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clima & tempo
Sertão

Fonte: INMET

LitoraL

Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura

29o Máx.
21o  Mín.

32o  Máx.
18o Mín.

34o Máx.
20o Mín.

DÓLAR    R$ 3,758  (compra) R$ 3,759  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,740  (compra) R$ 3,960  (venda)
EURO   R$ 4,158  (compra) R$ 4,162  (venda)

l 2a dose da vacina contra HPV será dada este mês nas escolas. Página 3

l Vice-governadora discute implantação da Casa da Mulher. Página 4

l Detran, BPtran e PRF iniciam hoje fiscalização nas estradas. Página 14 
 
l MPPB apura presença de ambulância em jogo de futebol. Página 15

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Nublado com 
chuvas ocasionais ALtA

ALtA

02h09

14h39

0.5m

0.6m

baixa

baixa

08h34

21h02 

2.2m

2.1m

MAIS SEGURANÇA  O governador Ricardo Coutinho entregou on-
tem em Sousa melhorias para o Corpo de Bombeiros.  PáGINA 3

Esportes

Dunga pode contar 
com Hulk amanhã

no amistoso da seleção 
com a Costa Rica, Dunga deve 
escalar Hulk, mas Neymar 
está difícil .  PáGINA 24

Receita libera o 4º
lote de restituição

Fórum de Internet
abre as inscrições

PAgAMENto CoMEçA DIA 15

A Receita Federal libera na próxima terça-feira o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2015. Em todo o 
país, mais de 2,1 milhões de contribuintes serão contemplados e receberão um total de R$ 2,5 milhões.  PáGINA 11

O Fórum de Governança da Internet acontece em novembro no 
Centro de Convenções. Inscrições no site do evento.   PáGINA 4

Em Campina Gran-
de, a presidente Dilma 
e o governador Ricardo 
Coutinho fazem a entrega 
de casas dos residenciais 
Acácio Figueiredo e Rai-
mundo Suassuna.

A expectativa de 
representantes da 
sociedade é de que a 
presidente Dilma in-
forme sobre soluções 
para amenizar a crise 
econômica. PáGINA 17

Totonho e Os Cabra
no ‘Coco Ostentação’

Show de lançamento do 
EP “Coco Ostentação” com re-
pertório inédito acontece na 
Escola Piollin hoje a partir das 
22h em João Pessoa. PáGINA 5

Caderno 2

Foto: Roberto Stuckert Filho

Foto: Divulgação

Foto: José Marques/Secom-PB
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No final da manhã,
entrega de casas
em dois conjuntos Diálogo com a

sociedade é o
foco da visita

Encontros: Campina grande e João Pessoa

Paraíba Política
Médicos peritos do INSS
entram em greve hoje 

Instituições financeiras 
vão pagar mais impostos 

perícias já agendadas serão 
mantidas e 30% dos profissionais 
continuarão trabalhando. Eles pe-
dem reajuste de 27%. PáGINA 13

A Câmara dos Deputados apro-
vou ontem o aumento da CSLL 
cobrada de bancos, seguradoras e 
empresas de cartão.  PáGINA 18

www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.br

DILMA 
facebook.com/uniaogovpb

Reunião do Dialoga Brasil será no 
Centro de Convenções, à tarde



Contratempos são comuns a projetos 
de mobilidade urbana de grande enver-
gadura, principalmente nas metrópoles, 
onde milhares ou milhões de pessoas e 
veículos circulam, diariamente, pelas vias 
públicas. Eles surgem tão logo determina-
da obra é inaugurada e liberada para uso 
da comunidade. 

É natural que o período de adaptação 
contrarie o fluxo previsto, mas este impedi-
mento perdura por um breve espaço de tem-
po, ou seja, em questão de poucos dias tudo 
se normaliza e a nova “engrenagem” passa a 
funcionar conforme o programado pela equi-
pe técnica responsável pelo projeto.

Foi o que aconteceu, por exemplo, no 
dia seguinte à inauguração do Trevo das 
Mangabeiras, na Zona Sul de João Pessoa. 
Fatores como a chuva e o grande número 
de motoristas que ainda não conheciam as 
novas rotas contribuíram para emperrar o 
tráfego, naquela área, nos horários de pico.

Não chegou a ser um estorvo para 
motoristas e pedestres, mas foi suficiente 
para gerar críticas pontuais e apressadas à 
maior obra de mobilidade urbana já cons-
truída na capital paraibana, na confluência 
dos bairros de Mangabeira, Jardim Cidade 
Universitária, Quadramares, Bancários e 
José Américo.

A crítica apressada foi como fogo de 
monturo. A realidade calou a palavra in-
fundada. Já no dia que se seguiu ao dia da 
inauguração do Trevo das Mangabeiras, o 

tráfego normalizou-se de forma natural e 
objetivo da obra, após a fase de acabamento 
do entorno, deverá atingir os cem por cento.

A voz que imperou, no local, na manhã 
de ontem, por exemplo, foi a dos morado-
res da área, que manifestavam, de forma 
espontânea, o contentamento pelo que eles 
consideram um “verdadeiro presente” dado 
pelo Governo do Estado aos bairros benefi-
ciados pelo Trevo das Mangabeiras.

Aliás, o Trevo das Mangabeiras trans-
formou-se em atração turística e já é con-
siderado o novo “cartão postal” de João 
Pessoa. Tornaram-se cenas comuns tran-
seuntes observando a obra, parados nas 
grades de proteção, e motoristas descendo 
de seus veículos apenas para contemplar o 
tráfego viário.

O governador Ricardo Coutinho de-
monstrou, mais uma vez, que tem visão de 
longo alcance, quando o assunto é adminis-
tração pública. A Zona Sul de João Pessoa 
precisava urgentemente de uma obra dessa 
natureza, única solução para desatar o “nó” 
em que havia se transformado o trânsito, 
naquela área.

Ganharam todos, com o Trevo das 
Mangabeiras. A população, principal bene-
ficiária; a cidade, que ficou mais bonita, e o 
governo, pela satisfação do dever cumpri-
do e o reconhecimento que recebeu. Aos 
que criticam por criticar, resta continuar 
girando em torno da obra, tentando encon-
trar defeitos.

Editorial

Aprovado pelo povo

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de  setembro de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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‘SOmOS pEDIntES’DOIS ‘BRASIS’ DIScuRSO AfInADO

AuDIêncIAS DE cuStóDIA cOmBAtEm A ‘cultuRA DO EncARcERAmEntO’

“O Brasil é dividido em dois 
brasis. O que tem mais opor-
tunidade de emprego, uni-
versidades, investimentos 
em indústrias e estradas, 
do Sul e Sudeste, e o mais 
pobre, que é o do Norte e 
Nordeste, com menos opor-
tunidades”. Do presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Adriano Galdino, ontem, co-
brando a união da bancada 
nordestina para cobrar me-
lhor distribuição de recursos 
ao Governo Federal.   

“Seria boa oportunidade para 
enterramos a indústria da 
seca, acabando com a prática 
de cada congressista ir atrás 
de migalhas para o município 
em que foi votado”. Do depu-
tado Anísio Maia, à coluna, 
defendendo que deputados 
federais do NE abracem a 
causa da PEC 57/99, que 
institui o Fundo de Desen-
volvimento do Semiárido e 
prevê R$ 10 bilhões por ano 
em repasses. “Sairíamos da 
condição de pedintes”, disse.

Alguns defensores da gestão 
do prefeito Luciano Cartaxo 
(PT), entusiastas da aliança 
com o PSB, adotaram dis-
curso idêntico. É o caso do 
deputado Anísio Maia (PT) e 
do vereador Fernando Mila-
nez (PMDB). Tentam ressaltar 
similaridades entre o prefeito 
e o governador Ricardo Cou-
tinho (PSB), como o fato de 
terem vindo dos movimentos 
de esquerda. Ontem, Milanez 
disse que ambos têm “perfil 
de realizadores”.    

pOSIÇÃO DE BIcuDO AltERA pOucA cOISA, OpInA pROfESSOR
Provocado pela coluna, o professor Flávio Vieira, da UFPB, opinou sobre o pedido de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff protocolado na Câmara dos Deputados pelo jurista Hélio Bicudo, um dos fun-
dadores do PT. Indaguei se o pedido não poderia ecoar nos setores progressistas, dada à qualificação 
de Bicudo. “A posição de Bicudo altera pouca coisa. A intenção já não é mais o promover o impeachment, 
mas manter o desgaste e criar dificuldades para que Dilma não volte a ter estabilidade para governar. 
Desde que setores do empresariado começaram a se manifestar contra a proposta, ela perdeu força. E 
a denúncia contra Eduardo Cunha pela PGR foi quase um tiro de misericórdia”, opina.  

O PSB continua qualificando seus qua-
dros com novos filiados. O presidente es-
tadual da legenda, Edvaldo Rosas, disse 
à coluna que os prefeitos Kleber Moraes 
(Alagoa Nova) e Edson Gomes (Duas Es-
tradas), ambos do PMDB; Beto Brasil 
(Solânea) e Douglas Lucena (Bananei-
ras), do PPS; e Paula Dália (Juripiranga), 
do PSD, já estão integrados às hostes 
socialistas.

As audiências de custódia, conforme avalia o 
ministro Ricardo Lewandowski, vai gerar econo-
mia para os cofres públicos. A estimativa é de 
que R$ 4,2 bilhões deixem de ser gastos com os 
presos provisórios – ainda sem condenação. A 
juíza Higina Josita informa que cada preso custa 
R$ 3 mil ao Estado, por mês. “Esse dinheiro pode 
ser investido na área de segurança”, opina.     

mEnOS gAStOS
pREfEItOS nO pSB

Ricco farias
papiroeletrônico@hotmail.com
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Memória

As mesmas mãos calejadas            

Nas imediações de Conceição, num 
recanto sossegado na beira das serras 
que separam os Estados da Paraíba e 
Ceará, já beirando Pernambuco, de solo 
bom para a produção agrícola, deparei-
me com homens de mãos calejadas e 
uma vontade imensa de trabalhar. Sem 
terra, mantém-se na mesma sujeição 
dos tempos das senzalas e da chibata. 
Tudo o que produzem é dividido ao meio 
com o dono das terras.

Observando as vastas capoeiras 
adormecidas e os terrenos férteis corta-
dos por rios e riachos, despovoados, re-
cordo que a vida severina cantada pelo 
poeta pernambucano continua presente. 
Acreditando no tempo bom que haverá 
de vir, como acreditaram os israelitas no 
tempo de Moisés, aquelas pessoas dese-
jam tirar dali o sustento da família. Cen-
tenas de anos depois, imitando o povo 
de Israel, tão perto de nós, esperam que 
algo novo aconteça em suas vidas.

Mas como mudar se ninguém ajuda! 
As senzalas hoje são as pontas das ruas. 
A chibata mudou de mão, modificaram-
se os modos de trato. As bolsas distri-
buídas trouxeram alento, mas seres 
humanos continuam migalhas de gente.  
Uns poucos que restam no campo se de-
param com dificuldades e, às vezes, se-
quer têm uma nesga de terra para plan-
tar seu roçado. 

Naquela manhã estive diante de 
uma família - pai, filhos e genro - que 
cuidava de um roçado. Numa pequena 
várzea fértil, com água abundante, ci-

dadãos enfiavam as mãos na terra para 
arrancar o fruto do trabalho, o roçado 
de batata-doce cultivado no sistema de 
“meia”.  O dono da terra fica com a me-
tade do que plantam e colhem. A velha 
fórmula repetida, alimentada e nunca 
combatida pelos políticos que ciscam 
em seus terreiros.

Lembro-me disso agora quando ma-
nifestações de assentados agitam o noti-
ciário. Num olhar pelos assentamentos, 
percebe-se que existem muitos lotes sem 
a devida função, quando naquele fundão 
silencioso homens querem trabalhar e 
não tem terra. A terra seja doada a quem 
deseja fazer o bom uso dela. 

Por um instante contemplei aqueles 
homens de mãos retalhadas pelo sopa-
po da enxada, esburacando o massapê. 
Deram-nos de comer, um pouco de ba-
tata assada e uma caneca com café sa-
ciou nossa fome. Ao redor, enquanto nos 
escondíamos do sol na sombra de uma 
árvore naquele espaço esturricado, de-
gustando a refeição do meio-dia, na copa 
da baraúna e do juazeiro, pássaros cor-
tavam nossa conversa com sua sinfonia.

Para estes acenarei ao sofrimento 
com palavras de conforto, porque é 
a mesma nossa dor. Dor que carrego 
desde o tempo quando limpava par-
tidos de cana e roçados de feijão, em 
minha infância. Nossa sina está traça-
da. Canto tua angústia, partilhando a 
mesma ansiedade e indignação, acari-
ciando os filhos e netos, com as mes-
mas mãos calejadas.

mas como mudar se ninguém ajuda! As senzalas hoje são as pontas das 
ruas. A chibata mudou de mão, modificaram-se os modos de trato”

José nunes - jnunes48@hotmail.com

“As audiências de custódia não são para 
soltar bandido. O juiz tem bom senso, 
tem noção de quem realmente cometeu 
um fato isolado na vida, daquele que 
vive do crime”, disse, em entrevista, a 
juíza de Execução Penal de João Pessoa, 
Higina Josita de Almeida (foto). O pro-
jeto de audiências de custódia, iniciado 
em São Paulo, está em curso em todo o 
País – na Paraíba foi lançado, em agosto, 
pelo presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, Ricardo Lewandowski. Para evitar 
interpretações equivocadas que seto-
res da sociedade possam ter em relação às audiências de custódia, a juíza lembra um caso que chegou 
até ela, em que uma senhora foi presa por roubar um saco de leite, num supermercado. “Não é justo que 
essa senhora fique presa”, afirma, pois cometeu o chamado furto famélico, que aos olhos da lei não se 
caracteriza como crime – a pessoa furta comida ou roupas motivada por uma necessidade urgente e re-
levante, como comer ou se vestir. Ela ressalta que os procedimentos permitem que alguém, ao ser preso 
em flagrante delito, possa ser levado à presença de um juiz em 24h. O magistrado, então, vai avaliar se 
o preso poderá ou não responder em liberdade. “As pessoas que não precisam estar presas, não devem 
ficar presas”, afirma a juíza, para quem “prisão não é a regra, é exceção” à luz da Constituição. De acordo 
com ela, as audiências estão funcionando muito bem na Paraíba e cumprindo o que prega o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que é tentar combater a cultura do encarceramento que existe no país.  
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  Essas coisas Carlos Aranha  -  Membro da Academia Paraibana de Letras  -  caranha@terra.com.br

Governador entrega novo Batalhão de 
Bombeiro, casas e reforma de escola

A sede do 6o Batalhão de Sousa, totalmente reconfigurada, foi entregue por Ricardo Coutinho

O governador Ricardo 
Coutinho cumpriu, na tar-
de de ontem, agenda admi-
nistrativa nos municípios 
de Sousa e Marizópolis, no 
Sertão do Estado, onde en-
tregou obras reivindicadas 
nas audiências do Orçamen-
to Democrático Estadual. 
Em Sousa, ele entregou a as 
novas instalações da sede 
do 6º Batalhão do Corpo de 
Bombeiros e uma nova via-
tura e foi condecorado com 
o Brasão de Praça Primeira 
Classe pela corporação. E 
ainda inaugurou a pavimen-
tação das ruas Saul Pedrosa 
de Melo, Salustiano José Pin-
to e João Malvino Filho. Em 
Marizópolis, o chefe do Exe-
cutivo entregou 40 unidades 
habitacionais e a reforma da 
Escola Silva Mariz.

O Governo do Estado 
investiu mais de R$ 800 mil 
no Batalhão dos Bombeiros. 
“Essa obra trata da essência 
da segurança dos morado-

res da região polarizada por 
Sousa, e é fruto do investi-
mento do Estado que moder-
niza a prestação de serviços 
do Corpo de Bombeiros”, dis-
se Ricardo, adiantando que 
a Paraíba é um dos poucos 
estados que tem uma pla-
taforma aérea de combate 
a incêndio. “Os demais têm 
apenas as escadas para in-

cêndios em prédios peque-
nos de até cinco andares”, 
afirmou.

Marisópolis
Em seguida, o governa-

dor Ricardo Coutinho seguiu 
para o município de Marisó-
polis, onde, juntamente com 
o prefeito José Vieira, en-
tregou 40 unidades habita-

cionais do Programa Minha 
Casa Minha Vida, benefician-
do cerca de 160 pessoas que 
não possuíam moradia pró-
pria. As casas foram construí-
das com recursos federais e 
do Tesouro do Estado. Sendo 
R$ 1,3 milhão do Governo Fe-
deral e R$ aproximadamente 
400 mil contrapartida do Es-
tado.  Ele também entregou a 

O Conselho Estadual de Saúde 
realiza entre os dias 15 e 17 deste 
mês a 8ª Conferência Estadual de 
Saúde, no Espaço Cultural, em João 
Pessoa. Um dos principais temas a 
serem abordados é o aumento de 
recursos para o Sistema Único de 
Saúde (SUS). O debate contará com 
a presença de representantes da Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES), 
conselheiros, gestores e usuários do 
sistema.

“Atualmente, é muito baixo o 
percentual de aplicação de recur-
sos destinados à saúde da Paraíba. 
É uma média de 4,9% em relação 
ao Produto Interno Bruto (PIB), 

do Estado”, explicou o presidente 
do Conselho Estadual de Saúde e 
da Conferência Estadual, Eduardo 
Cunha.

Com o tema “Saúde Pública de 
Qualidade para Cuidar Bem das Pes-
soas”, o evento terá representantes 
dos 223 municípios paraibanos, que 
realizarão as conferências munici-
pais e enviarão suas propostas para 
o evento estadual.

Os principais temas debatidos 
na plenária estadual seguirão para 
a 15ª Conferência Nacional de Saú-
de, que ocorrerá em Brasília, de 
onde sairão as propostas para a me-
lhoria do Sus, em todo País. 

Conferência Estadual de Saúde 
discute aumento de recursos

PARA O SUS

FOTO: José Marques/Secom-PB

reforma e ampliação da Esco-
la Silva Mariz cuja capacida-
de aumentou para mais de 10 
mil estudantes.

Cada unidade habitacio-
nal possui mais de 36,00 m2 
de área útil, sendo composta 
por sala, dois quartos, ba-
nheiro, cozinha e área de ser-
viço. Todas as unidades habi-
tacionais são adaptáveis para 
Idosos e Portadores de Ne-
cessidades Especiais e pos-
suem revestimento cerâmico 
em todo o piso e nas áreas 
molhadas até 1,5 metro de 
altura nas paredes, atenden-
do às exigências do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida. 
O conjunto habitacional é 
dotado de infraestrutura bá-
sica: Rede de Abastecimento 
D’Água e Energia Elétrica.

Durante a solenidade de 
reforma da Escola, o gover-
nador Ricardo Coutinho lem-
brou que a última reforma da 
Silva Mariz havia sido reali-
zada há 20 anos. “Não existe 
obra mais compromissada 
do que na área da educação, 
porque pra mim democracia 
é conhecimento”, disse o go-
vernador enfatizando que, 

até o final deste ano, mais 
20 escolas serão inaugura-
das pelo Governo do Estado. 
“O que queremos com isso é 
acelerar a capacidade da es-
cola pública para melhorar o 
ensino”, ressaltou.

As obras de reforma da 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Silva Mariz re-
ceberam um investimento 
de aproximadamente R$ 300 
mil recursos todos oriundos 
do Tesouro Estadual, benefi-
ciando alunos matriculados 
e ampliando a capacidade da 
unidade escolar para receber 
1080 estudantes. 

A escola tem nove sa-
las de aula, diretoria, hall, 
secretaria, depósito, pátio 
coberto, circulação e calça-
da de contorno. O Governo 
do Estado vem viabilizando 
a acessibilidade em esco-
las, ampliando corredores 
e proporcionando conforto 
e acesso para os alunos que 
porventura tenham alguma 
limitação física. Os banhei-
ros masculino e feminino fo-
ram adaptados para alunos 
Portadores de Necessidades 
Especiais (PNE).

A segunda fase da vacina-
ção contra o vírus do Papiloma 
Humano (HPV) para meninas 
de 9 a 11 anos acontece du-
rante este mês nas escolas da 
rede estadual. Em março desse 
ano, 51.423 adolescentes dessa 
faixa etária receberam a pri-
meira dose da vacina, o que re-
presenta 51,14% da meta, que 
era imunizar 80% de 100.548 
adolescentes. O índice estadual, 
embora baixo, está acima do na-
cional, que é 50,11%.

De acordo com a coorde-
nadora Estadual de Imunização, 
Isiane Queiroga, o Ministério da 
Saúde indica que a vacina seja 
oferecida nas escolas, para as-

sim alcançar a meta. “A primeira 
dose aplicada em março não foi 
realizada diretamente nas esco-
las. No ano passado, a ação no 
ambiente escolar possibilitou 
excelentes coberturas vacinais 
na primeira etapa”, disse. Ela 
lembrou que a vacina também 
pode ser encontrada normal-
mente em todas as unidades de 
saúde de referência no Estado.

