pessoa, 26 de março de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de DAMIAO ELOI DANTAS CPF 407.159.224-91 no valor total de 
R$ 39.600,00, JOSIVAN ANTONIO DA SILVA CPF 031.904.414-99 no valor total de R$ 41.469,12, 
ANTONIO SILVA E MELO CPF 187.375.408-66 no valor total de R$ 16.972,80, FRANCINALDO DA 
SILVA SANTOS CPF 537.531.514-91 no valor total de R$ 49.008,96, SILVANO DA SILVA PONTES 
CPF 619.333.094-15 no valor total de R$ 25.067,52, DINIZ RAIMUNDO SANTOS CPF 028.473.664-
31 no valor total de R$ 50.918,40, JOSE RODRIGO AGOSTINHO COELHO CPF 053.626.454-63 
no valor total de R$ 21.889,20, ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA CPF 032.299.984-14 no valor total 
de R$ 23.158,08, JOSÉ GEOVANE MELO DE OLIVEIRA CPF 057.749.394-99 no valor total de R$ 
30.000,00, ELSON CASADO DE OLIVEIRA CPF 045.501.674-75 no valor total de R$ 13.317,12, 
ADALBERTO COELHO LEITE CPF 020.378.704-85 no valor total de R$ 59.400,00, JOSE SIVANILDO 
AMORIM COSTA CPF 044.599.144-50 no valor total de R$ 10.967,04, LUCIEL LOPES DA SILVA CPF 
067.335.204-86 no valor total de R$ 13.708,80, MESSIAS CARDOSO DE AMORIM CPF 646.246.844-00 
no valor total de R$ 20.367,36, CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER DE VASCONCELOS SILVA CPF 
080.778.934-81 no valor total de R$ 15.667,20, GILVAN DANTAS DE MACEDO CPF 579.165.784-68 
no valor total de R$ 47.880,00 e ANTONIO PEDRO DE PONTES CPF 593.649.474-87 no valor total 
de R$ 22.848,00. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 19 de março de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/20152015

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
A Prefeita do Município de Cuité/PB torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor de DAMIAO ELOI DANTAS CPF 407.159.224-91 no valor total de R$ 39.600,00, 
JOSIVAN ANTONIO DA SILVA CPF 031.904.414-99 no valor total de R$ 41.469,12, ANTONIO SILVA E 
MELO CPF 187.375.408-66 no valor total de R$ 16.972,80, FRANCINALDO DA SILVA SANTOS CPF 
537.531.514-91 no valor total de R$ 49.008,96, SILVANO DA SILVA PONTES CPF 619.333.094-15 
no valor total de R$ 25.067,52, DINIZ RAIMUNDO SANTOS CPF 028.473.664-31 no valor total de 
R$ 50.918,40, JOSE RODRIGO AGOSTINHO COELHO CPF 053.626.454-63 no valor total de R$ 
21.889,20, ALDAI JOSE DA SILVA PEREIRA CPF 032.299.984-14 no valor total de R$ 23.158,08, JOSÉ 
GEOVANE MELO DE OLIVEIRA CPF 057.749.394-99 no valor total de R$ 30.000,00, ELSON CASADO 
DE OLIVEIRA CPF 045.501.674-75 no valor total de R$ 13.317,12, ADALBERTO COELHO LEITE CPF 
020.378.704-85 no valor total de R$ 59.400,00, JOSE SIVANILDO AMORIM COSTA CPF 044.599.144-
50 no valor total de R$ 10.967,04, LUCIEL LOPES DA SILVA CPF 067.335.204-86 no valor total de R$ 
13.708,80, MESSIAS CARDOSO DE AMORIM CPF 646.246.844-00 no valor total de R$ 20.367,36, 
CHRISTIANO FRANCISCUS XAVIER DE VASCONCELOS SILVA CPF 080.778.934-81 no valor total 
de R$ 15.667,20, GILVAN DANTAS DE MACEDO CPF 579.165.784-68 no valor total de R$ 47.880,00 
e ANTONIO PEDRO DE PONTES CPF 593.649.474-87 no valor total de R$ 22.848,00, perfazendo o 
valor global de R$ 502.239,60. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 19 de março de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-