Segundo a enfermeira do 
Núcleo de Imunização da Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
Márcia Mayara, muitas mães e 
adolescentes estavam receosas 
sobre a vacina contra o HPV, de-
vido a supostas reações adver-
sas em meninas do Estado de 

São Paulo. O próprio Ministério 
da Saúde descartou a possibili-
dade de reações da vacina, e sim 
reação devido à ansiedade das 
meninas. “A vacina é completa-
mente segura, e a segunda dose 
da vacina é fundamental para 
garantir a proteção da adoles-
cente contra o HPV”, explicou 
Márcia. A enfermeira lembrou 
também que agora têm direito à 
vacina contra o HPV as mulhe-
res de 14 a 26 anos que vivem 
com o vírus do HIV. 

O objetivo da vacina contra 
o HPV no Brasil é evitar o câncer 
do colo do útero, reduzindo as-
sim a incidência e a mortalidade 
pela enfermidade. 

Segunda dose da vacina será 
dada este mês nas escolas

CONTRA O HPV

A música 
mais conhecida 
do Nirvana é 
“Come as you 
are”, de Kurt 
Cobain, lançada 
como “single” 
em 1991, antes 
do disco “Ne-
vermind”. Em 
2004, Caetano 
Veloso fez um CD 
recheado de clás-
sicos da música 
popular americana. Foi quando gravou a 
composição de Cobain, num clima total-
mente diferente do original. Gosto dos 
dois: Cobain e Caetano.

Numa tradução literal de “Come as 
you are”, estas estrofes me dizem muito 
nos dias de hoje: “Venha como você é, 
como você era, como eu quero que você 
seja, como um amigo, como um antigo ini-
migo. Venha no seu tempo, se apresse. A 
escolha é sua, não se atrase. Descanse um 
pouco, como um amigo, como uma antiga 
memória. Venha mergulhado na lama, 
encharcado em alvejante, como eu quero 
que você seja: como uma tendência, como 
um amigo, como uma antiga memória”.

É uma 
antiga memó-
ria que tenho 
hoje. Eu não 
tinha 18 anos. 
No entanto, 
mesmo me-
nor de idade, 
frequentava 
o “point” dos 
intelectuais da 
época, quase 
todos inspira-
dos no exis-

tencialismo importado de Paris. Era o 
piano-bar Havaí, na sobreloja do Paraíba 
Palace Hotel, onde meu irmão, o tecla-
dista Fernando, costumava dar canjas 
jazzísticas e bossanovistas.

Certa noite, Marcos dos Anjos - edi-
tor do histórico Grupo Sanhauá - pediu 
ao rapaz por trás do balcão para colocar 
o disco que tinha o mambo “Patricia”, da 
trilha sonora de “A doce vida” (foto), de 
Fellini. Como o teor etílico geral esta-
va alto, Marcos convenceu a também 
saudosa escritora Maria José Limeira 
a dançar como Anita Ekberg naquele 
filme. Maria ultrapassou a estrela euro-
peia. Deitou-se no tapete vermelho do 

Havaí, contorceu-se ao ritmo do mambo 
e arrancou blusa e sutiã, mostrando os 
seios para nós, que dançávamos ao seu 
redor, batendo palmas.

Essa lembrança me dá a nostalgia 
de que à noite a cidade dos jambos já foi 
Europa. “Memória, memory, memoria”. 

O APOCALIPSE E A CENSURA DO 
VATICANO - O Apocalipse de São João 
sempre foi considerado livro profético. 
Um texto composto de prólogo, epílogo e 
três partes. Difícil de interpretar. Quase 
todos os que leram o Apocalipse não des-
cobriram o significado exato das visões 
de São João. Mas todos concordam em 
que o tema principal é a segunda vinda 
do Cristo. 

A linguagem de São João é tão esoté-
rica que foi considerada como “alucinóge-
na” pelo compositor Zé Ramalho.

Suponho que na Biblioteca do Vatica-
no estejam as chaves para a compreensão 
do Apocalipse. Senão toda, ao menos 
boa parte. Acontece que à Biblioteca do 
Vaticano poucos têm acesso e termos 
como “nihil obstat” e “imprimatur” são 
significativos de que a Igreja Católica tem 
sua forma de poderosa e centralizadora 
censura.

A cidade dos jambos já foi Europa
nnn Na 
foto ao 
lado, o 
escritor, 
jornalista e 
pesquisa-
dor Assis 
Ângelo (à 
esq.), com 
o também 
paraibano 
José Nêumanne.
nnn Tive a confirma-
ção de que Assis Ângelo 
fez seis cirurgias no 
olho esquerdo e três no 
direito, até que o diag-
nóstico de “descola-
mento de retina” levou 
meu caro amigo a um 
desespero de três dias 
e noites. Ele ficou cego 
e é, infelizmente, uma 
situação definitiva.
nnn  Quando estava 
em João Pessoa, onde 
nasceu, Assis Ângelo 
trabalhou no jornal “O 
Norte” e no “Correio da 
Paraíba” como repórter 
e foi colunista de “A 
União”. Em 1976 mudou-
se para São Paulo onde 
trabalhou em diversos 
jornais, entre os quais 

Geleia geral

a “Folha de São Paulo”. 
Foi um dos criadores da 
Agência Brasileira de 
Reportagens. Participou, 
como consultor, da série 
de CDs “Coleção Luiz 
Gonzaga”, lançada pela 
BMG. Entre seus livros 
publicados, estão “Poeta 
do povo”, uma biografia 
de Patativa do Assaré, e 
“Eu vou contar pra vocês”. 
sobre a vida e a obra de 
Luiz Gonzaga. 
nnn Poucos sabem 
que, além de poetisa, 
Cecília Meireles foi 
pintora, professora e 
jornalista. Sua obra-pri-
ma é “Romanceiro da 
Inconfidência”, com 
muita inventividade em 
quase 100 poemas.

Obras foram reivindicações da 
população nas audiências do 
Orçamento Democrático
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UFPB suspende investimento em obras 
para garantir atividades acadêmicas

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) suspen-
deu parte dos investimentos 
em obras na instituição para 
direcionar recursos para ativi-
dades acadêmicas. A medida 
foi divulgada ontem por meio 
de nota oficial da reitoria. Se-
gundo o documento, a reitora 
Margareth Diniz busca, com 
essa decisão, promover uma 
adequação orçamentária para 
enfrentar o corte de verbas fei-
to pelo Ministério da Educação 
(MEC) este ano.

Cerca de r$ 11 bilhões já 
foram retirados dos recursos 
que seriam destinados à Edu-
cação Federal em 2015 em 
decorrência do ajuste fiscal do 

Governo para controlar a crise 
financeira. O corte mais recen-
te, anunciado no dia 30 de ju-
lho, foi de r$ 1 bilhão.

Em junho, o MEC já havia 
retirado r$ 9,4 bilhões do or-
çamento do setor, o que resul-
tou numa redução de 10% nos 
recursos de custeio e de 47% 
nos recursos de investimento 
das universidades federais. O 
contingenciamento também 
afetou os cursos de Pós-Gra-
duação, que perderam 75% 
da verba de custeio do Proape 
(Programa de Apoio à Pós-
-Graduação).

Segundo a nota divulgada 
ontem pela reitoria da UFPB, 
serão contemplados com os re-
cursos que seriam destinados 
a obras o Programa de Exten-
são (Proext) e o Programa de 
Apoio à Pós-Graduação (Pro-

ap), “impactados pelos cortes 
governamentais de 50% de 
capital na área da extensão e 
de 75% no custeio da Pós-Gra-
duação”, informa o documento.

Para garantir a execução 
das ações desenvolvidas pelo 
Proext, a administração da 
UFPB vai destinar r$ 1 milhão. 
Já para custear a Pós-Gradu-
ação, serão disponibilizados 
r$ 900 mil em recursos que 
anteriormente estavam plane-
jados para execução de obras.

A Universidade Federal da Paraíba vai promover uma adequação orçamentária e obras serão suspensas

FOTO: Evandro Pereira

Medida visa enfrentar o 
corte de verbas feito pelo 
Ministério da Educação

A vice-governadora Lígia Feli-
ciano apresentou, ontem, durante 
audiência em Brasília, à ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres da Presidência da República, 
Eleonora Menicucci, a escritura do 
terreno onde será construída a Casa 
da Mulher Brasileira da Paraíba. Lo-
calizada no bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa, a área fica próxi-
ma ao Fórum do Poder Judiciário, 
ao shopping e à Escola Técnica Es-
tadual.

“Não deixei a equipe da vice-
governadora Lígia Feliciano e da 
secretária Gilberta Soares (Mulher e 
da Diversidade Humana da Paraíba) 
dormirem enquanto não resolves-
sem a escrituração do terreno. Ago-
ra que está tudo certo, estou ansio-
sa para ver mais esta Casa da Mulher 
Brasileira em pleno funcionamento, 
desta vez na Paraíba”, afirmou Me-
nicucci, que em breve receberá o Tí-
tulo de Cidadã Pessoense.  

A ministra acentuou que tem 
uma relação especial com o Estado,  
pois foi onde cursou mestrado em 
Sociologia pela Universidade Fede-
ral da Paraíba e foi professora de 
alunos ilustres, entre eles, o gover-
nador Ricardo Coutinho.

Por sua vez, Lígia Feliciano des-
tacou que a Casa da Mulher Brasilei-
ra é uma ação do Programa Mulher, 

Viver sem Violência, da Secretaria 
de Políticas paras as Mulheres da 
Presidência da República (SPM/PR), 
em parceria com o Governo do Es-
tado, e que funcionará como um es-
paço humanizado de integração de 
serviços de atendimento à mulher 
em situação de violência de gênero.

“A Casa da Mulher Brasileira se-
gue o conceito do Projeto Mulher 
Viver sem Violência, que tem o ob-
jetivo de integrar e ampliar os ser-
viços públicos existentes voltados às 
mulheres em situação de violência. 
Tenho certeza que irá impactar po-
sitivamente na população do Estado 
da Paraíba”, explicou a vice-gover-
nadora.

Lígia ainda ressaltou que a Casa 
da Mulher Brasileira é uma inova-
ção no atendimento humanizado 
das mulheres.  Integra no mesmo 
espaço diferentes serviços especia-
lizados que atendem aos mais di-
versos tipos de violência contra as 
mulheres: Acolhimento e Triagem; 
Apoio Psicossocial; Delegacia; Jui-
zado Especializado em Violência 
Doméstica e Familiar contra as Mu-
lheres; Ministério Público, Defenso-
ria Pública; Serviço de Promoção de 
Autonomia Econômica; Espaço de 
cuidado das crianças – Brinquedote-
ca; Alojamento de Passagem e Cen-
tral de Transportes.  

Casa da Mulher Brasileira 
será construída na Paraíba

VIVER SEM VIOLÊNCIA

Estão abertas as inscri-
ções para o Fórum de Gover-
nança da Internet (IGF) 2015, 
que acontece entre os dias 9 
e 13 de novembro, no Centro 
de Convenções de João Pes-
soa. As inscrições são gratui-
tas e podem ser realizadas no 
site oficial do fórum (em in-
glês), disponível em https://
www.intgovforum.org/cms/
igf2015-registration. As va-
gas são limitadas e dependem 
da aprovação da Organização 
das Nações Unidas (ONU). O 
prazo máximo de submissão 
é 23 de outubro.

O Fórum de Governan-
ça da Internet é um fórum 
multissetorial, democrático 
e transparente, que viabiliza 
debates sobre questões de 
políticas públicas relativas 
a elementos importantes da 
governança da Internet. O 
IGF fornece uma plataforma 

facilitadora para discussões 
entre todos os setores do 
ecossistema de governança 
da Internet, incluindo as en-
tidades credenciadas pela Cú-
pula Mundial sobre a Socie-
dade da Informação (CMSI), 
bem como outras instituições 
e indivíduos com especialida-
de comprovada e experiência 
em assuntos relacionados à 
governança da Internet. 

Após consultar a comu-
nidade da Internet e discutir 
sobre o tema principal do en-
contro do IGF 2015, o Grupo 
Consultivo Multissetorial de-
cidiu manter o título ‘Evolução 
da Governança da Internet: 
Capacitar o Desenvolvimento 
Sustentável’. Este tema será 
apoiado por oito subtemas 
que irão enquadrar as discus-
sões do encontro de João Pes-
soa: Cibersegurança e confian-
ça, A economia da Internet, 

Inclusão e diversidade, Aber-
tura de acesso, reforçando a 
cooperação multissetorial, A 
Internet e os Direitos Huma-
nos, recursos críticos da In-
ternet e Questões Emergentes.

O Fórum Mundial vai dis-
cutir a segurança na internet. 
Serão mais de 100 workshops 
temáticos. A expectativa é de 
um público de mais de 1,8 mil 
participantes, entre autorida-
des e representantes de Países 
e Estados, além de pesquisa-
dores e interessados no tema, 
que virão de várias partes do 
mundo. Entre os convidados 
já foi confirmada a presença 
do secretário-geral da ONU, 
Ban Ki-Moon. 

Os organizadores do CGI 
afirmam que esse conheci-
mento e novas políticas tira-
das a partir do evento de João 
Pessoa serão disseminadas 
em todo o mundo. 

Interessados em con-
correr a uma vaga de traba-
lho no Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) têm apenas até 
amanhã para enviar o currícu-
lo. A oportunidade é exclusiva 
para pessoas com deficiência, 
e os candidatos aprovados 
serão contratados pela Asso-
ciação de Deficientes e fami-
liares (Asdef) no sistema ce-
letista, ou seja, com Carteira 
de Trabalho assinada.

As vagas são para os car-

gos de atendente/recepcionis-
ta e atendente com noções em 
Libras. Os postos de trabalho 
serão ocupados nos municí-
pios de Campina Grande, Patos, 
Sousa e Cajazeiras. Atualmente, 
há 13 vagas em aberto, do total 
de 48 que foram anunciadas 
pela Asdef em agosto passado. 
Os candidatos aprovados serão 
convocados conforme a neces-
sidade do Detran-PB. Isso sig-
nifica que a contratação pode 
ou não ser imediata.

Segundo a responsável 

por essa etapa do processo 
seletivo, Marcella Lima, os can-
didatos precisam ficar atentos 
para não perderem o prazo. “A 
seleção ocorrerá na próxima 
semana, então é importante 
o envio do currículo o quan-
to antes, pois entraremos em 
contato com os interessados 
pra confirmar presença no dia 
e horário do processo seletivo”, 
alertou. Os candidatos devem 
enviar, antecipadamente, o cur-
rículo para o e-mail balcaode-
empregos@asdef.org.br.

Fórum de Governança da 
Internet abre inscrições online

Termina amanhã prazo de enviar 
currículo para vaga no Detran

ATÉ 23 DE OUTUBRO

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A seleção ocorrerá nos dias 10 e 11 
de setembro, conforme cronograma:

n Sousa - Seleções das vagas de 
Sousa e Cajazeiras
Data: 10/9 às 14h
Local: Centro de Ciências Jurídicas e 
Sociais – UFCG – Unidade Centro
Rua: Sinfrônio Nazaré,38 – Centro

n Campina Grande  - Seleções das 
vagas de Campina Grande

Data: 10/10 às 14h
Local: Instituto de Educação e Ass. Aos 
Cegos do Nordeste
Rua João Quirino, 33 – Bairro Catolé.

n Patos - Seleções das vagas de Patos
Data: 11/9 às 14h
Local: Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência 
Bairro: Centro 
Ponto de referência: Próximo à Feira 
da Troca

Serviço

FOTO: Secom-PB

Ministra Eleonora Menicucci e a vice-governadora Lígia Feliciano em encontro na capital federal

Medida foi
divulgada ontem 
por meio de nota
oficial da Reitoria

O processo seletivo inclui testes 
teóricos, dinâmicas de grupo e 
entrevistas. Para participar, os 
interessados devem comparecer 
com currículo, laudo da Funad 
(Fundação Centro Integrado de 
apoio à Pessoa com Deficiência), 
cópia de Identidade, CPF, compro-
vante de residência e cartão do 
Sistema Único de Saúde (SUS).
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Editais da Funarte 
foram apresentados a 
artistas e produtores
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Totonho e Os Cabra lança hoje, na capital, o disco inédito Coco 
Ostentação, com letras que se caracterizam pela acidez das palavras

Bienal Internacional do 
Livro presta homenagem 
a Maurício de Souza
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Som provocador

Comédia Fêmeas entra 
em cartaz no Teatro 
Severino Cabral, em CG

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Artista é 
natural da 
cidade de 
Monteiro, onde 
conviveu na 
infância com os 
mestres dos 
saberes 
populares nas 
feiras e 
cantorias da 
cidade 

FOTO: Rafael Passos

Após o hiato de uma dé-
cada do último CD, Sabo-
tador de Satélites (gra-
vadora Trama), Totonho 
e Os Cabra lança hoje, a 
partir das 22h, no Centro 
Cultural Piollin, em João 
Pessoa, o novo disco, in-

titulado Coco Ostentação, EP considera-
do um trabalho inovador, independente 
e colaborativo, que reúne oito canções 
inéditas, influenciadas pela música tra-
dicional, mas, especificamente, o coco 
de roda, realizado pela Cabocobom 
Produção Cultural, com o apoio da Se-
cretaria da Cultura (Secult) do Estado 
da Paraíba. Outra atração da noite, 
neste evento festivo, é a apresentação 
da banda Bonsucesso Samba Clube, 
da cidade de Olinda (PE), que também 
lançará o disco Coração da Boca Sai. O 
público - para quem os portões do local 
serão abertos às 21h - pode adquirir o 
ingresso antecipado nas lojas Furtacor, 
aos preços de R$ 10 (meia) e R$ 20 
(inteira). 

Além da participação da banda 
Bonsucesso Samba Clube, que fará 
o show de abertura, Totonho e sua 
banda - formada pelos músicos Chico 
Limeira, Nildo Gonzalez, Gabriel Araújo 
e DJ  GuiRaiz - receberá alguns convi-
dados, a exemplo de Sacal, Escurinho, 
Robertinho Atômico e Os Gonzagas. 

“A espera não foi casual. Tenho 
300 músicas e não é só pegar um mon-
te de musiquinhas e colar no disco. Para 
mim, o que se tem para dizer é muito 
importante”, disse o cantor e compo-
sitor paraibano Totonho, ao justificar 
para o jornal A União o longo intervalo 
entre o lançamento de Sabotador 
de Satélites e, agora, Coco 
Ostentação. Nesse 
sentido, entre 
os temas abor-
dados no novo 
trabalho estão 

o problema da violência, mas também uma 
exaltação ao bairro da Torre, em João Pes-
soa, que acredita ainda ser um local de efer-
vescência cultural e onde reside sua mãe e 
está passando uma temporada até outubro, 
pois pretende lançar o CD - a convite - em 
Recife e Fortaleza, mas sem datas definidas, 
por enquanto. 

Das oito músicas do novo CD, gravado 
nos últimos meses de julho e agosto, no 
estúdio Gota Sonora, em João Pessoa, cinco 
foram compostas por Totonho (‘Angola’, 
‘Rosa da Matinha’, ‘O Coco Vai Começar’, 
‘Caiu Uma Bomba Atômica’ e ‘Quero Ver 
Cancão Piá’) e o restante em parceria com 
Alex Madureira (‘Safadezinha’), Renato 
Oliveira (‘Mané Bolim’) e Seu Pereira (‘Coco 
Ostentação’), que, com Os Gonzagas, tam-
bém participam, em caráter especial, do EP. 

“O disco é muito inspirado em Geraldo 
Mousinho e Jackson do Pandeiro. Tem o 
jeito do paraibano falar, sendo mais ácido, 
mas ácido no sentido de que tem um en-
xame de palavras mais ferroadoras”, disse 
Totonho. Indagado, ainda, sobre a razão do 
título, o cantor e compositor disse que os-
tentação não significa mostra riqueza, mas, 
isto sim, a de arranjos. “O resultado dessa 
experiência é a ostentação da liberdade de 
praticar seus próprios códigos culturais. 
Porque a tradição é o que segue, não é o 
que fica trancafiado em normas retrogra-
das de registros filmados ou fonográficos. 
Só se preserva a tradição se outras gera-
ções aceitam, participam e interagem, por 
isso ela deve ser adequada aos olhares do 
seu tempo”, ressaltou o artista. 

Resultado de algumas ações e inter-
venções populares do próprio Totonho, o 
cantor e compositor trabalhou 
no Coco Ostentação com 
Seu Pereira e diversos 
outros artistas e cola-

boradores, que promoveram manifestações 
de coco de roda pelas ruas de João Pessoa, 
as quais geraram algumas parcerias e as 
novas canções que integram o EP, registra-
das por Renato Oliveira no estúdio Gota 
Sonora, que também assina a produção 
musical. E, a convite, participaram Guirraiz, 
Rica Amabis e o carioca Ricardo Imperatori. 

Na prática, Coco Ostentação nasceu 
na rua e foi para o estúdio. Esse novo disco 
autoral de Totonho é fruto de uma ação ati-
vista de levar, de forma independente, mú-
sica para espaços públicos da Grande João 
Pessoa, uma iniciativa idealizada no início 
de 2014 pelo próprio artista, em parceria 
com o compositor Seu Pereira, provocando 
as formas de difusão da música paraibana.  



Duas décadas depois de sua 
estreia, a comédia “Fêmeas”, 
de Saulo Queiroz, ganha uma 
nova montagem, assinada por 
Edilson Alves e com a marca 
da Cia. Paraibana de Comédia, 
que já havia montado do autor 
a tragicomédia As Malditas e a 

comédia As Coroas.  
Fêmeas, estará no Teatro Municipal 

Severino Cabral, em Campina Grande hoje, 
dentro da programação da Campanha de 
Popularização do Teatro e da Dança, e ainda 
amanhã e domingo, sempre às 20 h. 