cou o objeto desta licitação em favor da empresa JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ 
08.949.286/0001-68 no valor total de R$ 62.900,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 26 de março de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ 08.949.286/0001-68 no 
valor total de R$ 62.900,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 26 de março de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudi-

cou o objeto desta licitação em favor das empresas FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME 
CNPJ 20.953.509/0001-66 no valor total de R$ 16.744,00 e E SOARES DE ARAUJO ME CNPJ 
14.745.777/0001-90 no valor total de R$ 1.640,00. Demais informações 83-3372-2246/2447. 

Cuité – PB, em 26 de março de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresas FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME CNPJ 20.953.509/0001-
66 no valor total de R$ 16.744,00 e E SOARES DE ARAUJO ME CNPJ 14.745.777/0001-90 no valor 
total de R$ 1.640,00 perfazendo o valor global de R$ 18.384,00. Em consequência, ficam convocados 
os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 
8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
Demais informações 83-3372-2481. 

Cuité – PB, em 26 de março de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 08 de Abril de 
2015 as 09h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 
CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores 
informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 
12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 26 de Março de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de inexigibilidade 
no 00002/2015. 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONTRATADO: MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA
OBJETO: Serviços de consultoria jurídico - administrativo prestados à mesa e as comissões da 

Câmara Municipal. 
VALOR MENSAL R$: 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensal, valor global de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais).
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO - Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de veículo tipo utilitário, 
ano e modelo a partir de 2012, motor a partir de 1.6. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: 
saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 25 de Março de 2015
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de urnas funerárias, destinados 

ao município de Nazarezinho – PB. Local e Data: Na sala de Reuniões da CPL, Rua Antonio Vieira, 
nº 01 - Centro - Nazarezinho - PB, às 9:00 horas do dia 09 de Abril de 2015.

Nazarezinho - PB, 26 de Março de 2015 
LARISSA MENDES DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

ESTADA DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PATOS - PATOSPREV
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014
OBJETIVO: Serviços técnicos especializados de assessoramento contábil, junto ao Instituto de 

Seguridade Social do Município de Patos – PB
VENCEDOR: Clair & Leitão Contabilidade Pública LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.571.183/0001-

59, vencedor do Item 01, com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais.
PRAZO: Até 31 de dezembro do ano em curso, a partir da assinatura do contrato.
FONTE DE RECURSOS: Instituto de Seguridade Social do Município de Patos-PATOSPREV: 

FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS.
PATOS - PB, 20 de março de 2015.

EDVALDO PONTES GURGEL
Superintendente do PATOSPREV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo tipo passeio destinado 
a Secretaria de Educação deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2005. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3297-1130.
Email: pmmataraca1@gmail.com

Mataraca - PB, 26 de Março de 2015
DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO

 CONTRATO Nº 00021/2013
Convite 0007/2013
Objeto: Contratação de empresa para construção de Academia da Saúde na zona urbana da cida-

de, conforme planilhas de preços em anexo, e solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.
Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data de Assinatura: 11/09/2014
Data da Vigência: 11/09/2015
Assinam: Pela Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB: Francisco Dantas Ricarte – Prefeito.  

Pela Empresa: LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA - Licitante

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
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 15 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS DESTINADOS AO USO E MANUSEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: cplpmcindios@gmail.com; site: www.cachoeiradosindios.pb.gov.

Cachoeira dos Indios - PB, 26 de Março de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 367/2014

PROCESSO Nº. 19.000.003220.2014
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº367/2014 (registro de pre-

ços para aquisição de material permanente), destinado a Secretaria de Estado da Administração 
Penitenciaria - SEAP,  modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 16/04/2015 as 09h, 
Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 14-02007-9
João Pessoa, 26 de  março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N051/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de extintor de incêndio automotivo tipo ABC, destinado a 
Policia Militar do Estado da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00213-1
João Pessoa, 26 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N063/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 15/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de material medico hospitalar - insumos diversos, destinado 
aos Diversos Hospitais da Rede Publica do Estado, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00225-6
João Pessoa, 26 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N482/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 14/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de utensílios de cozinha, destinado ao Hospital da Policia 
Militar General Edson Ramalho - HPMGER, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00214-9
João Pessoa, 26 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

COMUNICADO
Pregão nº 020/2015
Processo nº 19.000.026318.2014
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório pregão presencial nº 020/2015, 

cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, que 
teria sua reabertura  no dia 14/04/2015 as 09h, será ANTECIPADO PARA O DIA 06/04/2015 ÀS 9H.  