Os ingressos já estão à venda e custam 
R$ 10 (meia entrada) e R$ 20 (inteira)  hoje 
e R$ 15 (meia entrada) e R$ 30 (inteira) 
amanhã e domingo. Classificação indicativa 
16 anos.

A comédia retrata de forma irreverente 
alguns traços do cotidiano tipicamente fe-
minino, criando situações em que temáticas 
como menstruação, virgindade, gravidez e 
outras se sucedem em quadros que remetem 
ao antigo formato do teatro de revista. 

O gênero foi assumido como inspiração 
pelo autor do texto desde o início, o que 
levou a montagem de 1994 a ter quadros 
musicais intercalando os esquetes teatrais, 
todos debochados e voltados para a crítica 
social e de gênero. 

A peça é repleta de picardia e possui 
cenas de escracho, deboche, teatro do absur-
do e muita irreverência, marca da Companhia 
Paraibana de Comédia. Apesar de falar do 
cotidiano das mulheres, o elenco é 100% 
masculino. 

Sobre a nova versão o diretor Edilson 
Alves falou. “Como eu não vi a montagem 
de Saulo Queiroz, realizada há mais de vinte 
anos, não sei como ficou cenicamente, nesta 
versão as pessoas irão assistir umas Fêmeas 
mais caricatas, tratando de temas comuns e 
ainda hoje cheio de preconceito. Neste espe-
táculo as cenas irão acontecer nos anos 50, 
60, 70, 80 e nos dias atuais, claro que com 
muita insolência, sarcasmo e zombaria”. 

UNIÃO  A
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Fêmeas entra em cartaz de hoje até domingo 
em Campina Grande, estreando nova montagem 

Irreverência

O Sabadinho Bom abre setem-
bro com uma roda de chorinho e 
samba na Praça Barão do Rio Bran-
co, no Centro Histórico, amanhã, a 
partir das 11h30. As atrações da vez 
são o multi-instrumentista pernam-
bucano Roberto do Valle e a cantora 
Helô Nascimento. O projeto é uma 
promoção da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, por meio da sua 
Fundação Cultural (Funjope).

Há sete anos nascia o projeto 
Sabadinho Bom, que atendia pelo 
nome de Sobremesa e compunha 
a programação do antigo Circuito 
Cultural das Praças, da Funjope. O 
local escolhido, a Praça Rio Branco, 
agregava a intenção de valorizar o 
acervo patrimonial centenário com 
os melhores defensores locais do 
chorinho e samba. 

Natural do Recife, do Valle 
fará uma reverência à contribuição 
musical de Jacob do Bandolim em 
choros inéditos, pouco conheci-
dos do grande público. Exemplos 
são “Lembranças”, “Sapeca Iaiá”, 
“Hilda (‘Teu Beijo’, gravada por 
Mário Álvares)”, “Orgulhoso” e 
“Já que não Toco Violão”, este 
particularmente de difícil execução 
ao bandolim. “Primas e Bordões” 
(Izaías do Bandolim), “Araponga” 
(Luiz Gonzaga) e “Rio – São Pau-
lo” (Niquinho/Altamiro Carrilho) 
completam o repertório. A cantora 
Vanessa Albuquerque fará uma par-
ticipação especial cantando “Juízo 

Final” (Nelson Cavaquinho) e “Altar 
Particular” (Maria Gadú).  

Profundo estudioso do gênero 
e dono de 36 anos de carreira, do 
Valle toca piano, violino, violoncelo, 
violão clássico e bandolim. Participou 
de inúmeros festivais, concertos e 
oficinas pelo Brasil e chegou a acom-
panhar os ídolos Sivuca, Canhoto da 
Paraíba e o Maestro Spok. Gravou 
oito álbuns com participações. Ago-
ra, prepara-se para gravar o primeiro 
álbum solo, ao estilo de standards 
do jazz. Nesta apresentação, do Val-
le sobe ao palco ao lado de Júnior 
do Cavaco e Edvaldo Albuquerque 
(no pandeiro).

Helô Nascimento é mais uma 
da nova safra de intépretes locais a 
levantar a bandeira do samba-raiz e 
MPB. Nas suas apresentações, dá vez 
aos guardiões dos clássicos, como 
Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone 
Lara, Beth Carvalho, Alcione, Leci 
Brandão, Clara Nunes, Maria Bethâ-
nia e Elis Regina. No momento, ela 
está focada na gravação do seu EP 
autoral, previsto para ser lançado 
ano que vem.

Sob a direção de Pé do Cavaco, 
agora ela inaugura o projeto “Helô 
Nascimento e Roda de Samba”, 
somando a contribuição dos cânones 
do samba às suas músicas “Mensa-
gem de Paz”, “Samba Afinadinho” 
e “A mulher do Samba” (as duas 
últimas frutos de uma parceria com 
Maurinho Procópio).

O choro – Surgido por volta de 
1870, no Rio de Janeiro, o choro ini-
cialmente não se caracterizava como 
estilo musical. Mas, devido à forma 
abrasileirada com que músicos da 
época tocavam ritmos estrangeiros, 
como a polca, o tango e a valsa, logo 
caiu no gosto popular. Os músicos 
utilizavam, entre outros instru-
mentos, violão, flauta, cavaquinho, 
bandolim e clarinete, que davam 
à música um aspecto melancólico 
e choroso. O termo “chorinho” 
batizava o estilo influenciado por 
ritmos africanos, como o batuque e 
o lundu.

A partir de 1880, o choro popu-
lariza-se nos salões de dança e nas 
festas da periferia carioca. Um dos 
primeiros chorões – nome dado aos 
integrantes dos conjuntos – foi o 
flautista Joaquim Antônio da Silva 
Callado. Ernesto Nazareth e Chiqui-
nha Gonzaga criaram as primeiras 
composições, imprimindo ao gênero 
características próprias.

O choro também está presente 
na música erudita. Um exemplo é a 
série “Choros”, do maestro Heitor 
Villa-Lobos. A partir da década de 
1950, perdeu um pouco a sua popu-
laridade, mas se mantém presente 
na produção de vários músicos da 
MPB. Foi redescoberto 20 anos de-
pois, quando foram criados os clubes 
do choro, e a partir de 1995 forta-
lecido por grupos que se dedicam à 
sua divulgação.

Sabadinho Bom recebe Roberto do Valle e Helô Nascimento

FotoS: Divulgação

Atores da Companhia Paraíba de Comédia compõem elenco desta temporada

Cantora Helô Nascimento já conquistou o público

Fêmeas é a segunda parte da trilogia 
que aborda os gêneros humanos, iniciada 
com Machos em 1991. “Machos e Fêmeas 
foram sucessos enormes de público, 
atingindo marcas invejáveis pra qualquer 
produção regional”, comenta o autor Sau-
lo Queiroz.

Durante as apresentações a Compa-
nhia irá lançar o DVD “Pastoril Profano – 
Avacalhando os Contos de Fadas”, gravado 
no Teatro Paulo Pontes em João Pessoa 
em maio deste ano.

O elenco de Fêmeas é composto por 
Dinart Silva que interpretará a fêmea 
Verinha; Dona Creide, uma suicida e uma 
velha. Adeilton Pereira fará a fêmea Biuzi-
nha; Mirthes uma sexóloga e a prostituta 
Valéria Vaselina. Sérgio Lucena será a 
fêmea Luzinete, uma enfermeira; Rosiclei-
de a vendedora de cosméticos e Marlene 
uma professora. Romilson Rodrigues 
será a fêmea Dieth; Niureide uma jovem 
grávida, uma atendente de tele ajuda e 
uma criança.  Romildo Rodrigues será a 
fêmea Light, uma prostituta velha; Danu-
za uma senhora fanática por beleza e uma 
criança. Aluiso Silva e Alessandro Barros 
dividirão o mesmo personagem, eles 
farão Jéssica uma atriz amadora.

Na técnica, Nelson Alexandre é res-
ponsável pelos cenários, figurinos, adere-
ços e iluminação. Coregrafias de Pinduca, 
execução de sonoplastia Wagner Nasci-
mento. Produção de divulgação Giovanna 
Gondim e Wagner Nascimento. Direção 
geral Edílson Alves. Realização Compa-
nhia Paraibana de Comédia.

n Fêmeas – “Tudo que  você  gostaria de saber sobre as  

mulheres”

n Local: Teatro  Municipal Severino Cabral (Campina Grande) 

n Dia: Hoje, amanhã e domingo  

n Hora: às 20 hs.

n Ingressos: R$ 30,00 ( inteira ) e R$ 15,00 ( estudante)

Serviço
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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

Literatura

Escritor lançará segundo 
romance na FCJA

Livros em destaque

    Humor 

AM                                 
0h Madrugada na Tabajara
4h Aquarela Nordestina
6h Jornal Estadual
7h Primeira Bola
8h Big Show do Bolinha
11h Bola na Rede
12h Fala, Paraíba!
14h A tarde é nossa
17h Afro-Brasil
19h Voz do Brasil
20h Programação Musical
22h E por falar em saudade

FM
0h Madrugada na Tabajara
4h Aquarela Nordestina
6h Jornal Estadual
7h Reserva Especial MPB
8h Programação Musical
12h Fala, Paraíba!
14h Programação Musical
16h Menu 105
18h Tabajara Esporte
19h Voz do Brasil
20h Transa Reggae

Bienal Internacional do Livro está 
homenageando Maurício de Souza

Rádio Tabajara

FOTOS: Reprodução

Segundo romance do 
escritor e professor apo-
sentado da Universidade 
Federal da Paraíba, Fran-
cisco Antonio Cavalcanti, 
o livro intitulado Diário de 
Bordo – O Legado de Jac-
ques Drouvot (Chiado Edi-
tora, Lisboa - Portugal, 338 
páginas, R$ 40) será lança-
do no dia 10 deste mês, a 
partir das 18h30, na Fun-
dação Casa de José Améri-
co (FCJA), em João Pessoa. 
Na ocasião, a obra - mescla de ficção e aventura, pre-
faciada pelo jornalista e acadêmico potiguar Vicente 
Serejo - será apresentada pelo ex-reitor da UFPB, 
professor Neroaldo Pontes. “A história trata da abor-
dagem corsária de franceses na costa do Brasil, no 
Rio de Janeiro, no século XVIII, onde Jacques esconde 
uma carga preciosa, de ouro e gemas, com medo de 
perdê-la. Eu a conto no presente porque a sua geração 
atual, nascida no país, é que vai tentar decifrar o enig-
ma, por meio do diário de bordo, para resgatá-lo. E 
esse também é o desafio para o leitor, que se deparará 
com um final extremamente surpreendente no final 
da trama”, disse o autor para o jornal A União. 

“Os franceses não foram bons colonizadores”, co-
mentou Francisco Antonio, lembrando que, naquela 
época, ou seja, em finais do século XVIII, as Cartas de 
Corso, expedidas de forma pródiga pelo governo da 
França, autorizavam a pilhagem de naus portuguesas, 
o que diferencia a ação do corsário do pirata. “Um 
desses corsários, ao abordar uma nau oriunda do Rio 
de Janeiro, depara-se com um enorme contrabando de 
ouro e gemas de alto valor. Apossando-se da preciosa 
carga, resolve, por motivos particulares, não levá-la a 
seu país, preferindo escondê-la no intuito de poste-
rior resgate”, disse o autor, acrescentando que “foram 
grandes contrabandistas e saqueadores das riquezas 
do novo mundo, seja pela extração desautorizada de 
madeiras nobres, seja pelos ataques a naus de países 
não alinhados com a política do governo francês. Por-
tugal e o Brasil foram vítimas dessas práticas”.

O autor, que empreendeu por esse ofício depois 
que se aposentou, admitiu que só se motiva a escrever 
quando possui uma boa história para ser contada. 
Nesse sentido, a trama desse novo romance atraiu a 
atenção da Chiado Editora, cuja capa da obra produzi-
da por esse selo internacional considerou “muito bo-
nita e caprichada”. E houve razão para tal interesse. “A 
história é narrada a partir de fatos recentes que defla-
gram todo o processo de descortino do passado. Pes-
quisas, decifrações, contingências, aventuras, paixões, 
traições e crimes acontecem durante o desenrolar 
da trama, que culmina com um final surpreendente e 
que, espero, possa emocionar o leitor”, disse ele, que 
para reunir subsídios para criar o enredo, visitou, em 
2013, uma nau original, do século XVIII, pertencente 
ao acervo do Museu Náutico de Amsterdam, na Holan-
da, que pertenceu à Companhia das Índias Orientais. 

Natural da capital do Rio Grande do Norte, Natal, 
Francisco Antonio Cavalcanti já publicou três livros 
técnicos: Tecnologia e Dependência: O Caso do Brasil, 
(Editora Civilização Brasileira, RJ), Planejamento Es-
tratégico Participativo: Concepção, Implementação e 
Controle de Estratégias e Êxito Profissional: Conheci-
mentos e Atitudes, ambos pela Editora Senac São Pau-
lo. O primeiro romance lançado foi O Violoncelo: Uma 
Trajetória de Acasos e Mistério (Editora Livre Expres-
são, RJ). Agora, ele antecipou que está concluindo sua 
terceira obra nesse gênero, cujo título provisório é O 
Tempo de Tudo, ainda sem data para lançamento.   

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Alana Gandra 
e Paulo Virgilio
Agência Brasil

BARTOLO Cristovam Tadeu

Criador da Turma da Mônica é muito querido pelas crianças brasileiras

O desenhista Maurício de Souza, 
criador da Turma da Mônica, que com-
pleta em outubro deste ano 80 anos 
de idade, é o homenageado na 17ª 
Bienal Internacional do Livro do Rio 
de Janeiro, que teve início ontem, no 
Riocentro, em Jacarepaguá, zona oeste 
da cidade. Uma exposição em área de 
190 metros quadrados (m²) contará 
a história de Sousa, que receberá na 
Bienal o Prêmio José Olympio, do Sin-
dicato Nacional dos Editores de Livros 
(Snel). Em 1959, o desenhista criou 
seu primeiro personagem, o cãozinho 
Bidu. Depois, vieram Cebolinha, Cas-
cão, Mônica, Magali entre outros. Em 
1970, lançou a revista Mônica.

“O maior orgulho de um autor é 
estar próximo de seus leitores e rece-
ber aquela energia para continuar a 
criar ideias e histórias”, disse Souza, 
em entrevista à Agência Brasil. Acres-
centou que se sente honrado em ser 
homenageado em um evento maior 
como a Bienal do Livro do Rio.

Primeiro desenhista de histórias 
em quadrinhos do mundo a entrar 
em uma academia de letras (a Acade-
mia Paulista de Letras), o cartunista 
afirmou que estar em contato com 
escritores do quilate de uma Lygia 
Fagundes Telles, um José Goldemberg 
e um Paulo Bomfim, entre outros, é 
um presente. “É o reconhecimento de 

que as histórias em quadrinhos têm 
uma contribuição importante para 
o estímulo à leitura das crianças, en-
grandece a linguagem, onde palavra e 
desenho se unem perfeitamente”.

Para o jovem que está começan-
do nessa carreira, recomendou que 
deve fazer o que gosta e ser esfor-
çado. Essa “é a base para tudo dar 
certo”.

A Maurício de Souza Produ-
ções já publicou mais de 1 bilhão de 
revistas pelo mundo. Souza destacou, 
entretanto, que o mais importante foi 
manter um “público constante nesses 
55 anos de trabalho”. Atualmente, o 
Brasil, por meio das publicações ou 
animações do desenhista, está pre-

sente em cerca de 30 países. “Estive 
há alguns meses na Coreia do Sul e 
no Japão, onde estamos acertando 
publicações e nossos produtos nas 
lojas por lá”, informou.

Os conteúdos da Turma da 
Mônica estão também disponíveis 
nos livros didáticos no Brasil. No ano 
passado, foram mais de 520 livros, 
em 58 editoras diferentes. Segundo 
Sousa, a cada ano, esse número cres-
ce. “Além de livros publicados por vá-
rias editoras, temos nossos desenhos 
em livros didáticos que somam esses 
números gigantes. Isso demonstra 
que estamos no caminho certo nas 
propostas editoriais e na diversidade 
de títulos que produzimos”. 
 

O AGENTE DA U.N.C.L.E. (EUA 2015) Gênero: Espionagem , 
Ação, Comédia. Duração:116 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Guy Ritchie. Com Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia 
Vikander . Na década de 1960 os até então inimigos mortais 
Napoleon Solo (Henry Cavill), agente da CIA, e Illya Kuriakin 
(Armie Hammer), espião da KGB, são obrigados a cooperarem. 
A grande missão da improvável dupla EUA-Rússia é combater 
a terrível organização T.H.R.U.S.H., que desenvolve armas nu-
cleares. Tambiá6: 14h10, 16h20, 18h30 e 20h40 CinEspaço1: 
14h, 19h DUB 16h30 e 21h30 LEG Manaíra 9: 13H30, 16h15, 
19h e 21h40 Manaíra 10/3D: 19h30 e 22h15.

A ENTIDADE 2 (EUA 2015) Gênero: Terror Duração:97 min. 
Classificação: 16 anos. Direção: Ciarán Foy. Com James Ran-
sone, Shannyn Sossamon, Tate Ellington. Courtney (Shannyn 
Sossamon), uma jovem mãe solteira e superprotetora de dois 
gêmeos de 9 anos, se muda com os filhos para uma casa em 
uma área rural de uma pequena cidade. Logo, ela descobre 
que o local foi palco de estranhos acontecimentos e que sua 
família está marcada para morrer. Manaíra 2: 14h30, 17h, 
19h30 e 21h55 Manaíra 7: 22h30Tambiá1: 18h45 e 20h45 .

QUE HORAS ELA VOLTA? (BRA 2015) Gênero: Drama. 
Duração:110 min Classificação: 14 anos. Direção: Anna 
Muylaert. Com Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas. 
A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São 
Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua 
filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no 
interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando 
integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, 
quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, 
Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para 
ir à São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os 
chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só 
que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando 
livremente, como não deveria, a situação se complica. 
CinEspaço2: 15h40 e 19h40. 

SHAUN, O CARNEIRO(FRA 2015) Gênero:Animação , Aventura 
, Comédia. Duração:86 min .Classificação: Livre. Direção: 
Richard Starzak, Mark Burton. Com Omid Djalili, Andy Nyman, 
Nick Park. Shaun é um carneiro que, um belo dia, resolve tirar 
um dia de folga com os outros animais, para sair da rotina 
da fazenda. Só que, acidentalmente, ele acaba mandando o 
carinhoso fazendeiro para a cidade grande, onde o homem 
perde a memória. Os animais, então, comandados por Shaun, 
vão aprontar altas confusões no caos urbano para trazer o 
dono de volta para casa. Manaíra 1: 15h, 17h15 e 19h30 
Tambiá1: 14h15 e 16h15 CinEspaço4: 13h50, 15h50 e 17h50. 

ENTRANDO NUMA ROUBADA  (BRA 2015) Gênero: Ação , 
Comédia , Drama. Duração:77 min Classificação: 14 anos. 
Direção: André Moraes. Com Deborah Secco, Bruno Torres, 
Júlio Andrade. Quando ganha um concurso de roteiros e como 
prêmio R$ 100 mil para produzir um filme, Vitor (Bruno Tor-
res), um ator mal sucedido, busca seus antigos e fracassados 
colegas. Laura (Deborah Secco) e Eric (Júlio Andrade), atores 
e Walter (Lúcio Mauro Filho), que é diretor, topam participar 
do filme “Aceleração Máxima”, que se passa na estrada e tem 
assaltos a postos de gasolina, tiros e perseguições no enredo. 
Tambiá2: 18h10 e 20h10 CinEspaço2: 14h, 17h50 e 21h50 
Manaíra 4: 13h45, 15h50, 18h, 20h e 22h05.

HITMAN: AGENTE 47 (EUA 2015) Gênero: Ação. Duração: 98 
min Classificação: 14 anos. Direção: Aleksander Bach. Com 
Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto. Agente 47 
(Rupert Friend) é um assassino de elite geneticamente 
modificado criado para ser a máquina de matar perfeita. 
Ele precisa caçar uma mega operação que pretende usar 
o segredo de sua criação para a formação de um exército 
imbátivel. Ao juntar forças com uma misteriosa jovem, que 
pode ser o diferencial para o sucesso da missão, ele vai 
descobrir segredos de sua origem em uma batalha épica 
contra seu maior inimigo. Tambiá3: 16h45, 18h45 e 20h45 
Manaíra 7: 16h45.

LINDA DE MORRER (BRA 2015) Gênero: Comédia. Duração:81 
min. Classificação: 10 anos. Direção: Cris D’Amato Com Glória 
Pires, Antonia Morais, Emílio Dantas . A cirurgiã plástica Paula 
(Glória Pires) aplica em si mesma uma fórmula experimental 
para eliminar celulites e morre. Com a ajuda de um amigo 
psicólogo/médium, ela volta à Terra e tenta evitar que a 
gananciosa sócia coloque o nocivo produto no mercado.. 
Tambiá3: 14h45 CinEspaço2: 16h10 e20h10 Manaíra 3: 13h, 
15h15, 17h30, 19h45 e 21h50.

HOMEM IRRACIONAL (EUA 2015).Gênero:Drama. Duração:-
96min. Classificação: 14 anos. Direção: Woody Allen. Com 
Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey. Em crise 
existencial, o professor de filosofia Abe Lucas (Joaquin 
Phoenix) chega para lecionar em uma pequena cidade 
dos Estados Unidos. Logo uma de suas alunas, Jill (Emma 
Stone), se aproxima dele devido ao fascínio que sente pelo 
seu intelecto, além da tristeza que sempre carrega consigo. 
Simultaneamente, ele é alvo de Rita (Parker Posey), uma 
professora casada que tenta ter um caso com ele. A vida 
começa a melhorar para Abe quando, numa ida à lanchonete 
com Jill, ouve a conversa de uma desconhecida sobre a perda 
da guarda do filho devido à uma decisão do juiz Spangler 
(Tom Kemp). Abe logo começa a idealizar o assassinato 
de Spangler e como, por ser um completo desconhecido, 
jamais seria descoberto. CinEspaço3: 18h10, 20h10 e 22h 
Manaíra 10/3D: 17h05.

MISSÃO IMPOSSÍVEL - NAÇÃO SECRETA (EUA 2015) Gênero: 
Ação, espionagem.  Duração: 130 min Classificação: 14 
anos. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, 
Jeremy Renner, Simon Pegg . Ethan Hunt (Tom Cruise) 
descobre que o famoso Sindicato é real, e está tentando 
destruir o IMF. Mas como combater uma nação secreta, 
tão treinada e equipada quanto eles mesmos? O agente 
especial tem que contar com toda a ajuda disponível, 
incluindo de pessoas não muito confiáveis. CinEspaço1: 

14h, 16h30 e 19h DUB 21h30 LEG  Manaíra5:  13h20, 
16h20, 19h15 e 22h10  Tambiá4: 14h40, 17h40 e 20h40.

TED 2 (EUA 2015) Gênero: Aventura, comédia. Duração:116 
min Classificação: 16 anos. Direção: Seth MacFarlane Com 
Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried . Comple-
tamente apaixonado, Ted (voz de Seth MacFarlane) decide se 
casar com Tami-Lynn (Jessica Barth). Entretanto, não demora 
muito para que o casal entre em crise. Querendo evitar um 
possível divórcio, Ted resolve ter um filho. Tami-Lynn logo 
fica empolgada com a ideia, o que faz com que o casal inicie 
uma busca sobre quem poderia ser o doador de esperma 
ideal para o bebê. Seu grande amigo John (Mark Wahlberg) 
o ajuda na tarefa, mas logo Ted descobre que não pode ter um 
filho porque, legalmente, ele não é uma pessoa, e sim uma 
propriedade. Começa então uma batalha judicial em que o 
urso de pelúcia tenta provar que merece ser considerado um 
cidadão como qualquer outro ser humano. Manaíra 7: 14h05 e 
19h20 Tambiá5: 18h20 e 20h30 CinEspaço4:  14h10, 16h20 
DUB 18h40 e 21h LEG. 

O PEQUENO PRÍNCIPE (FRA 2015) Gênero: Animação. Dura-
ção: 106 min. Classificação: livre. Direção: Mark Osborne. 
Com Mackenzie Foy, Jeff Bridges, Rachel McAdams.  Uma 
garota acaba de se mudar com a mãe, uma controladora 
obsessiva que deseja definir antecipadamente todos 
os passos da filha para que ela seja aprovada em uma 
escola conceituada. Entretanto, um acidente provocado 
por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra 
um enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como 
o objeto parou ali, ela decide investigar. Logo conhece e 
se torna amiga de seu novo vizinho, um senhor que lhe 
conta a história de um pequeno príncipe que vive em um 
asteróide com sua rosa e, um dia, encontrou um aviador 
perdido no deserto em plena Terra. Manaíra 6: 13h30, 
16h, 18h30 e 21h Manaíra 10/3D: 14h15  CinEspaço3: 
14h e 16h Tambiá5/3D: 14h20 e 16h20.



Com o objetivo de dialogar e mos-
trar a importância dos editais 
de incentivo cultural, o repre-
sentante da Regional Norte/
Nordeste da Fundação Nacional 
de Artes – Funarte/MinC, Nal-
dinho Freire, participou ontem,  
de um encontro com artistas e 

produtores culturais, no  Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João Pessoa. Durante o 
evento, Freire falou sobre os novos editais da 
Funarte e esclareceu as dúvidas dos interes-
sados em participar dos processos seletivos. 
O encontro em João Pessoa teve como apoio 
a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Fu-
nesc), instituição que visa estimular a parti-
cipação do artista local nos editais nacionais 
da Funarte. 

Para a presidente da Funesc, Márcia 
Lucena, estes editais culturais são de extre-
ma importância para os artistas tirarem as 
dúvidas existentes “Na verdade este momen-
to com Naldinho aqui, é um momento de 
abrir um diálogo a respeito de dúvidas e a 
possibilidade de acesso a estes editais, tanto 
para a classe artística diretamente, tanto aos 
produtores culturais. Na verdade a Funarte 
anuncia os editais, mas na hora da execução 
desses editais surgem dúvidas, já estávamos 
de olho na agenda dele e esta semana ele en-
trou em contato com a Funesc perguntando 
se poderia vir para cá e na mesma hora mar-
camos, acredito ser muito importante para a 
classe artística mesmo no momento de crise 
a gente poder colocar a máquina para moer. 
Objetivamos esclarecer, deixar mais fácil o 
acesso do artista e dos produtores ao acesso 
a esta possibilidade da vazão cultural que 
temos”, disse em entrevista A União.

UNIÃO  A

Diversidade
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Incentivo cultural
Foto: Edson Matos

Lucas Duarte
Especial para A União

Regentes lamentam a morte da maestrina Norma Romano e 
destacam sua importância na formação de músicos na Paraíba

A visita da Funarte chega em época de 
fechamento dos editais, já que o edital de 
circo, intitulado Prêmio Funarte Carequi-
nha de Estímulo ao Circo 2015, segue com 
inscrições abertas até o próximo dia 11 – 
assim como os editais de dança e teatro. Já 
os editais de música têm prazo até o dia 10. 
Os editais de fotografia e de arte contempo-
rânea serão encerrados no dia 9.

Este ano serão destinados R$ 26,5 
milhões em nove editais nas áreas de artes 
visuais, circo, dança, música e teatro, que 
irão contemplar 354 projetos. O objetivo dos 
prêmios é possibilitar a produção artística 

destinada ao acervo de museus públicos e 
privados e a realização de oficinas, seminá-
rios e residências para as galerias e espaços 
da Funarte em Brasília (DF), São Paulo (SP) e 
Belo Horizonte (MG); e de espaços parceiros 
da Funarte em Belém (PA) e no Recife (PE).

De acordo com, o representante da Fu-
narte, Naldinho Freire, o edital visa valorizar 
e fortalecer a diversidade da cultura brasi-
leira “Estou chegando de viajem, estive em 
outra cidade, pois estou percorrendo várias 
cidades com a proposta de conversar e tirar 
dúvidas sobre o edital, a Funarte ela tem 
experiência em publicação e elaboração de 

edital, estes editais são importantes porque 
contribuem para a classe artística em todas 
as áreas das artes e servem para os artistas 
que estão iniciando seus projetos, princi-
palmente os artistas das periferias do Brasil 
e dos Estados que não estão no eixo, esse 
momento aqui é uma proposta de diálogo, 
vir a João Pessoa e divulgar estes editais é 
uma grande contribuição e o Ministério da 
Cultura através da Funarte destina quase 27 
milhões para as artes do Brasil”, afirmou.

Detalhes sobre as inscrições online, 
além dos arquivos necessários para partici-
par do processo, estão disponíveis no site da 
Funarte através do link http://www.funarte.
gov.br/. As dúvidas podem ser esclarecidas 
através do site http://www.cultura.gov.br/. 
A ficha de inscrição disponibilizada abaixo 
deve ser enviada à Funarte, somente pelos 
correios, juntamente com o restante do 
material previsto no edital, dentro do prazo 
previsto por este, que é até o dia 9 de setem-
bro de 2015.

Sobre editais 
A Funarte apoia e estimula a atividade 

artístico-cultural do país por meio de editais 
voltados para diversos segmentos. O Prêmio 
Funarte de Arte Contemporânea 2015 visa 
estimular a multiplicidade e a diversidade de 
linguagens e tendências da arte contemporâ-
nea brasileira de artes visuais. Os processos 
seletivos visam difundir e incentivar a ativida-
de intelectual e artística em todas as regiões 
do país. Muitas dessas iniciativas já tiveram 
edições anteriores, mas algumas das premia-
ções são inéditas. Os projetos deverão ser ins-
critos em somente um dos quatro módulos. 
E cada proponente deverá elaborar o projeto 
de exposição, considerando as características 
da arquitetura e as especificidades do espaço 
correspondente ao módulo escolhido.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

“Ela foi a grande mãe musical de 
muitos instrumentistas na Paraíba, onde 
foi muito importante na formação de 
muitos músicos paraibanos, desde os 
anos 80. Era uma grande amiga e de 
quem guardo boas lembranças quan-
do fui seu aluno, pois ao conhecimento 
que passava ela aliava boas referências, 
o que é importante na formação de um 
músico”, confessou para o jornal A União 
o regente Luiz Carlos Durier, referindo-
se ao falecimento - ocorrido na última 
quarta, às 18h18, no Hospital Napoleão 
Laureano, em João Pessoa, da musicista 
argentina Norma Romano, que tinha 
84 anos de idade e era a coordenado-
ra e maestrina da Orquestra Infantil do 
Estado da Paraíba (OIEPB), vinculada à 
Funesc (Fundação Espaço Cultural) des-
de a criação do grupo, em 1986, pela 
professora Izabel Burity. O velório e o 
sepultamento do corpo aconteceram no 
Cemitério Parque das Acácias, no con-
junto José Américo, no final da tarde de 
ontem, data em que a Orquestra Sinfô-
nica Jovem da Paraíba, sob a batuta de 
Durier - e com as participações do Coral 
Sinfônico e Coro de Câmara Villa-Lobos - 
também dedicou o concerto à memória 
da saudosa regente. 

Ao destacar a grande perda com o 
falecimento da musicista Norma Roma-
no, o regente Luiz Carlos Durier - que 
foi aluno e monitor da maestrina du-
rante seis anos, na classe da Orques-
tra Juvenil da Universidade Federal da 
Paraíba, em João Pessoa -    ainda fez 
questão de ressaltar a importância do 

trabalho que ela desenvolveu ao chegar 
no Estado, iniciando pela própria UFPB até 
chegar à Fundação Espaço Cultural.

O regente Marcelo Vasconcelos, que vi-
nha - a pedido da própria maestrina Norma 
Romano - conduzindo a Orquestra Infantil 
da Paraíba desde o segundo semestre do 
ano passado, também lamentou o faleci-
mento de quem considerava ser uma re-
ferência na capacitação de instrumentistas 
no Estado. “Foi uma perda enorme, pois 
ela foi responsável pelo processo de forma-
ção de músicos profissionais que hoje são 
reconhecidos no Brasil e em âmbito inter-
nacional e de grupos de câmara”, disse ele, 
de quem foi aluno e a vinha substituindo 
nas apresentações a partir do momento 
em que o quadro de saúde da musicista se 
agravou e foi submetida a uma cirurgia - 
da qual vinha convalescendo - para a retira-
da de câncer na região abdominal. “Tinha 

amor à música”, garantiu ele, que com ela 
estava trabalhando há quatro anos. como 
professor auxiliar de cordas, e que deve, ao 
menos interinamente, continuar regendo 
o grupo. O maestro ainda lembrou que o 
filho único de Norma,  o músico Gustavo 
Paco de Gea, é professor da UFPB e flau-
tista voluntário na Orquestra Sinfônica da 
Paraíba (OSPB). 

Sobre a maestrina
A regente Norma Romano nasceu na 

capital da Argentina, Buenos Aires, no dia 
19 de dezembro de 1930. Ela iniciou seus 
estudos musicais com a irmã do composi-
tor francês Eric Satie. Aos 17 anos de ida-
de, ingressou no Conservatório Nacional de 
Música Carlos Lopez Buchardo, formando-
se com a nota mais alta de sua turma. Em 
1950, fez curso de composição, sendo aluna 
do compositor Alberto Ginastera e recebeu 

Naldinho Freire esclareceu dúvidas sobre inscrições do processo seletivo

A saudosa regente da Orquestrinha morava na capital desde o ano de 1979

Editais da Funarte foram apresentados ontem na 
Funesc, para artistas e produtores paraibanos

premiações. Além de várias apresenta-
ções realizadas, a maestrina também 
gravou alguns concertos, a exemplo da 
cantata Alagamar, do maestro José Al-
berto Kaplan. 

A convite da UFPB, em 1979, a re-
gente Norma Romano se demite das 
Cátedras Oficiais para viajar à Paraíba, 
onde também atuou como tecladista da 
OSPB durante oito anos. Aos 79 anos, 
ela concluiu seu doutorado em Compo-
sição no antigo Conservatorio Nacional 
da Argentina, hoje Instituto Universita-
rio Nacional de las Artes ( IUNA).

Em 1986, quando a professora Iza-
bel Burity fundou a Orquestra Infantil 
da Paraíba, a maestrina Norma Roma-
no assumiu a coordenação e regência 
do grupo, que desempenhou até fa-
lecer. Ao longo dos anos, a OIEPB tem 
realizado apresentações pelo Brasil e 
no exterior, dentre os quais são desta-
ques os concertos realizados na Argen-
tina (1994 e 1997) e nos Estados Unidos 
(1996 e 1998), que suscitaram críticas 
e comentários elogiosos. Em 2007, a 
Orquestra voltou a Buenos Aires para 
participar do VII Encontro Internacional 
de Orquestras Infantis e Juvenis e, mais 
uma vez, encantou o público, sobretu-
do na interpretação do seu repertório 
de peças eruditas, argentinas, brasilei-
ras e, especialmente, nordestinas.

A Orquestrinha - como é carinhosa-
mente tratada - é um bem cultural da 
Orquestra Sinfônica da Paraíba e, nesse 
sentido, objetiva a formação cultural e 
social da criança e do adolescente por 
meio da prática instrumental, incenti-
vando o convívio e a partilha de esfor-
ços, buscando estimular o trabalho em 
equipe, disciplina, respeito e superação. 

          

Foto: Divulgação
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Ministério da Saúde lança 
campanha para mulheres 
lésbicas e bissexuais

PB sedia Encontro de Naturismo e Open de Surf Naturista
Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Começa amanhã no Ter-
ritório Macuxí e em Tamba-
ba, no município do Conde, o 
IV Encontro Norte-Nordeste 
de Naturismo (ENNN) e o 8º 
Tambaba Open de Surf Natu-
rista. De acordo com o coorde-
nador-geral, Carlos Santiago, a 
expectativa é de que todas as 
representações naturistas das 
regiões Norte e Nordeste com-
pareçam ao evento, que foi re-
alizado pela primeira vez em 
2012, sendo que, nesta edição, 
o campeonato contará ponto 
para o Circuito Paraibano de 
Surf na categoria open. 

“Nós estamos bastante 
otimistas de que o evento terá 
um grande número de par-
ticipantes, não somente dos 
naturistas, bem como do pú-
blico no geral, a exemplo dos 
anos anteriores, além do que 
este ano o 8º Tambaba Open 
de Surf Naturista contará pon-
tos para o Circuito Paraibano 
de Surf”, disse. O ponto alto 
do evento será na próxima se-
gunda-feira, quando acontece 
o encerramento do IV ENNN 
e a entrega dos prêmios aos 

vencedores do Tambaba Open 
de Surf Naturista. As ativida-
des serão iniciadas amanhã 
às 9h, quando vai acontecer 
no Território Macuxí uma ca-
minhada contemplativa pela 
área e o desenvolvimento de 
vivências holísticas. A aber-
tura oficial do IV ENNN será 
realizada no Território Ma-
cuxí,  às 14h, e em seguida 
será iniciada a programação 
com uma mesa-redonda cuja 
temática é “Ecoturismo e Es-
portes no Naturismo - Inicia-
tivas que promovem e conso-
lidam o naturismo”. 

De acordo com a progra-
mação também vai acontecer 
no primeiro dia do evento, às 
17h, a reunião da FBrN, cujo 
objetivo é discutir assuntos ad-
ministrativos e relacionados ao 
desenvolvimento do naturis-
mo na região Norte e Nordeste.  
Às 21h,  no restaurante “A Arca 
de Bilú”, em Tambaba, haverá a 
celebração da união do natu-
rismo e da natureza com muita 
MPB, à luz do luar.

Competição
Na programação parale-

la ao encontro, acontece o 8º 
Tambaba Open, maior compe-

tição de surf do mundo, cuja 
abertura oficial será realizada 
no próximo domingo, às 10h, 
em Tambaba. Na sequência, 
acontece o congresso técnico e 
as disputas das categorias Lo-
cais, Open e a Expression Ses-
sion, com etapa classificatória. 

O campeonato deste 
ano além, da categoria open, 
que valerá 200 pontos para o 
Circuito Paraibano de 2015, 
estará atrelado à causa am-
biental, por meio do IV ENNN. 
As inscrições ocorrerão até 
meia hora antes do início das 
competições junto à secreta-
ria do campeonato, instalada 
na Praia de Tambaba, e será 
cobrada uma taxa no valor 
R$30,00 por categoria, exceto 
na Expression Session, cuja 
gratuidade esta associada à 
inscrição em uma das catego-
rias local ou open.

O IV ENNN 8º Tamba-
ba Open de Surf Naturista é 
uma realização do Movimen-
to Naturistas Unidos (Mo-
vimento NU), em parceria 
com o Governo do Estado da 
Paraíba, por meio da PBTur, 
prefeitura e Secretaria de 
Turismo do Conde, Socie-
dade Naturista de Tambaba 

Natureza

FOTO: Divulgação

Pedro Peduzzi 
Repórter da Agência Brasil 

Até 2020, cerca de 50 bi-
lhões de dispositivos estarão co-
nectados à chamada “internet 
das coisas” – conexão de objetos 
usados no dia a dia à rede mun-
dial de computadores e entre si, 
como eletrodomésticos, smar-
tphones, televisões e computa-
dores. Segundo estudos, o setor 
movimentará algo em torno de 
US$ 19 trilhões. Para a adminis-
tração pública, em especial para 
as prefeituras, o grande desa-
fio será fazer os investimentos 
necessários para transformar a 
nova tecnologia em instrumento 

de políticas públicas. Segundo o 
analista de Infraestrutura e chefe 
do Núcleo de Internet das Coisas 
do Ministério das Comunicações, 
Guilherme Corrêa, as empresas 
interessadas em prestar serviços 
nessa área às prefeituras preci-
sam mostrar que as aquisições 
podem representar economia e 
redução de gastos para os mu-
nicípios. “A internet das coisas 
inevitavelmente será usada para 
auxiliar a administração pública 
a ampliar e melhorar suas polí-
ticas públicas. Isso ficará mais 
claro até o final do ano, quando 
lançaremos as diretrizes do Pla-
no Nacional M2M [termo que se 
refere à comunicação entre má-

quinas]”, disse Corrêa à Agência 
Brasil, após participar de um pai-
nel no Seminário Huawei Inno-
vation Day, em Brasília.

O analista citou estudos pre-
vendo que, até 2020, haverá no 
mundo cerca de 50 bilhões de 
dispositivos conectados à inter-
net das coisas, e que isso acar-
retará na necessidade de inves-
timentos em larga escala para a 
prestação de serviços por meio 
dessa tecnologia.

 “Para os municípios brasilei-
ros, isso poderá acarretar em di-
ficuldades, caso não resolvam os 
problemas de falta de recursos”, 
afirmou. Ao se dirigir a repre-
sentantes do setor privado, Cor-

rêa sugeriu que, ao oferecer seus 
produtos, as empresas precisam 
deixar claro que as propostas re-
presentam “economia e redução 
de gastos”. “A solução será, por 
exemplo, mostrar [às prefeitu-
ras] que a economia com ilumi-
nação pública ou transporte pú-
blico será maior do que o custo 
para a implantação da internet 
das coisas nos postes ou no siste-
ma de transportes”.

Essa estratégia pode tam-
bém ser adotada no âmbito do 
Governo federal, que plane-
ja acionar órgãos e ministérios 
com potencial de uso da tecno-
logia para a oferta de políticas 
públicas. Com esse propósito, 

o Ministério das Comunicações 
tem mantido diálogo constante 
com as pastas de Agricultura; 
Cidades; Minas e Energia; e Edu-
cação. “Se embarcarmos juntos, 
criaremos demanda e escala. 
Com isso reduziremos preços”.

O governo poderá usar tam-
bém sua capacidade de mobi-
lização para fazer a tecnologia 
avançar a um custo mais barato 
por meio da economia de esca-
la, com a ajuda de outros seto-
res. “Uma alternativa será o uso 
de recursos não-financeiros, por 
meio do poder de mobilização 
do Estado junto a diversos seto-
res, também com o propósito de 
criar demanda e escala”.