Registro da CGE 15-00073-1
João Pessoa, 26 de março de 2015.

Katilene Boudoux Silva
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a 
ser realizada no dia 15/04/2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 16 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, manifestação do conselho de administração 
e do conselho fiscal, referentes ao exercício de 2014;

2. Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia; 
3. Eleger membros do Conselho Fiscal da Companhia;
4.  Outros assuntos de interesse dos acionistas.

João Pessoa, 25 de Março de 2015.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Vice-Presidente do Conselho de Administração

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 481/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-378, trecho: Manaíra / Divisa 
PB-PE, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-378, 
TRECHO: MANAÍRA / DIVISA PB-PE. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008823/TEC/LP-2305

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 480/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-389, trecho: Serra Grande / São 
José de Piranhas, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA 
PB-389, TRECHO: SERRA GRANDE / SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. Município: - UF: PB. Processo: 
2014-008821/TEC/LP-2304

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 479/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-160, trecho: Divisa PB-PE / 
Barra de São Miguel / Cabaceiras, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 
Na (o) - RODOVIA PB-160, TRECHO: DIVISA PB-PE / BARRA DE SÃO MIGUEL / CABACEIRAS. 
Município: - UF: PB. Processo: 2014-008820/TEC/LP-2303

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Vistoria Prévia nº 478/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-383, trecho: Lastro / Divisa PB-RN, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-383, TRECHO: 
LASTRO / DIVISA PB-RN. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008819/TEC/VPRE-0020

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 477/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-202, trecho: Santo André / Gurjão, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-202, TRECHO: 
SANTO ANDRÉ / GURJÃO. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008729/TEC/LP-2293

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 476/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-151, trecho: Picuí / Nova Floresta, 
atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-151, TRECHO: 
PICUÍ / NOVA FLORESTA. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008716/TEC/LP-2292

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 475/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-148, trecho: São José dos Cordeiros 
/ Livramento / Divisa PB-PE, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na 
(o) - RODOVIA PB-148, TRECHO: SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS / LIVRAMENTO / DIVISA PB-PE. 
Município: - UF: PB. Processo: 2014-008715/TEC/LP-2291

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 474/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-082, trecho: Salgado São Félix 
/ Acauã / Natuba, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA 
PB-082, TRECHO: SALGADO SÃO FÉLIX / ACAUÃ / NATUBA. Município: - UF: PB. Processo: 2014-
008621/TEC/LP-2288

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 473/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 365 
dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-085, trecho: Arara / Serraria, atividade 
classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA PB-085, TRECHO: ARARA 
/ SERRARIA. Município: - UF: PB. Processo: 2014-008619/TEC/LP-2287

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 472/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-087, trecho: Pilões / entrada 
PB-085 (Serraria), atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - RODOVIA 
PB-087, TRECHO: PILÕES / ENTRADA PB-085 (SERRARIA). Município: - UF: PB. Processo: 2014-
008618/TEC/LP-2286

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Prévia nº 390/2015 em João Pessoa, 20 de Março de 2015 – Prazo: 
365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Asfáltica da Rodovia PB-028, trecho: Fábrica de Cimento 
Elizabeth / Entr. PB-008, atividade classificada de acordo com a NA 101: Rodovias – 7.7.1 Na (o) - 
RODOVIA PB-028, TRECHO: FÁBRICA DE CIMENTO ELIZABETH / ENTR. PB-008. Município: - UF: 
PB. Processo: 2014-008622/TEC/LP-2289
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