50 bilhões de dispositivos serão conectados 
‘INTERNET DAS COISAS’

PROGRAMAÇÃO

IV Encontro Norte-Nordeste de Naturismo (5 a 7/9)

Local: 
Território Macuxí e Praia de Tambaba – Conde/PB
Sábado (5/9)
8h às 16h
Inscrições e Credenciamento – Secretaria do Evento 
9h às 12hs – Caminhada Contemplativa e Vivências Holís-
ticas – 
12h15 às 14h – Intervalo para almoço.
14h15 às 15h – Abertura do IV ENNN
15h15 às 16h45 – Mesa-redonda: Ecoturismo e Esportes – 
Iniciativas que promovem e consolidam o naturismo.
21h às 24h – Show de congraçamento – Restaurante A 
Arca de Bilú - Tambaba.

DomINgo (6/9)
9h às 16h – Tempo Livre
17h às 18h – FBrN – Reunião dos Dirigentes Naturistas
20h às 22h – Lual.

Segunda (7/9)
10h – Encerramento do IV ENNN.

ATIVIDADES PARALELAS

8o Tambaba Open de Surf Naturista (5 a 7 de setembro).

Sábado (5/9) Restaurante Arca de Bilú.
21h – Show de congraçamento.

Domingo ( 6/9) Setor naturista.
10h – Abertura do 8o Tambaba Open de Surf Naturista.
10h – Congresso técnico.
11h – Categoria Expression Session (classificação).
12h – Categoria Local (classificação).
13h – Categoria Open (classificação).

Segunda-feira (7/9) Setor Naturista.
10h – Categoria Expression Session ( semifinal e final) .
11h – Categoria Local (semifinal e final).
12h – Categoria Open (semifinal e final).
13h – Premiação dos vencedores.

Inauguração do monumento dedicado aos surfistas 
(6/9 - Domingo)

15h – Restaurante A Arca de Bilú – Tambaba. 

(Sonata) e Sebrae Paraíba. 
O evento conta com o 

apoio da Federação Interna-
cional de Naturismo (INF), 
Federação Brasileira de Na-
turismo (FBrN), Federação 

Paraibana de Surf (FPBSURF), 
Associação de Surf Costa de 
Conde (ASCC), Associação 
Comercial, Industrial e de 
Serviços de Conde (ACIC), As-
sociação de Turismo Costa 

de Conde (ATCC), WM Pran-
chas, Nordeste Independente, 
Plume Comunicação Visual, 
Tambaba Camping e Pousada 
e Restaurante a Arca de Bilú e 
Território Macuxí.

Eventos começam 
amanhã e terá na-

turistas das regiões 
Norte e Nordeste. 

Em paralelo, ocorre 
o 8o Tambaba Open, 

maior competição de 
surf do mundo. cuja 
abertura acontece 

no próximo domingo
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Atenção especial à lésbica e bissexual
Políticas de equidade

Paciente da unimed 
de sP prejudicado

charlie sheen quer 
ser vice-presidente

Jacaré de traficante 
no RJ é apreendido

Porto alegre tem 10 
crimes em 12 horas

Homem é espancado 
até a morte  no Ma

São Paulo (AE) - Cancelamento 
de consultas, demora para marcar 
exames e descredenciamento de 
médicos são os problemas que os 
clientes da Unimed Paulistana vêm 
enfrentando. Na última quarta-feira, 
a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) determinou que a ope-
radora terá de transferir seus 744 mil 
beneficiários para outros planos de 
saúde, em até 30 dias. No entanto, 
a determinação prevê que a Unimed 
Paulistana garanta a assistência a 
todos os beneficiários até a completa 
transição para outra operadora de 
saúde. Não é o que a servidora públi-
ca Bruna Moliga Souza Silva, 28 anos, 
tem constatado. Desde o início da 
semana ela tenta marcar um exame.

São Paulo (AE) - Charlie Sheen 
anunciou em seu twitter a vontade 
de ser vice na chapa de Donald Trump, 
líder na lista de pré-candidatos do 
Partido Republicano à Presidência dos 
EUA. Para o ator, que completou 50 
anos nessa quinta, 3, ele e o mag-
nata, conhecidos por suas opiniões 
radicais e polêmicas, formariam uma 
ótima dupla na condução do País. 
Esta é a última provocação, pelo me-
nos até agora, do comediante, que é 
também roteirista e produtor de ci-
nema e TV e, ao que parece, ex-noivo 
da atriz pornô Brett Ross. 

Rio, (AE) - A polícia apreendeu 
nessa quinta-feira, um jacaré que 
era mantido em casa pelo traficante 
Rodrigo da Silva Caetano, conhecido 
como Motoboy, morador da favela 
Nova Holanda, no complexo da Maré, 
na zona Norte do Rio. A casa do tra-
ficante foi cercada e invadida pelos 
policiais, mas ele conseguiu fugir.
Segundo a polícia, o animal foi ado-
tado pelo traficante para amedrontar 
rivais e mesmo subordinados. “Até 
as pessoas que trabalhavam com ele 
e cometiam algum tipo de erro eram 
amedrontadas pelo jacaré”, contou 
o delegado da 21a DP (Bonsucesso), 
Delmir Gouvêa.

A Região Metropolitana de 
Porto Alegre registrou dez homicí-
dios entre a noite da quarta-feira, e 
a manhã dessa quinta. Sete ocorre-
ram na capital. Todas as mortes re-
gistradas foram causadas por dis-
paros de armas de fogo. As cidades 
vizinhas de Viamão, Gravataí e São 
Leopoldo também foram palco para 
os homicídios. Em uma das ocorrên-
cias, um homem morreu durante 
abordagem de policiais militares no 
morro Santa Tereza. Inconformados, 
moradores atacaram viaturas com 
paus e pedras. Eles acusam os sol-
dados de terem atirado no homem 
já rendido e pelas costas. 

Um homem foi espancado até a 
morte na tarde da última terça-feira,  
após roubar um comércio e matar um 
professor no povoado de Belas Águas, 
na zona rural da cidade de Matinha, 
no interior do Maranhão. Leonilson 
Alves, de 20 anos, tornou-se mais 
uma vítima da violência, que registrou 
30 linchamentos até julho de 2015. 
Segundo a polícia, dois bandidos inva-
diram o estabelecimento e roubaram 
R$ 3.225. No momento da fuga, Alves 
teria atirado em seu comparsa. Ele 
ainda alvejou um professor. Os dois 
baleados morreram. O suspeito esca-
pou mas foi perseguido até um mata-
gal, onde foi espancado até a morte.

O Ministério da Saúde 
lançou na quarta-feira mais 
uma etapa da campanha 
“Políticas de Equidade. Para 
Tratar Bem de Todos”. Desta 
vez, o foco está na atenção à 
saúde das mulheres lésbicas 
e bissexuais. A ação faz parte 
da estratégia para valorizar 
o direito à saúde das popu-
lações em situação de vul-
nerabilidade e garantir aten-
dimento de qualidade no 
SUS a todos os brasileiros. A 
iniciativa tem a parceria das 
Secretarias de Políticas para 
Mulheres (SPM) e de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República (SDH).

Para analisar o acesso à 
saúde da população LGBT no 
SUS, está em andamento uma 
pesquisa financiada pelo Mi-
nistério da Saúde e coorde-
nada pela Universidade de 
Brasília (UnB), com a parti-
cipação de pesquisadores de 
mais seis universidades e da 
Fiocruz Pernambuco.

O estudo vai mapear o 
atendimento nos serviços de 
atenção básica, média e alta 
complexidade, na perspec-
tiva dos usuários, profissio-
nais e gestores para orien-
tar estratégias e ações para 
aperfeiçoar a qualidade da 
atenção integral oferecida a 
essa população. Os resulta-
dos terão abrangência nacio-
nal e devem ser apresenta-
dos em 2016.

“A campanha lança o 
tema de como produzir um 
cuidado em saúde que se 
paute por alguns princípios 
fundamentais. O primeiro 
é o da inclusão. O segundo 
preceito é o enfrentamento 
do preconceito e de todas as 
modalidades de exclusão. O 
terceiro é o da garantia do 
acesso”, ressaltou o ministro 
da Saúde, Arthur Chioro.

Campanha terá como foco 
a saúde das populações em 
situação de vulnerabilidade

Pesquisa aponta que 4.851 pessoas foram vítimas de violações de caráter homofóbico no país em 2012, sendo que 37,6% eram lésbicas

A campanha lançada se insere 
nas comemorações do Dia Nacional 
da Visibilidade Lésbica (que ocorreu 
no último dia 29).  O objetivo é sen-
sibilizar os trabalhadores, gestores 
e profissionais de saúde que atuam 
no SUS para oferecer um acolhi-
mento e atendimento com escuta 
qualificada e humanizada às mu-
lheres lésbicas e bissexuais.

Já a ministra da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 
da República, Eleonora Menicucci, 
enfatizou a necessidade de inclusão 
por meio de campanhas de equida-
des. “Precisamos aceitar cada vez 
mais a convivência com as diferen-
ças e dizer não a qualquer tipo de 
violência contra qualquer pessoa e 
sim ao direito de ir e vir, como qui-

ser, onde quiser, por quem quiser”, 
avaliou. Entre os principais desafios 
relatados por mulheres lésbicas e 
bissexuais no acolhimento e aten-
dimento em saúde estão a crença 
equivocada de que elas não têm 
risco de desenvolver cânceres de 
mama e de colo de útero, a oferta 
de anticoncepcionais e preservati-
vos masculinos antes de qualquer 
abordagem sobre suas práticas se-
xuais, o atendimento ginecológico 
embasado no pressuposto de que 
a vida sexual ativa de todas as mu-
lheres é heterossexual ou ligada à 
reprodução. De acordo com dados 
do Ministério da Saúde, 68 mil mu-
lheres, entre 10 e 60 anos ou mais, 
sofreram violências interpessoais 
em 2014. Neste total estão inseri-

das as mulheres lésbicas e bissexuais 
que, além das violências que afe-
tam a todas as mulheres, também 
são alvos de violências motivadas 
por homofobia, lesbofobia ou bifo-
bia, como revela o Relatório Sobre 
Violência Homofóbica no Brasil, de-
senvolvido pela SDH. 

O levantamento apontou que 
4.851 pessoas foram vítimas de vio-
lações de caráter homofóbico no 
país em 2012, sendo que 37,6% 
desse total eram lésbicas. Também 
foram criados, em 2011, os Comitês 
de Saúde Integral LGBT – espaços 
consultivos que apoiam a gestão do 
SUS e monitoramento da política –, 
que têm sido fundamentais para a 
formulação, implantação e imple-
mentação das ações. 

“Direito de ir e vir, como quiser”

A Universidade Es-
tadual da Paraíba UEPB) 
vai construir uma bar-
ragem subterrânea nas 
instalações do campus 
IV, em Catolé do Rocha. 
A obra será realizada a 
partir de uma parceria 
firmada entre a UEPB, 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural 
(Senar-PB), o Sindicato 
dos Produtores Rurais e 
a Prefeitura Municipal 
de Catolé do Rocha.

Conforme explicou 
o professor Edivan Silva 
Nunes Júnior, diretor do 
campus, a iniciativa con-
siste na parte prática de 
um treinamento que o 
Senar está oferecendo a 
17 produtores rurais das 
comunidades de Brejo 
dos Santos e Brejo do 
Cruz, nos dias 28, 29 e 30 
deste mês. O treinamen-
to busca capacitar os 
produtores, oferecendo 
alternativas práticas para 
o enfrentamento da seca 
que assola a região. Al-
guns estudantes do Cen-

tro de Ciências Humanas 
e Agrárias (CCHA) parti-
ciparão do treinamento. 
Toda a parte teórica será 
ministrada nas próprias 
comunidades. Para via-
bilizar a construção da 
barragem, a Prefeitura 
Municipal vai emprestar 
uma retroescavadeira, 
além de ceder 100 me-
tros de lonas que serão 
usadas para fazer o equi-
pamento.

Edivan Júnior disse 
que a construção da bar-
ragem é uma demanda 
antiga de professores 
e alunos do CCHA, vis-
to que o campus, onde 
também funciona a Es-
cola Agrotécnica do Ca-
jueiro, precisa de água 
para manter os seus pro-
jetos em andamento e 
a seca compromete este 
trabalho. A barragem é 
uma tecnologia que per-
mite armazenar água no 
subsolo, para ser usada 
na produção agrícola, 
principalmente no perío-
do de estiagem. 

UEPB construirá obra 
em Catolé do Rocha

BaRRaGeM suBteRRÂNea

Um estudo da Universi-
dade de Yale, publicado pela 
revista científica Nature, cal-
cula que o número de árvo-
res no mundo passa de três 
trilhões. Isso significa que há 
420 árvores para cada habi-
tante do planeta. Trata-se de 
um total que supera em oito 
vezes a medição anterior, de 
400 bilhões de espécimes.

A nova contagem foi co-
ordenada pela equipe de Tho-
mas Crowther, usando desde 
análises topográficas a análi-
ses de fotos de satélite. Este 
cálculo mais “refinado” ser-
virá de base para uma gama 
de pesquisas, estudos sobre 
biodiversidade a modelos de 
mudanças climáticas - isso 
porque árvores têm papel fun-
damental na remoção do dió-
xido de carbono da atmosfera.

“Não se trata de boas 
ou má notícias que chega-
mos a esse número. Estamos 
simplesmente descrevendo 
o estado do sistema global 
florestal em números que 
as pessoas entendam e que 
cientistas e responsáveis por 
políticas ambientais possam 
usar”. Apesar do uso de alta 

tecnologia, um ponto crucial 
do estudo de Yale foi o uso 
de medições locais. O time 
de Crowther coletou dados 
sobre densidade arbórea em 
mais de 400 mil áreas flores-
tais ao redor do mundo. Isso 
ajudou a compensar as limi-
tações das análises por saté-
lite, cujas fotos são boas para 
mostrar as extensões de flo-
restas, mas que não são muito 
úteis para revelar números 
individuais de espécimes.

Dos três trilhões de ár-
vores do mundo, os cientis-
tas estimam que 1,39 trilhão 
esteja em regiões tropicais, 
como a Amazônia, ou subtro-
picais. Cerca de 0,61 trilhão 
estariam em locais de clima 
temperado e 0,74 trilhão nas 
florestas boreais - os imen-
sos grupos de coníferas que 
circulam o globo logo abaixo 
do Polo Norte.

E é justamente nessas 
regiões em que foram encon-
tradas as maiores densida-
des florestais.

Mas o que ficou evi-
dente durante o estudo foi 
a dimensão da influência 
humana sobre o número de 

árvores no planeta. A equipe 
de Yale estima que, enquan-
to 15 bilhões de árvores são 
removidas por ano, apenas 
cinco bilhões são plantadas. 
“Estamos falando de 0,3% de 
perda global anual”, explica 
um dos coautores do estudo, 
Henry Glick.

“Não é uma quantia in-
significante e deveria levar 
a uma reflexão sobre o pa-
pel do desflorestamento nas 
mudanças em ecossistemas. 
Sem falar que essas perdas 
de árvores estão ligadas à ex-
ploração madeireira e à ativi-
dade agrícola. Com o cresci-
mento da população mundial 
poderemos ver essas perdas 
aumentarem”.

Glick exemplifica essa 
ameaça com a estimativa de 
que, desde a última Era do 
Gelo, há 11 mil anos, o ho-
mem pode ter removido mais 
de três trilhões de árvores.

“A Europa antigamente 
era coberta por uma flores-
ta gigante e agora é pratica-
mente campos e pastos. O 
homem controla as densida-
des arbóreas”, afirma Tho-
mas Crowther.

Mundo tem três trilhões e 
perde 10 bilhões por ano

NúMeRo de ÁRVoRes
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Empresa enfrenta
mais problemas

Os pedidos de recuperação 
judicial entre janeiro e agosto cres-
ceram 41,6% em relação ao mesmo 
período do ano passado, segundo a 
Serasa. Nos oito primeiros meses de 
2015, foram 766 pedidos – o maior 
número verificado para o período 
desde 2006, quando a pesquisa foi 
criada. O aprofundamento do quadro 
recessivo da economia, o enfraqueci-
mento da atividade econômica, a alta 
do dólar e a elevação dos juros trazem 
problemas financeiros às empresas e 
são responsáveis pelos índices apura-
dos no estudo.

Pedido de falência 
aumenta 6,8% 

São Paulo (AE) - O número de 
empresas que entraram com pedido 
de falência aumentou 6,8% entre 
janeiro e agosto deste ano em rela-
ção a igual período do ano anterior, 
segundo o Indicador Serasa Experian 
de Falências e Recuperações. Foram 
1.156 solicitações no acumulado 
de 2015 contra 1.082 apuradas 
nos oito primeiros meses de 2014. 
Somente em agosto foram 185 pedi-
dos, alta de 6,9% sobre o resultado 
de julho e de 24% ante igual mês do 
ano passado. Tanto em agosto quan-
to no acumulado do ano, as micro e 
pequenas empresas registraram o 
maior número de solicitações, com 
99 no mês e 598 no ano.

Fraga vê ‘caminho 
insustentável’

O ex-ministro da Fazenda 
Armínio Fraga evitou na última 
quinta-feira, comentar os riscos e 
rumores de uma eventual saída do 
atual ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, após desgastes no governo. 
Para o economista, o País segue 
um “caminho insustentável” e não 
há uma “resposta mais completa e 
mais convincente” sobre o quadro 
de crise econômica. Fraga avalia 
que o Brasil enfrenta, também, uma 
crise “política e policial”, em função 
dos desdobramentos da Operação 
Lava Jato. 

Fiesp rejeita o 
aumento de tributo

O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp), Paulo Skaf, afirmou nessa 
quinta-feira, que qualquer governo ou 
ministro que defenda o aumento de im-
postos terá a entidade como adversária. 
Em uma referência direta ao ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, Skaf defendeu 
que o Brasil “não precisa de ministro” que 
defenda a elevação ou criação de novos 
tributos. Em entrevista à imprensa após 
reunião com dirigentes e representantes 
de 97 entidades patronais, para discutir 
a conjuntura político-econômica, Skaf 
afirmou que “não se trata de uma ques-
tão pessoal”. 

Queda em alimento 
alivia baixa renda

Rio (AE) - Os alimentos 
ficaram mais baratos em agosto 
e trouxeram alívio ao bolso dos 
consumidores de baixa renda. 
As tarifas de energia elétrica 
também deram uma trégua, e os 
preços das roupas caíram. Dian-
te desses impactos, o Índice de 
Preços ao Consumidor - Classe 
1 (IPC-C1) subiu 0,06% no mês 
passado, bem menos do que a 
alta de 0,68% em julho, segun-
do dados divulgados na manhã 
dessa quinta-feira, pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). 

Foto: Reprodução/Internet

Brasília - A partir da 
próxima terça-feira, a Recei-
ta Federal disponibilizará a 
consulta ao 4º lote de resti-
tuição do imposto de renda 
pessoa física, que totaliza-
rá R$ 2,5 bilhões. No total, 
2.155.086 contribuintes se-
rão contemplados. A maior 
parte das restituições refere-se 
a este ano, com 2.119.640 
contribuintes. O lote contará 
ainda com restituições dos 
exercícios de 2008 a 2014. 

Para os contemplados 
nesse lote, o crédito bancário 
será realizado até o dia 15 de 
setembro. Quem espera rece-
ber a restituição deve entrar 
no site da Receita Federal a 

partir das 9 horas da manhã 
ou ligar para o Receitafone 
no 146. Pelo serviço e-CAC, 
os contribuintes podem veri-
ficar se há inconsistência de 
dados no procedimento. Se 
houver, o contribuinte pode 
fazer a auto-regularização 
por meio de declaração reti-
ficadora. 

Segundo a Receita, a 
restituição ficará disponível 
no banco durante um ano. 
Caso o contribuinte não faça 
o resgate nesse prazo, deverá 
requerê-la por meio da Inter-
net, mediante o Formulário 
Eletrônico ou pelo e-CAC. Se 
a Receita não creditar a resti-
tuição, o contribuinte pode ir 
à qualquer agência do Banco 
do Brasil ou ligar na central 
de atendimento do banco. R$ 2,5 bilhões vão engordar o orçamento doméstico de 2.155.086 contribuintes até o próximo dia 15

Nova York - A ativida-
de econômica do Brasil se 
contraiu em ritmo mais pro-
fundo que o esperado por 
conta da contínua queda da 
confiança de empresários 
e consumidores, em meio à 
piora do ambiente político, 
afirma o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) em um 
documento para a reunião 
do G-20, o grupo dos países 
mais ricos do mundo, que 
acontece dias 4 e 5 na Tur-
quia, chamado “Perspectivas 
Globais e Desafios de Política 
Econômica”.

O necessário ajuste fis-
cal e monetário conduzido 
pela equipe econômica de 
Dilma Rousseff em meio aos 
baixos níveis de confian-
ça dos agentes deve seguir 
enfraquecendo a demanda 
doméstica, afetando o inves-
timento, que tem declinado 

de forma rápida, ressalta o 
documento.

O FMI chama atenção 
para o fato de que a manu-
tenção da queda do preço 
das commodities no merca-
do internacional, provocada 
pela moderação do ritmo de 
crescimento da China, tam-
bém está afetando o Brasil 
e outros países da América 
Latina. A região pode ter o 
quinto ano consecutivo de 
crescimento decepcionante.

Com a economia bra-
sileira pressionada, tan-
to pelo cenário externo 
mais adverso, como pelo 
ambiente doméstico mais 
complicado, sobretudo em 
Brasília, o FMI destaca no 
relatório que o real sofre 
forte desvalorização. Entre 
julho e agosto, foi a tercei-
ra moeda que mais perdeu 
valor, atrás das divisas da 
Rússia e da Turquia.

Uma das receitas para o 
Brasil voltar a crescer reco-

mendadas no documento do 
FMI é que o governo de Dil-
ma Rousseff tome medidas 
para melhorar o ambiente de 
negócios, incluindo reformas 
estruturais, o que ajudaria 
a recuperar a confiança dos 
agentes na economia. O FMI 
volta a sugerir que o Brasil 
faça reformas, como na edu-
cação e no mercado de traba-
lho, para aumentar a compe-
titividade e a produtividade.

O FMI deve atualizar as 
projeções para a economia 
mundial em outubro, quan-
do faz sua reunião anual, 
que desta vez será em Lima 
(Peru). No dia 6 de outubro 
serão divulgadas as novas 
estimativas para o Produto 
Interno Bruto (PIB) mundial 
e de diversos países. Nos úl-
timos números divulgados 
pelo FMI sobre o Brasil, em 
julho, a previsão era de que 
o PIB brasileiro fosse recuar 
1,5% este ano e ter expansão 
de 0,7% em 2016. 

País piora mais que o esperado 
devido a crescente crise política

AVALIAÇÃo Do FMI

Altamiro Silva Junior 
Correspondente

Fernando Nakagawa 
Correspondente

Os riscos de curto prazo 
para a piora do crescimento 
da economia mundial aumen-
taram nas últimas semanas, 
sobretudo para os países 
emergentes, afirma o FMI. 

O principal risco é a de-
saceleração da China, que 
tem forte capacidade de con-
tágio na economia mundial, 
podendo reduzir o comércio 
internacional e provocar que-
da adicional dos preços das 
commodities, ressalta o docu-
mento divulgado nessa quar-
ta-feira. Outro risco é uma 
valorização adicional do dólar 
em meio ao processo de alta 
de juros pelo Federal Reserve 
(Fed, o banco central dos Es-
tados Unidos). A divisa mais 
cara aumenta as preocupa-
ções com os passivos em mo-
eda estrangeira das empresas 
dos países emergentes, que 
cresceram significativamente 
nos últimos anos, alerta o FMI. 
Captar recursos pelas compa-
nhias pode ficar mais difícil. O 
FMI cita ainda, entre os riscos 

que rodam a economia mun-
dial, a possibilidade de turbu-
lência forte nos mercados fi-
nanceiros, mudanças bruscas 
em preços de ativos e queda 
dos fluxos de capital interna-
cional alimentados por preo-
cupações com a China e com 
os juros nos Estados Unidos.

A redução do ritmo de 
crescimento da China, embora 
amplamente esperada, pare-
ce estar tendo consequências 
internacionais mais severas 
que o antecipado, afirma o do-
cumento do Fundo. “A volati-
lidade no mercado financeiro 
mundial aumentou acentu-
adamente desde meados de 
agosto.”

O relatório do FMI des-
taca que os emergentes já 
encontram condições finan-
ceiras mais duras, que podem 
piorar com o início do aumen-
to dos juros nos Estados Uni-
dos. “Os riscos são inclinados 
para o lado negativo. E uma 
realização simultânea de al-
guns destes riscos implicaria 

um cenário muito mais fraco”, 
afirma o documento. O cresci-
mento da economia mundial 
permanece “moderado”, um 
reflexo da piora da atividade 
nos mercados emergentes 
em 2015 e uma recuperação 
mais fraca nos países avança-
dos, avaliam os economistas 
do FMI. O documento cita que 
os Estados Unidos cresceram 
1,8% na primeira metade do 
ano, abaixo dos 3,8% do se-
gundo semestre do ano passa-
do. No Japão, uma forte recu-
peração no primeiro trimestre 
foi seguida por contração da 
atividade no período seguinte. 
Na zona do euro, dados preli-
minares indicam um segundo 
trimestre mais fraco que o es-
perado, sobretudo para a Ale-
manha.

Nos emergentes, o cres-
cimento vem tendo perda 
adicional de ritmo este ano, 
embora com diferenças entre 
os diversos países. Na China, 
houve queda do investimento 
e das importações.

Londres - O jornal britâ-
nico Financial Times publicou 
reportagem na edição impres-
sa dessa quinta-feira, sobre 
os problemas do ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy. Com o 
título “O mãos de tesouras do 
Brasil batalha para tapar o bu-
raco fiscal”, a reportagem nota 
que o mercado já especula so-
bre a permanência do ministro 
no cargo e diz que Levy “está 
lutando para fazer progresso 
em meio a uma economia en-
fraquecida e uma crise política 
que tem diminuído a capacida-
de do governo para fazer qual-
quer coisa no Congresso”.

“A dura realidade políti-
ca é que o senhor Levy tem 
pouco espaço de manobra. O 
Estado já elevou taxas acen-
tuadamente ao longo das 
duas últimas décadas e o vi-
ce-presidente Michel Temer 
disse que não há espaço para 
aumentar os impostos”, nota 
o jornal. O FT diz que o minis-
tro da Fazenda não tem culpa 
por grande parte dos atuais 

erros da economia. Mesmo 
assim, cita a reportagem, “isso 
não impediu o reforço da es-
peculação sobre se Levy vai 
ficar no cargo por muito mais 
tempo”. “Desde que ele se jun-
tou ao governo em janeiro, foi 
duramente criticado pelo PT 
pelo apoio à austeridade. Ele 
também está sendo atacado 
pela direita com o presidente 
da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo, Paulo 
Skaf, o chamando de ministro 
do desemprego”, afirma a re-
portagem.

A reportagem nota que 
parte dos economistas acusa 
Levy de ter jogado a toalha 
no esforço para tentar resol-
ver o rombo fiscal. Para o FT, 
a escalada do problema ficou 
evidente quando o governo 
entregou o novo Orçamen-
to que prevê déficit primário 
em 2016. “Ao invés de pro-
por novos cortes de gastos 
ou aumento de impostos, ele 
(o Orçamento) também cha-
ma o Congresso para fazer o 
trabalho duro de encontrar 
formas para tapar o buraco 
fiscal”, diz o FT.

Mercado já especula a 
permanência de Levy

Captação fica difícil 
para países emergentes

Economia mundial se deteriora mais

Nova York (AE) - As em-
presas de países emergentes 
vão encontrar um cenário 
mais difícil para captar recur-
sos nos próximos meses, prin-
cipalmente por causa da alta 
de juros nos Estados Unidos e 
da expectativa de volatilidade 
alta no mercado financeiro in-
ternacional. 

As companhias têm US$ 
1,3 trilhão em dívidas vencen-
do até 2020 e parte importante 
vai precisar de refinanciamen-
to, de acordo com estimativas 
do Instituto Internacional de 
Finanças (IIF), formado pelos 
maiores bancos do mundo. Só 
em 2016, são quase US$ 300 
bilhões em bônus vencendo.

Brasil, China, Rússia, Mé-
xico, Índia e Coreia do Sul são 
os países emergentes onde as 
companhias mais se endivi-
daram em moeda estrangeira, 
sobretudo dólar, desde a cri-
se de 2008, apontam estudos 
do IIF e do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), que têm 
alertado para os riscos dos 
aumentos desses passivos.  Na 
sua última agenda de políticas 
econômicas, o FMI avalia que 
o aumento dos passivos em 
dólar de empresas no Brasil e 
outros emergentes cria riscos 
para a estabilidade financeira 
desses mercados.

O IIF calcula que a dívida 
das empresas não financeiras 
dos países emergentes pas-
sou de 60% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) em 2008 para 
80% atualmente, por conta do 
acesso fácil ao mercado exter-
no, com juros próximos de zero 
nos países desenvolvidos e 
com investidores à procura de 
papéis com retorno mais alto. 

“Rolar esses montantes 
será muito mais desafiador 
em um ambiente com merca-
dos mais voláteis e menos 
líquidos”, afirmam os econo-
mistas do IIF em um relató-
rio.



Secretário estadual e en-
genheiro Efraim de Araújo 
Morais, jornalistas Marcos 
Tavares e Jocemberg Lima, 
prefeito Zenóbio Toscano 
de Oliveira, empresária 
Norma Rocha Pedro-
sa, Sras. Ilzenir Moreira 
Franca, Lourdes Maria de 
Almeida e Betânia Vascon-
celos.
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Parabéns

Zum Zum Zum
   O Manaíra Shopping ganhou recentemente um quiosque  da marca de cos-
méticos  Maybelline, localizado próximo ao Coffee Shop São Braz.

Show
O CENTRO Cul-

tural Piollin vai es-
tar mais iluminado 
na noite de hoje por 
conta do lançamen-
to do novo trabalho 
de Totonho e Os 
Cabras, onde haverá 
também partici-
pação da Bonsuces-
so Samba Clube.

O evento 
começa às 21h 
numa promoção da 
Cabocobom Pro-
dução Cultural, com 
apoio da Secretaria 
Estadual de Cultura.

FOTO: Dalva Rocha

A aniversariante de hoje, Norma Pedrosa e Selda Falcone Ribeiro Coutinho

   O aniversário de Lúcia Padilha, que transcorre neste domingo, será comemorado 
por suas amigas leais e família no próximo  dia 8 no almoço do restaurante da Blu´nelle, na 
Av. Epitácio Pessoa. O festivo encontro está sendo coordenado por Roberta Aquino, Roziane 
Coelho e Evelyn César.

FOTO: Goretti Zenaide

Damião Ramos Cavalcanti, José Carlos da Silva Júnior, a escritora Auxiliadora Borba e Eliane Freire na 
Fundação Casa José Américo

FOTO: Dalva Rocha

Beleza de Lorena, filha dos estimados Patrícia e Alberto 
Jorge Sales

FOTO: Dalva Rocha

Saúde
COMEÇAM a 

funcionar este mês no 
anexo administrativo 
do TJPB, duas ações 
voltadas à melhoria da 
qualidade de vida dos 
servidores do Poder 
Judiciário paraibano.

Tratam-se dos 
Projetos “Corpo Efi-
ciente” e “Pilates” 
coordenados pela gerente 
da Qualidade de Vida, 
Valéria Beltrão, que 
visam estimular os 
profissionais a se exer-
citarem diariamente.

O aniversariante de hoje, ex-senador Efraim Morais e o advogado 
Marcos Pires antes de perder alguns quilinhos a mais

A visita da presidente
O DESTAQUE de hoje será a visita da presidente Dilma 

Rousseff à Paraíba, onde pela manhã cumpre agenda 
administrativa na cidade de Campina Grande, inaugurando 
1.948 casas do programa Minha Casa Minha Vida.

À tarde ela estará em João Pessoa onde vai se reunir com 
empresários e participar do “Dialoga Brasil”. Ao passar pela Paraíba 
deverá receber cobranças para os projetos que são prioridades 
para o Estado, para João Pessoa e para Campina Grande.

    Quem está em férias no Rio é a empresária Alda Gouveia, que comanda em João 
Pessoa com a filha Renata, a marca Lacoste. Na cidade maravilhosa é hóspede da irmã Tata 
Gouveia e mata saudades dos sobrinhos Roberta, Beto, Tatiana e Gabriela.

Dois Pontos

  Começa amanhã no Expo 
Center Norte em São Paulo a Beauty 
Fair, evento que é uma referência no 
segmento da beleza.
  Apresentando as novas tecno-
logias nos produtos da cosmética 
onde os destaques são aqueles que 
dão melhor qualidade aos cabelos.

“Acontece-me às vezes, ... 
um cansaço tão terrível 
da vida que hão há sequer 
hipótese de dominá-lo”

“Estou cansada. Meu cansaço 
vem muito porque sou pes-
soa extremamente ocupada: 
tomo conta do mundo”

FERNANDO PESSOA CLARICE LISPECTOR

Imóveis
A CONSTRUTORA 

Planc abriu o estande de 
vendas do Avenida Shop-
ping com descontos e 
condições especiais.

O empreendimento 
está sendo construído 
na Av. Epitácio Pessoa 
e será composto de 
uma estrutura de dois 
segmentos de mercado 
- shopping e corporativo 
numa área de 8 mil metros 
quadrados.

Encontros unimedianos
OUTRA estrela nacional que estará hoje em João 

Pessoa é o ministro aposentado Joaquim Barbosa que fará 
palestra na Convenção das Unimeds e Unicreds, às 15h no 
auditório “Sérgio Bernardes” do Tropical Hotel Tambaú.

O evento está sendo conduzido pelos médicos Regi-
naldo Tavares de Albuquerque, presidente da Unimed Norte/
Nordeste e Wilson Ribeiro de Morais Filho, presidente da 
Unicred Central Norte/Nordeste. Paralelo ao evento acon-
tece o Encontro da Associação da Mulher Unimediana, que 
tem à frente Jandirinha Tavares de Albuquerque.

Ações integradas
O GOVERNO do Estado e a iniciativa privada criaram 

um comitê de desenvolvimento econômico permanente 
para projetar e executar ações integradas objetivando 
o crescimento econômico da Paraíba.

A primeira reunião de trabalho foi realizada na úl-
tima quarta-feira na sede da Cinep, com presenças do 
secretário executivo do Desenvolvimento Econômico 
Wilbur Jácome, do presidente do Fecomercio Marcone 
Medeiros, presidente da Fiep, Buega Gadelha, da presiden-
te da Cinep Tatiana Domiciano, do secretário da Educação 
Aléssio Trindade, do superintendente do Sebrae Walter 
Aguiar, do secretário de Turismo Laplace Guedes, e da 
vice-presidente da Docas Paraíba, Gilmara Timóteo.

Festejos
O COLUNISTA 

Ewerton Vieira vai 
comemorar seu 
aniversário no próxi-
mo dia 22, às 19h na 
Marriage Recepções. 
O evento terá como 
destaque a presença 
da atriz Antônia Fon-
tenelle.

   O advogado Adelmar Azevedo Régis, atual chefe da Procuradoria Geral do 
Município de João Pessoa, concluiu recentemente seu mestrado em Direito Ambiental 
pela Universidade Católica de Santos-SP.  A tese foi “Pagamento de Serviços Ambientais”.

Lançamento
NO PRÓXIMO dia 

26, Sílvia Patriota vai 
lançar seu primeiro CD 
“Nas asas do Uirapuru”, 
interpretando canções 
do seu pai, o saudoso 
Otacílio Batista. Será 
às 20h no Sindicato 
dos Bancários durante 
o Tributo a Otacílio.
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MPPB vai apurar 
presença de ambulância 
oficial em jogo de futebol
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Perícias agendadas serão 
atendidas e 30% dos 
médicos estão trabalhando

Começa greve dos peritos do INSS
SERVIÇOS PARALISADOS

Começa hoje a greve por 
tempo indeterminado dos 
peritos do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Ape-
sar da paralisação, 30% dos 
médicos estarão trabalhan-
do. As perícias já agendadas 
serão atendidas de acordo 
com as datas marcadas. Na 
Paraíba, existem duas gerên-
cias, uma em João Pessoa e 
outra em Campina Grande, 
com 18 e 17 agências, res-
pectivamente. Ao todo, são 
realizadas uma média de 
530 perícias diárias por 104 
médicos peritos.  Quem  tiver 
dúvidas, deve entrar em con-
tato com o serviço 135.

Os servidores de ou-
tros setores estão em gre-
ve há quase dois meses e 
todos os atendimentos da 
previdência foram suspen-
sos. Com o início da greve 
dos médicos, haverá apenas 
o funcionamento dos casos 
de serviços pendentes e a 
atuação de 30% dos profis-
sionais. Os benefícios médi-
cos são aposentadoria por 
invalidez, auxílio-doença e 
auxílio-acidente.

A perícia avalia se o se-
gurado está mesmo incapaci-
tado para o trabalho. Assim, 
o perito determinará o tem-
po em que ele ficará afastado 
recebendo auxílio-doença, 
auxílio-acidente ou, se for o 
caso, dar entrada na aposen-
tadoria por invalidez.

Reivindicações
A greve é um ato nacio-

nal, onde a categoria reivin-
dica redução da carga horá-
ria de 40 horas para 30 horas 
semanais, incorporação dos 
benefícios ao salário, redu-
ção dos níveis de progressão, 
aumento salarial de 27% em 
dois anos e recomposição do 
quadro de peritos. A propos-
ta do governo foi de 21,3% 
em quatro anos.

Segundo o diretor sin-
dical da Associação Nacio-
nal dos Médicos Peritos 
da Previdência Social, Luiz 
Carlos Teive e Argolo, o 
Brasil possui 4.500 peritos, 
com um quadro de vagas 
para mais 2.500. Ao ano, 
são realizados em média 14 
milhões de atendimentos 
nas agências. "Vale ressal-
tar a importância de rees-
truturar a carreira do mé-
dico perito desde a jornada 
de trabalho até a legislação 
e, com isso, valorizar essa 
profissão", enfatizou.

Janielle Ventura
Especial para A União

Não se sabe quais agências do INSS terão médicos durante a greve, ape-
nas que em cada gerência, tanto em João Pessoa, quanto em Campina 
Grande, haverá funcionamento de 30% deles. Nas perícias agendadas, 
caso não tenha médico na agência em questão, no dia marcado, deve-se 
ligar para o número 135 e marcar uma nova perícia em uma agência com 
médicos. De acordo com o comando de greve, o segurado não será preju-
dicado com o atraso do atendimento.

Fique atento

Entre as reivindicações da categoria estão redução da carga horária, incorporação dos benefícios aos salários e reajuste de 27%

Ações marcam Dia da Pessoa com Deficiência
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), da Fun-
dação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Defi-
ciência (Funad) entre outros 
órgãos, realiza, durante todo 
o mês de setembro, ativida-
des alusivas ao Dia Nacional 
da Pessoa com Deficiência, 
comemorado dia 21 deste 
mês. O objetivo é fortalecer 
a cidadania das pessoas com 
deficiência na Paraíba.   

No próximo dia 10 será 
realizado na Federação das 
Indústrias do Estado da Pa-
raíba (Fiep), em Campina 
Grande, o Dia D da Empre-
gabilidade, uma ação que 
conta com representantes 
de empresas e pessoas com 
deficiência,  oferecendo 

oportunidade de emprego 
e capacitação aos partici-
pantes.

As atividades alusivas 
ao Dia da Pessoa com Defi-
ciência tiveram início no dia 
28 de agosto, com a inaugu-
ração na Casa da Cidadania 
em Guarabira de mais uma 
Central de Interpretação 
de Libras (CIL) e a posse 
de pessoas com deficiência 
para atuarem nos Postos do 
Detran.

Programação
No período de 16 a 18, 

na Funad, será ministrada 
capacitação em baixa visão 
pelo Instituto Benjamim 
Constant, do Rio de Janeiro. 

No dia 17, no Centro de 
Formação dos Professores, 
em Campina Grande, haverá 

uma mesa-redonda sobre o 
Novo Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade 
Civil e Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. 

Já no dia 21, Dia Na-
cional da Pessoa com Defi-
ciência, no Centro de João 
Pessoa, será realizada, pela 
manhã, uma mobilização 
com panfletagem da Cartilha 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. Às 10h será a vez 
da exposição Música e Vida, 
da Escola Especial de Música 
Juarez Johnson, na Fundação 
Espaço Cultural (Funesc), e 
às 14h, haverá uma sessão 
especial na Assembleia Le-
gislativa em alusão à data. 

No dia 22, na Funad, 
terá debate sobre a Lei Bra-
sileira de Inclusão, além de 
atendimento e orientação 

pela Unidade Móvel da De-
legacia da Mulher. Já no dia 
24 será realizado no Espaço 
Cultural, em João Pessoa, o 
Dia da Empregabilidade. Na 
mesma data, a partir das 9h, 
na Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer (Sejel), 
acontecerá atividade sobre 
a Sensibilização e Vivência 
para Acessibilidade.

Uma palestra na Central 
de Polícia de João Pessoa, 
sobre os Direitos da Pessoa 
com Deficiência, vai marcar 
a programação do dia 25 de 
setembro. E para encerrar 
o mês, nos dias 29 e 30, em 
Picuí, será realizada a For-
mação em Políticas Públicas 
Inclusivas para Pessoas com 
Deficiência, em parceria com 
o Ministério Público e a Pro-
motoria da Educação.  

SETEMBRO INCLUSIVO

Erosão provoca desabamento em falésia

O cacique Antonio Pes-
soa Gomes – Caboclinho – da 
Aldeia Forte, em Baía da Trai-
ção, a 72Km da capital, vai 
enviar ofício esta semana ao 
Ibama, comunicando o desa-
bamento registrado na Falé-
sia da Aldeia Forte, provoca-
do pelas erosões marinha e 
pluvial. A informação partiu 
de Irenildo Cassiano,  chefe 
da Divisão Técnica da Funai 
no município, que admitiu: 
“Em se tratando de causa na-
tural, este desabamento foi o 
de maior proporção nos últi-
mos 30 anos”.

Irenildo adiantou ter ob-
servado desmoronamentos 
menores na falésia em datas 
anteriores, embora nenhum 
tenha superado este último, 
registrado com as chuvas de 
agosto. O desmoronamento 
atingiu uma área de aproxi-
madamente 150m de exten-
são por 35-40m de profundi-
dade. “Como se trata de uma 
área de proteção ambiental, 
não podemos fazer um repa-
ro aleatório. O cacique Cabo-
clinho, responsável pela Al-

BAÍA DA TRAIÇÃO

deia Forte, irá comunicar-se 
com o Ibama, que nos dirá so-
bre as providências”, repetiu 
Irenildo.

Pelas observações de Ire-
nildo, ao que parece a erosão 
marinha e pluvial foi facili-
Foto: Divulgação

Foto: Marcos Russo

Hilton Gouvêa
hiltongouvea@bol.com.br

Os técnicos do Centro de 
Reabilitação de Aves Silves-
tres (Ceras) do Parque Zoobo-
tânico Arruda Câmara (Bica) 
estão entre os participantes 
do III Encontro Nordeste de 
Falcoaria, que acontece a par-
tir de hoje no Município de 
Conde. O evento, realizado 
até segunda-feira (7), vai re-
nir falcoeiros de todo o Brasil 
para difundir a arte e a im-
portância do método para o 
equilíbrio ambiental. 

Durante o encontro 
acontecerão palestras, con-
cursos de fotografia, competi-
ção de falcoaria e assembleia 
geral da Associação Nordeste 
de Falcoaria (ANF).  “Esse ano 
aumentamos o número de 
palestras que irão abordar a 
identificação, nutrição e trei-
namento de aves de rapina. 

Será um momento de 
grande aprendizado e troca de 
experiência”, afirmou Glenison 
Dias, técnico do Ceras e um 
dos organizadores do evento. 
Os inscritos ficam responsáveis 
por levar o Guia de Transporte 
Animal (GTA), atestado de sa-
nidade da ave e a nota fiscal do 
animal, comprovando que ele 
é oriundo de criadouro, já que 
não é permitida a participação 
de aves não legalizadas. Todas 
as aves também necessitam de 
autorização do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) para transporte e ex-
posição. Este ano está previs-
ta a participação média de 18 
aves de propriedade particular.

Roberto Citelli, veteriná-
rio do Parque Arruda Câmara 
e também membro da organi-
zação, explica que o Ceras le-
vará ao encontro três aves que 
não existem em criadouros 
particulares, que são a Águia 
Chilena, da região de Patos e 
Teixeira, e a Coruja Orelhuda, 
também paraibana. “É interes-
sante mostrar e falar da impor-
tância dessas espécies na na-
tureza, visando o trabalho de 
Educação Ambiental. O intuito 
é treinar o animal em outras 
áreas e falar da importância do 
papel dele na natureza”.

Na Bica, a falcoaria é utili-
zada para reabilitação de aves, 
objetivando o retorno delas à 
natureza, como também para 
conscientização da população 
sobre o tráfico de animais sil-
vestres e a importância das 
aves de rapina para o meio 
ambiente. “Esses animais que 
não têm condições de voltar à 
natureza têm na falcoaria um 
estímulo ao instinto deles - de 
caça e voo, praticados atra-
vés dessa atividade. Uma das 
principais funções do parque 
é trabalhar justamente visan-
do fazer com que os animais 
que estão sendo reabilitados 
possam se sentir bem”, afirmou 
Jair Azevedo, diretor da Bica.

Conde sedia Encontro 
Nordeste de Falcoaria 

AVES DE RAPINA

Desabamento na Falésia da Aldeia Forte foi o de maior proporção registrado nos últimos 30 anos 

tada pelo desmatamento de 
parte da falésia, para o plantio 
de lavouras. “A água da chuva 
criou um “roteiro”  a partir do 
cimo da falésia e a descarga 
verificada no mar provocou 
o desabamento que, creio eu, 
será contornado com a ajuda 
do Ibama”. 

O analista Ambiental Mar-
cos Trigueiro, chefe substi-

tuto da Divisão Técnica de Fis-
calização do Ibama, informou 
que enviará uma equipe para 
Baía da Traição, assim que a 
Funai enviar ofício comunican-
do sobre o desmoronamen-
to. “As providências de nossa 
parte serão tomadas quando 
a Funai formalizar o  requeri-
mento”, esclareceu. O serviço a 
ser feito na falésia deve corrigir 
o erro atual e evitar que danos 

deste tipo se repitam”.
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Detran, Bptran e pRF iniciam hoje 
fiscalização nas estradas da Paraíba
Operação Independência é 
realizada até a meia-noite 
da próxima segunda-feira 

Combater a embriaguez 
ao volante, reprimir a alta velo-
cidade e ainda ultrapassagens 
irregulares. Essas são as prin-
cipais atividades dos órgãos de 
segurança pública de trânsito 
durante o feriadão a partir de 
0h de hoje até a meia-noite da 
segunda-feira (7), durante a 

Operação Independência a ser 
desencadeada nas rodovias fe-
derais da Paraíba.

De acordo com o Núcleo 
de Comunicação da PRF, have-
rá também intensificação da 
fiscalização de motocicletas, 
ciclomotores e motonetas, ten-
do em vista que nos oito meses 
deste ano já foram registradas 
42 mortes e 746 feridos em 
644 acidentes envolvendo ve-
ículos de duas rodas.

Durante o feriadão, a 
PRF também vai desenvolver 
ações educativas do cinema 
rodoviário. Em alguns postos, 

os usuários abordados serão 
convidados a assistir a uma 
curta palestra que abordará 
vários assuntos, entre eles, a 
importância do uso do cinto 
de segurança, da cadeirinha 
para o transporte de crianças 
e a adoção de uma postura de 
condução defensiva, fator deci-
sivo na diminuição dos riscos 
de acidentes.

De hoje até segunda-feira, 
serão utilizados radares portá-
teis ao longo dos diversos tre-
chos das rodovias mais movi-
mentadas, entre elas a BR-230, 
que liga João Pessoa ao Sertão 

do Estado; BR-101, que liga a 
capital paraibana aos Estados 
de Pernambuco e Rio Gran-
de do Norte; e BR-104, que 
faz a ligação da Paraíba com 
Pernambuco, entre Campina 
Grande e Caruaru.

Agentes do Departamen-
to Estadual de Trânsito (De-
tran) e policiais do Batalhão de 
Policiamento de Trânsito (BP-
Tran) estão envolvidos na fis-
calização em todos os bairros 
de João Pessoa e nas principais 
cidades do Estado. A orla da 
capital será um dos locais que 
terá uma maior fiscalização.

Restrição de tráfego
Para aumentar a fluidez 

do trânsito nas rodovias de 
pista simples, cerca de 77% 
das rodovias federais que 
cortam o Estado da Paraíba, o 
tráfego de caminhões bitrens, 
veículos com dimensões exce-
dentes e caminhões cegonhas 
sofrerá restrição durante o fe-
riado. 

Nos dias e horários de 
maior movimento esses veícu-
los não poderão transitar, in-
dependentemente de estarem 
carregados e ainda que possu-
am a Autorização Especial de 

Trânsito (AET).
O desrespeito à restri-

ção resultará em multa de R$ 
85,13 e quatro pontos na Car-
teira de Habilitação. Além dis-
so, o condutor será obrigado 
a permanecer com o veículo 
estacionado até o final da res-
trição.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Dia e horário de restrição
n 04/09/2015 - Das 16h às 24h
n 05/09/2015 - Das 06h às 12h
n 07/09/2015 - Das 16h às 24h

Saiba mais

Feriados prolongados como o 7 de 
Setembro, que este ano cai em uma se-
gunda-feira, é uma ótima opção para 
relaxar e aproveitar mais a folga com 
a família e os amigos. Por essa razão, 
lugares públicos como praias, rios e la-
gos acabam se tornando o destino de 
boa parte da população que pretende 
se desligar da rotina.

Com a finalidade de prevenir aci-
dentes devido ao grande número de 
banhistas em todo o Litoral paraiba-
no, a Capitania dos Portos irá montar 
um esquema de segurança especial 
durante todo o feriadão de 7 de Se-
tembro. 

Segundo a instituição, o Litoral de 
João Pessoa e Cabedelo terá ações de 
fiscalização do tráfego aquaviário com 
lanchas e motos aquáticas (jet ski), 
para prevenir e orientar as embarca-
ções civis. Serão utilizados também eti-
lômetros (bafômetros) para flagrar os 
cidadãos dirigindo embarcações sobre 
o efeito de bebidas alcoólicas. 

 “Recomendamos atenção especial 
em virtude do grande fluxo de embar-
cações no Parque Estadual Marinho de 
Areia Vermelha; Picãozinho, em Tam-
baú: na localidade denominada de 
‘prainha’, em Costinha e na Praia do 
Jacaré, por ocasião do espetáculo co-
nhecido como pôr do sol”, aconselha 
o capitão-tenente França, responsável 
pela Divisão do Tráfego Aquaviário.

Capitania dos Portos monta 
esquema especial no feriadão

SEGURANÇA

FOTO: Evandro Pereira

Ações de fiscalização do tráfego aquaviário serão feitas com lanchas e motos aquáticas

Dicas para uma navegação segura
n Antes de iniciar a navegação
Ler e conhecer o Regulamento 
Internacional para Evitar Abal-
roamento no Mar (RIPEAM), as 
normas da Capitania dos Portos 
de sua área de navegação e o 
conteúdo da NORMAM três, que 
estabelece os requisitos mínimos 
de segurança para embarcações; 
verificar o material de salvamento 
e se há a bordo coletes salva-vidas 
em número suficiente para todos; 
inspecionar o material contra incên-
dio, verificando prazo de validade e 
estado dos extintores.
Vistoriar o casco da embarcação, 
verificar o funcionamento das 
bombas de esgoto, das luzes de 
navegação, do equipamento rádio 
(VHF e/ou HF), a condição das 
baterias, do nível de óleo no cárter 
do motor e do nível do líquido de 
resfriamento. Verificar a integridade 
do sistema de combustível, e se 
não há vazamentos no comparti-
mento dos motores. 
Fazer o planejamento do trajeto; 
verificar se a embarcação possui 

as cartas náuticas da região onde 
pretende navegar; conhecer as 
características dos faróis e da 
sinalização náutica; calcular o 
consumo de combustível.
Verificar a previsão do tempo, dis-
ponível nos sites www.dhn.mar.mil.
br e “www.cptec.inpe.br; entregar o 
aviso de saída ao Iate Clube ou Ma-
rina; seguir à risca o planejamento, 
para possibilitar o resgate em caso 
de emergência. 

n Durante a navegação
Estar atento com a condução da 
embarcação, não permitir o seu 
uso por pessoas não habilita-
das (o proprietário responderá 
perante o Tribunal Marítimo e nas 
esferas civil e penal); respeitar a 
lotação máxima; não navegar a 
menos de 200 m da praia; evitar 
o consumo de bebidas alcoólicas 
durante a navegação; conduzir a 
embarcação com prudência e em 
velocidade compatível para reagir, 
com segurança, às necessidades 
de navegação; não fazer manobras 

consideradas arriscadas e reduzir 
a velocidade ao navegar em águas 
restritas. 
Procurar conhecer sempre os locais 
de menor profundidade. Ao ancorar 
a embarcação, fazer com baixa ve-
locidade e utilizar um comprimento 
de amarra adequado, considerando 
a amplitude da maré e as embar-
cações próximas. Ao suspender, 
não movimentar os propulsores até  
todas as pessoas saírem da água e 
completarem o embarque.
Informar a chegada ao seu clube ou 
marina; evitar esgotar porões até 
o final da viagem para não poluir 
o mar, rios e lagoas com resíduos 
de óleo. Retirar o lixo e resíduos 
oleosos de bordo e colocar em local 
apropriado em terra. Mantenha 
sempre a sua embarcação limpa.

n Em caso de emergência
Disque segurança da navegação: 
0800-281-3071. Denúncia via What-
sapp: 99302-9294. Emergências 
marítimas: 185. Plantão da Capitania 
dos Portos: 3241-2805.

Janielle Ventura 
Especial para A União

Para o feriadão de 7 
de Setembro, o Corpo de 
Bombeiros Militar da Para-
íba recomenda que os ba-
nhistas estejam atentos. As 
praias que merecem mais 
atenção são: Praia Bela, 
Gramame Sul, Seixas e Lu-

cena. Também merecem 
atenção no que diz respei-
to a crianças perdidas as 
praias, Cabo Branco e Sei-
xas. Em caso de emergên-
cia, ligar para 193.

Algumas dicas do Corpo 
de Bombeiros são: não su-
perestimar sua capacidade 
natatória, 48% dos afoga-
dos acham que sabem nadar. 

Também deve-se evitar mer-
gulhar na água de cabeça em 
locais rasos ou de profun-
didade desconhecida. Além 
disso, não recomenda-se na-
dar próximo da área de trá-
fego de embarcações ou em 
locais destinados á prática 
de esportes aquáticos (sur-
fe, stand up, kite surf, entre 
outros).

Corpo de Bombeiros orienta 
banhistas para evitar acidentes

CUIDADOS NO MAR

Mais de 2.100 alunos do 
Liceu Paraibano, em João Pes-
soa, receberam, na manhã de 
ontem, as ações do Projeto 
“Paraibanidade – mais que um 
sentimento”, desenvolvido pela 
Polícia Militar da Paraíba para 
despertar o sentimento cívico 
entre os paraibanos na Sema-
na da Pátria. Participaram da 
cerimônia várias autoridades, 
entre elas o chefe da Casa Mi-
litar, major Anderson Pessoa, e 
o tenente-coronel do Exército, 
Otávio de Lucca. A solenidade 
contou com o hasteamento das 
bandeiras nacional, estadual e 
municipal e a execução do Hino 
Nacional pela Banda de Música 
do Exército, entre outras ações. 
Hoje, o Projeto vai ser realizado 
na Escola Cenecista, no bairro 
do Geisel, também na capital. 

“Ficamos surpresos com 
o calor, com a alegria com que 
alunos e professores recebe-
ram esse projeto, que veio 
abordar os nossos símbolos cí-
vicos, esse sentimento de per-
tencimento que devemos ter”, 
afirmou o chefe da Casa Militar, 
major Anderson Pessoa.  

O tenente-coronel do 
Exército, Otávio de Lucca, para-
benizou a iniciativa da Polícia 
Militar da Paraíba ao desenvol-

ver o Projeto. “O Exército, que 
prima pelo patriotismo, tem a 
absoluta certeza de que é um 
projeto louvável. Esse congra-
çamento da Polícia Militar da 
Paraíba com a sociedade é de 
suma importância”, destacou. 

A diretora do Liceu Parai-
bano, Telma Medeiros, disse 
que a iniciativa vai além do sen-
timento cívico. “Esse projeto 
é bem abrangente. O Hino Na-
cional é executado, a história 
do País é conhecida, as nossas 
riquezas naturais. Então, sob o 
aspecto pedagógico, também é 
muito louvável, já que conse-
guimos fazer uma interdiscipli-
naridade com disciplinas como 
Português – uma vez que a le-
tra dos hinos é estudada, Histó-
ria e Geografia”, disse. 

O aluno Dário Eustáquio, 
escolhido para fazer o hastea-
mento da Bandeira Municipal, 
ressaltou que o projeto vai 
permitir conhecer ainda mais 
o Brasil. “Eu acho muito impor-
tante, porque vai fazer com que 
a gente conheça ainda mais o 
nosso País, as suas riquezas, a 
sua história. Outro ponto po-
sitivo é que também temos a 
oportunidade de conhecer a 
nossa história, a história da Pa-
raíba”, declarou. 

Paraibanidade
O Projeto consiste em es-

timular o sentimento de amor 
ao Estado entre os paraibanos. 
Haverá palestras sobre os prin-
cipais símbolos cívicos, como o 
hino e a bandeira, ministradas 
para alunos do Ensino Médio, 
em todas as escolas do Estado, 
inclusive particulares e muni-
cipais. O diretor de escola que 
tiver interesse pode entrar em 
contato pelos telefones 3218-
5966 ou 3218-5967 ou fazer a 
solicitação pelo e-mail assesso-
riapmpb@gmail.com.

Desfile – O encerramento 
da Semana da Pátria terá como 
ponto alto o Desfile Cívico-Mili-
tar, na Avenida Getúlio Vargas.. 
Às 8h, vai ser realizada a revis-
ta às tropas estadual e fede-
ral; às 8h15, hasteamento dos 
pavilhões Nacional, Estadual 
e Municipal, com execução do 
Hino Nacional pela Banda 5 de 
Agosto.

Às 8h20, terá início o des-
file com participação de milita-
res, estudantes e servidores de 
órgãos estaduais, autarquias e 
entidades civis. Em seguida, às 
11h10, haverá extinção do fogo 
simbólico da Pátria; e às 18h, 
arriamento do Pavilhão Nacio-
nal.

Alunos do Liceu participam 
de ações da Semana da Pátria

PROJETO PARAIBANIDADE

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba lançou 
uma cartilha de prevenção 
inédita em âmbito nacio-
nal. Nela constam dicas 
para os banhistas, das 
quais podemos citar:

n Nunca tente salvar alguém 
se não tiver condições; mui-
tas pessoas morrem dessa 
forma. Acione o Corpo de 

Bombeiros pelo 193.
n Nunca nade sozinho.
n Mantenha atenção cons-
tante nas crianças, idosos e 
portadores de necessidades 
especiais.
n Evite o choque térmico. An-
tes de entrar na água, molhe 
a face e a nuca.
n Prefira sempre nadar em 
águas rasas.
n Evite o uso de boias e 

flutuadores, pois eles podem 
causar uma falsa sensação de 
segurança. Prefira usar colete 
salva-vidas.
n Leve as crianças perdidas 
para o posto de guarda-vidas 
mais próximo.
n Nade longe de pedras, 
estacas, píeres, ou desembo-
cadura de rios.
n Evite ingerir bebidas alcoó-
licas e alimentos pesados 

antes de entrar na água.
n Evite entrar em contato 
com animais marinhos.
n A prática de esportes náu-
ticos, como jet-ski, barcos, 
wind e kyte-surf, só deve ser 
realizada em locais permitidos.
n Respeite sempre as orien-
tações dos guarda-vidas.
n Ensine às crianças a nadar 
a partir dos quatro anos de 
idade.

Fique atento
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Presença de ambulância oficial em 
jogo de futebol é apurada pelo MP
Ambulância de prefeitura 
paraibana foi enviada para 
partida em João Pessoa

A Polícia Civil, por meio de 
um trabalho em conjunto da 
Delegacia de Crimes contra o 
Patrimônio (Roubos e Furtos) 
de Campina Grande e a Dele-
gacia Municipal de Lagoa Seca, 
apreendeu dois adolescentes 
suspeitos de participarem de 
um assalto a um ônibus do mu-
nicípio de Lagoa Seca, ocorrido 
há duas semanas. 

De acordo com o delega-
do adjunto da Roubos e Furtos, 
Danilo Orengo, a identificação 
dos menores foi possível após 
informações repassadas pela 
população via o número 197 
– Disque Denúncia da Secre-
taria da Segurança e Defesa 
Social. “Quando houve o as-
salto, recebemos as informa-
ções que cinco adolescentes 
estariam envolvidos com a 
ação criminosa. Via o Disque 
Denúncia, tivemos detalhes 
da participação dos jovens e 
onde estariam escondidos. 
Entramos com a representa-
ção do mandado de apreen-
são e conseguimos apreender 
dois rapazes, um deles seria 

o autor dos disparos dentro 
do transporte coletivo e que 
já tinha sido apreendido ou-
tras vezes por roubo, furto e 
ainda receptação de produtos 
roubados. Após a apreensão 
da dupla, eles foram ouvidos 
e confessaram a participação 
no assalto”, disse a autoridade 
policial.

Ainda estão sendo pro-
curados mais três suspeitos, 
entre eles duas meninas que 
seriam parentes. “Seguimos 
com a investigação e desco-
brimos que a arma usada no 
assalto está ainda na posse 
de um dos integrantes do 
grupo, que ainda não foi en-
contrado. Além disso, esta-
mos apurando a participação 
do mesmo grupo em outros 
casos de roubo na cidade de 
Lagoa Seca. Durante a apre-
ensão ainda recolhemos dois 
celulares de vítimas do as-
salto”, disse Danilo Orengo, 
acrescentando que os ado-
lescentes ficarão à disposi-
ção do Judiciário para res-
ponder pelo crime. 

Foto: Evandro Pereira

A presença de uma am-
bulância pertencente à Pre-
feitura de Pitimbu em um 
jogo de futebol no Centro de 
Treinamento Ivan Tomaz, no 
Bairro do Valentina Figuei-
redo, causou surpresa, prin-
cipalmente a torcedores e 
imprensa. A foto foi publicada 
nas redes sociais.

Valberto Cosme de 
Lira, procurador de Justiça 
e coordenador da Comissão 
Permanente de Prevenção e 
Combate à Violência nos Es-
tádios, disse que vai aguar-
dar o relatório da Polícia 
Militar sobre a presença da 
ambulância oficial para soli-
citar providências da promo-
tora da Comarca de Caaporã, 
Cassiana Mendes de Sá, res-
ponsável pela área, que de-
verá apurar se houve ato de 
improbidade administrativa.

Uma recomendação do 
Ministério Público da Para-
íba, publicada ano passado 
pela Comissão Permanente 

de Prevenção e Combate à 
Violência nos Estádios cons-
ta que aos responsáveis pelo 
Samu, resgate do Corpo de 
Bombeiros Militar e dos hos-
pitais públicos se abstenham 
de enviar ambulâncias para 
qualquer estádio onde são 
realizadas partidas do Cam-
peonato Paraibano de Fute-
bol da Segunda Divisão.

A mesma recomenda-
ção também foi levada ao 
conhecimento do presidente 
do Sindicato dos Árbitros do 
Estado da Paraíba, para que 
os árbitros designados para 
os jogos nos locais mencio-
nados, não autorizem, sob 
pena de responsabilidade, o 
início das partidas sem am-
bulâncias e os profissionais 
de saúde. 

“Ambulância pública é 
para cuidar da saúde da po-
pulação”, disse o procurador 
Valberto Lira, ao afirmar que 
cabe à Federação Paraibana 
de Futebol (FPF) qualquer 
tipo de punição aos respon-
sáveis pelo uso da ambulân-
cia oficial.

A Federação Paraiba-
na de Futebol foi procurada 
para se pronunciar mais não 
deu resposta. Procurador Valberto Lira vai pedir providências para saber se houve ato de improbidade administrativa

Na última terça-feira 
(1º), o Procon Municipal de 
Campina Grande realizou 
uma ação para fiscalizar o 
cumprimento da Lei Munici-
pal nº 5.674/2014, que de-
termina a permanência de 
agente de segurança no ter-
minal de autoatendimento, 
na parte que compreende os 
caixas eletrônicos, das 6h às 
22h. Na ocasião, uma agên-
cia bancária no centro da 
cidade teve suas atividades 
parcialmente suspensas.

Após a interdição, a 

fiscalização foi renovada 
em todas as instituições fi-
nanceiras da cidade, sendo 
constatado que a partir de 
agora, todas elas dispõem 
de segurança aos consu-
midores, exceto a agência 
interditada, que ainda não 
se adequou às exigências 
da lei.

“É nosso papel defen-
der e garantir o principal 
bem jurídico tutelado pelo 
Código de Defesa do Con-
sumidor: a vida. Assim, ao 
se cumprir a determinação 

imposta pela Lei Municipal 
5.674, garante-se a prote-
ção efetiva ao consumidor, 
que poderá se utilizar dos 
serviços bancários com 
tranquilidade e segurança”, 
afirmou o coordenador exe-
cutivo, Paulo Porto.

O trabalho da equipe de 
fiscalização terá continui-
dade, tendo em vista a ne-
cessidade da implementa-
ção de ações que protejam 
a integridade física, a saúde 
e a segurança dos cidadãos 
campinenses. 

Bancos se adequam à lei após 
ação do Procon de Campina

SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS

Índices extremos de 
raios ultravioletas são 
esperados durante este 
mês na Paraíba. De acor-
do com a Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa), em 
setembro há uma menor 
concentração de nuvens 
sobre o Estado e o con-
sequente aumento da ra-
diação ultravioleta, que 
oferece riscos à saúde.

Em dias mais quen-
tes os índices de raios 
ultravioletas podem che-
gar a 14, numa escala 
que vai até 16.  “A inten-
sidade costuma ser mais 
alta quando o céu está 
claro. Mas dias nublados 
também podem oferecer 
perigo, principalmente 
para pessoas de pele sen-
sível. Por isto é importan-
te evitar a exposição ao 
sol do horário das 9h às 
15h e se manter bem hi-
dratado”, explicou o ge-
rente de Monitoramento 
e Hidrometria da Aesa, 
Alexandre Magno. A ra-
diação ultravioleta é divi-
dida em três partes, UV-
A, UV-B e UV-C, sendo a 
B a que oferece riscos à 
saúde. “O excesso de ex-
posição pode causar ce-
gueira, envelhecimento 
cutâneo e até câncer de 
pele”, acrescentou.

Setembro também 
marca o início do período 
de estiagem na Paraíba, 
ou seja, a época em que 
há menos chuva. Além 
disto, temos um aumen-
to gradativo da tempe-
ratura. “A chegada da 
primavera está próxima. 
Este ano será no próximo 
dia 23. Nesta época, o 
calor costuma aumentar 
até dezembro, quando 
teremos o verão. Mas 
isto é normal, faz parte 

do ciclo  climático do Es-
tado, que todo o ano se 
comporta dessa manei-
ra”, explicou a meteoro-
logista Carmem Becker.

No caso de João 
Pessoa, a temperatura 
média, que em agosto é 
25.4ºC, sobe para 27.5ºC 
em setembro. Em Campi-
na Grande, nos mesmos 
meses os termômetros 
marcam 21.7ºC e 23.6ºC. 
Em Monteiro, 23ºC e 
24.5ºC. Já em Sousa, a va-
riação é menor, 26.3ºC e 
26.5ºC. 

Previsão para hoje
A Aesa prevê para 

hoje tempo parcialmen-
te nublado com chuva 
de intensidade fraca, em 
áreas isoladas no Litoral 
e nebulosidade variável 
a tempo parcialmente 
nublado nas demais re-
giões. Os termômetros 
variam entre 20ºC e 30ºC 
no Litoral. Brejo, Agres-
te, Cariri/Curimataú 
apresentam variação de 
nuvens, com temperatu-
ra variando entre 18ºC e 
26ºC; 20ºC e 31ºC; e 17ºC 
e 32ºC, respectivamente. 
O Sertão e Alto Sertão 
apresentam tempo par-
cialmente nublado com 
termômetros variando, 
nesta ordem, 21ºC e 36ºC 
e 30ºC e 35ºC. 

Segundo dados cole-
tados pela Aesa, das 269 
estações monitoradas na 
última medição, no dia 
2 deste mês, 17 apresen-
taram precipitação, sen-
do a maior em Solânea, 
com índice de 9.7mm. Na 
soma dos dois primeiros 
dias do mês, as estações 
com maior índice pluvio-
métrico foram Alhandra, 
com 19,9mm e João Pes-
soa, com 28,8mm. 

Aesa prevê aumento 
de raios ultravioletas

EM SEtEMBRo

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Evento vai debater 
uso da Ayahuasca

A Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), por meio do grupo de pes-
quisa Sacratum, do Programa de Pós-
Graduação em Ciências das Religiões 
(PPGCR), receberá de 21 a 23 deste 
mês, o Simpósio Brasileiro “Ayahuasca e 
a Sociedade”.  O simpósio será realizado 
das 19h às 21h, no auditório do Centro 
de Educação da Universidade Federal da 
Paraíba (CE/UFPB), Campus I, em João 
Pessoa. Legalizada para a utilização 
em rituais religiosos, a Ayahuasca — 
bebida psicoativa produzida a partir da 
decocção de duas plantas nativas da 
Amazônia — tem se tornado cada vez 
mais objeto de estudo os seus possí-
veis efeitos terapêuticos no tratamento 
de dependentes químicos. O evento é 
gratuito e tem como público-alvo: mé-
dicos, psicólogos, psiquiatras, terapeu-
tas, líderes religiosos, organizações do 
enfrentamento às drogas e ONGs.

Festival Aruanda 
prorroga inscrição

A “10a edição do Festival 
Aruanda do Audiovisual Brasileiro” 
prorrogou para o dia 15 o prazo para 
inscrições no evento. Esta edição traz 
uma nova categoria para os concorren-
tes de TV Universitária, o interprogra-
ma de animação/videografismo. Outra 
novidade é que o envio dos trabalhos 
agora pode ser feito online, sem a ne-
cessidade de remeter as obras pelos 
Correios. As inscrições podem ser fei-
tas no site http://www.festaruanda.
com.br/inscricoes.php. Além da nova 
categoria de interprograma de anima-
ção/videografismo, as categorias de 
TV Universitária abrangem ainda pro-
gramas de TV, documentários, repor-
tagens e interprogramas. Além disso, 
podem concorrer curtas entre dois e 
20 minutos, nas categorias documen-
tário, ficção e animação, finalizados 
entre julho de 2014 e agosto de 2015.

Inscrições para
aulas esportivas

A partir de hoje, os moradores 
do Bairro das Indústrias já podem se 
inscrever gratuitamente para as pri-
meiras atividades esportivas dispo-
nibilizadas na Praça da Juventude. 
Às 6h30 terão início as inscrições 
para a academia da saúde. 

Amanhã, das 15h às 18h, 
será a vez da equipe receber as ins-
crições para as escolinhas de bas-
quete, skate e aulas de capoeira. Os 
interessados devem se dirigir até a 
Praça da Juventude munidos de do-
cumentação pessoal. 

As inscrições já serão acom-
panhadas de aulas práticas inau-
gurais, com o intuito de estimular 
os moradores para as atividades 
esportivas. Na próxima semana 
terão início as inscrições para as 
escolinhas de futsal, handebol, vôlei 
de quadra e vôlei de dupla.

Bate-papo com o 
bispo de Campina

A Paróquia do Sagrado Cora-
ção de Jesus, no bairro do Catolé, 
realiza hoje um bate-papo entre 
a juventude e o bispo diocesano 
de Campina Grande, Dom Frei Ma-
noel Delson. O momento marcará 
a abertura das comemorações dos 
15 anos do Encontro de Jovens com 
Cristo da Paróquia.

Para a ocasião, foram convi-
dados 15 jovens, que participaram 
do EJC, para fazerem perguntas ao 
bispo. Os questionamentos irão 
de dúvidas sobre a Igreja, de modo 
geral, até curiosidades dos próprios 
participantes. Esta é a primeira vez 
que um encontro como este será 
realizado na cidade. O bate-papo 
acontecerá no Santuário do Sagrado 
Coração de Jesus, localizado na Rua 
Luís Sodré Filho, nº 685, no bairro do 
Catolé, às 19h30.

Polícia apreende dois 
acusados de assaltos

EM LAGoA SECATradicional Festa 
da Padroeira de 
Cajazeiras será 
aberta amanhã

A Festa da Padroeira Nos-
sa Senhora da Piedade, uma 
das mais tradicionais da Dio-
cese de Cajazeiras, será aberta 
amanhã, devendo se estender 
até o próximo dia 15. O ponto 
alto das celebrações acontece-
rá no dia 15, Dia da Padroeira 
e feriado municipal, quando 
será realizada a tradicional 
Procissão de Nossa Senhora da 
Piedade.

A Paróquia Nossa Senhora 
da Piedade ultima os prepara-
tivos para o início das festivi-
dades, que consta de novenas 
todas as noites e eventos cul-
turais e sociais. Várias barracas 
serão instaladas na Avenida Pa-
dre Rolim, em frente ao Palácio 
Episcopal, onde acontecerão os 
eventos sociais, com desfiles e 
shows artístico-culturais.

O administrador paro-
quial da Catedral Nossa Senho-
ra da Piedade, padre Agripino 
Ferreira de Assis, afirmou que 
os eventos terão o envolvimen-
to de grupos e movimentos da 
Igreja e da própria população. 
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PF cumpre mandados de 
busca e apreensão na 
segunda fase da Zelotes
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SOLUÇÕES PARA CRISE HÍDRICA

Visita de Dilma gera expectativas
FOtO: Felipe Gesteira

Última visita da presidente Dilma Rousseff a João Pessoa aconteceu em outubro, no segundo turno da campanha eleitoral

Parlamentares e entidades 
pleiteiam mais atenção da 
presidente com o Estado

A presidente Dilma 
Rousseff chega hoje à Para-
íba para cumprir sua agen-
da positiva no Nordeste. Ela 
desembarca pela manhã em 
Campina Grande para en-
trega de casas do programa 
Minha Casa, Minha Vida. À 
tarde, em João Pessoa, deve 
se reunir com integrantes do 
‘Dialoga Brasil’. 

Contudo, representan-
tes de entidades ligadas às 
áreas do comércio e da agri-
cultura, além da política, 
esperam que a visita da pre-
sidente Dilma Rousseff seja 
mais do que o cumprimento 
de sua agenda, apenas. Solu-
ção para a crise hídrica no 
Estado é, certamente, um 
dos temas que será aborda-
do por quem tiver a opor-
tunidade de falar com ela. 
Pelo menos é o que espera o 
presidente da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultu-
ra da Paraíba (Fetag-PB), Li-
beralino Lucena.

Para ele, a vinda da 
presidente Dilma à Paraíba 
sempre gera uma expecta-
tiva muito grande. “Nossa 
crise não é político-finan-

Satva Nélia Costa 
Satva_nelia@yahoo.com.br

ceira. Nossa crise é hídrica 
e é seríssima”, lamentou. Li-
beralino espera que aqueles 
que terão a oportunidade de 
falar com a presidente co-
brem mais empenho e mais 
seriedade na execução dos 
programas que visam trazer 
água para o Estado, como é o 

caso da transposição do Rio 
São Francisco, cuja previsão 
era para ter acontecido em 
2012. 

“Nós estamos em 2015 e 
já se fala que a transposição 
só vai acontecer em 2016. 
Eu espero que o governa-
dor Ricardo Coutinho e os 

deputados estaduais, que 
certamente terão uma apro-
ximação a ela, cobrem da 
presidente uma intensifica-
ção da transposição do São 
Francisco, antes que a crise 
se agrave ainda mais che-
gando ao ponto de não se ter 
água nem para beber”, teme.

A certeza do presidente 
da Fetag é que se não houver 
uma aceleração na transposi-
ção do São Francisco, no próxi-
mo mês de dezembro, muitos 
municípios não saberão onde 
buscar água, já que os rios Bo-
queirão e Coremas estão com 
seus níveis muito baixos.

Mais comedido, o presi-
dente da Fecomércio Paraí-
ba, Marconi Medeiros, acre-
dita que a visita de Dilma 
Rousseff é altamente positi-
va pelo fato de a Paraíba ter 
um governador que é aliado 
a presidente da República. 
“Temos que aproveitar este 
melhor momento para que 
possamos continuar bus-
cando, em parceria com o 
Governo Federal, o cresci-
mento e desenvolvimento 
da Paraíba.”

Para o deputado esta-
dual Manoel Ludgério (PSD) 
a expectativa é positiva por-
que é a presença da princi-
pal autoridade do País.

“O que esperamos é 
que, além da entrega das 
casas dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, 
que vai contemplar diver-
sas famílias, nesse instante, 
a presidente nos traga uma 
mensagem positiva sobre a 
situação hídrica e que tem 
se agravado no Estado. Es-
peramos concretamente 
que ela sinalize o avanço 
da transposição do Rio São 
Francisco para atender tan-
to a região do Município de 
Campina Grande, que tam-
bém passa um momento di-
fícil por conta do baixo nível 
do açude de Boqueirão, mas 
também do Sertão parai-
bano onde a situação não é 
menos conflitante”, disse.

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) realizou, 
nessa quinta-feira, audiência 
pública conjunta da Frente Par-
lamentar da Água. Além dos 
deputados da Casa, a atividade 
contou com a presença de qua-
tro deputados do Rio Grande 
do Norte, dois de Pernambuco 
e do presidente da Federação 
das Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup), Tota Gue-
des. O objetivo do encontro foi 
para elaboração de um docu-
mento a ser entregue à presi-
dente da República Dilma Rou-
sseff, que visita a Paraíba nesta 
sexta-feira.

Durante a audiência, o pre-
sidente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Adriano Gal-
dino, destacou a importância 
de se trabalhar em conjunto 
com os parlamentares dos três 
estados e a Famup.  “estamos 
atentos aos problemas ineren-
tes ao Nordeste e firmamos um 
pacto para lutarmos em defesa 
do povo nordestino. Nesta sex-
ta feira vamos entregar o do-
cumento à presidente Dilma”, 
anunciou.

Deputados se unem em defesa do Nordeste
PARAÍbA, PERnAmbUCO E RIO GRAnDE DO nORtE

FOTO: Divulgação/ALPB

Documento produzido pelos parlamentares de três Casas Legislativas será entregue hoje à presidente da República

De acordo com o presiden-
te Adriano Galdino, o Governo 
Federal tem sempre priorizado 
os investimentos para as regiões 
Sul e Sudeste. Adriano Galdino 
defende que a classe política 
nordestina seja unida para me-
lhor cobrar do Governo Fede-
ral. “Nós realmente só vamos 
ser ouvidos se a palavra união 
estiver presente na cabeça e 
nas ações de cada um dos par-
lamentares que representam os 
nordestinos. Vamos em frente 

com essa bandeira e não quere-
mos tratamento diferenciado, 
mas igualitário”, comentou.

Coube ao presidente inte-
rino da Frente Parlamentar da 
Água, deputado Buba Germa-
no, a condução da sessão. O 
parlamentar ressaltou a dedica-
ção que o presidente licenciado 
Jeová Campos tem tido com a 
agenda da Frente, percorrendo 
o estado, visitando obras hídri-
cas e debatendo a questão da 
água. “Amanhã deveremos en-

tregar à presidente Dilma esse 
pleito nosso em defesa da Pa-
raíba, do Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Ceará”, desta-
cou. Buba Germano agradeceu 
ao presidente Adriano pelo ple-
no apoio à audiência e avaliou 
que a discussão foi produtiva 
objetivando uma pauta única 
dos quatro estados beneficiá-
rios. No final do encontro, os 
deputados receberam a minuta 
do texto que será entregue à 
presidente Dilma Rousseff.

O governador Ricardo 
Coutinho e a presidente Dilma 
Rousseff cumprem hoje agen-
da nas cidades de João Pessoa 
e Campina Grande. Às 11h45, 
serão entregues 1.948 casas 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, construídas em 
Campina Grande, em parceria 
com o Governo do Estado. Na 
capital, às 14h30, está agen-
dada uma reunião com o em-

presariado local, no Centro de 
Convenções. Em seguida, no 
mesmo local, acontece o Dia-
loga Paraíba, canal de comuni-
cação estatal com a população 
através da internet.

As unidades habitacionais 
serão entregues nos Conjuntos 
Acácio Figueiredo e Napoleão 
Suassuna, no bairro da Catin-
gueira, região da Alça Sudoeste 
de Campina Grande. O investi-

mento é de R$ 91,3 milhões 
do Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) e a constru-
ção foi realizada em parceria 
com a Companhia Estadual de 
Habitação Popular da Paraíba 
(Cehap-PB), que concedeu os 
terrenos, orçados no valor de 
quase R$ 2 milhões.

Esta entrega beneficia 
7.792 pessoas com renda fa-
miliar mensal de até R$ 1,6 

mil. O conjunto habitacional 
é dotado de infraestrutura 
básica, com rede de abasteci-
mento de água, esgotamento 
sanitário, canal de águas plu-
viais, energia elétrica, além 
de uma praça, duas escolas 
de Ensino Fundamental, uma 
creche e duas unidades bási-
cas de saúde.

Em seguida, Ricardo e 
Dilma seguem para João Pes-

soa, onde participarão de 
duas atividades no Centro de 
Convenções. Primeiro ela irá 
se reunir com um grupo de 
empresários e depois a presi-
dente apresentará o ‘Dialoga 
Brasil’ na Paraíba. O programa 
é um novo canal de comuni-
cação com a população na in-
ternet, criado para estimular a 
participação digital nas ativi-
dades governamentais.

Agenda intensa ao lado do governador Ricardo Lucas cobra mais 
concursos públicos

Vereadora quer 
censurar escolas

Os estabelecimentos de ensino 
de João Pessoa podem ficar proibidos 
de abordar questões relativas à ideo-
logia ou identidade de gênero. Isso é 
o que defende a Emenda 19/2015 à 
Lei Orgânica da Capital. A proposta 
é da vereadora Eliza Virgínia (PSDB), 
que informou já ter reunido 21 assi-
naturas dentre os 27 parlamentares 
da Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP). O assunto foi o tema do pro-
nunciamento de Eliza na sessão ordi-
nária dessa quinta-feira.

“Colocar isso na cabeça das 
crianças, num momento em que vi-
venciamos tentativas de erotização 
precoce, e adiantar preocupações que 
deveriam ser tratadas mais tarde, 
na puberdade, está errado. Da mes-
ma forma é incentivar que meninas 
brinquem com carro e meninos com 
boneca para enfatizar que todos são 
iguais. Homens e mulheres são dife-
rentes e nenhum é superior ou inferior 
ao outro”, defendeu Eliza.

O vereador Lucas de Brito (DEM) 
cobrou da Prefeitura de João pessoa, 
nessa quinta-feira, uma maior parti-
cipação da população na formulação 
de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano, como prevê o 
Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/01),  
bem como a realização de concurso pú-
blico para arquitetos.  

Com base em um documento 
elaborado pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), e que foi entregue ao Minis-
tério Público do Estado, Lucas alertou 
sobre problemas importantes como: 
irregularidades em licitações e na con-
tratação de terceirizados, a falta de 
uma gestão participativa na formu-
lação, execução e acompanhamento 
das obras da capital, além da precarie-
dade na divulgação de informações de 
interesse público. 



UNIÃO  A

NACIONAL

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de setembro de 2015

Câmara aprova aumento de tributo 
sobre lucro de instituições financeiras
Bancos, seguradoras e 
cooperativas de crédito 
terão carga mais pesada

jaldesm@uol.com.br

Meneses
Jaldes

Burke e Thomas Paine
O pensamento conservador veio ao mundo 

do século XVIII polêmico e defensivo. Ontem e 
hoje, sempre dependeram da materialização de 
um inimigo – no passado o espectro da revolução 
francesa - para aparecer. No extraordinário livro 
“A retórica da intransigência”, o sociólogo Alfred 
Hirschman - orientador de pós-doutorado de José 
Serra -, um fino crítico das manhas e sutilezas do 
pensamento conservador, caracteriza os elementos 
de persuasão do conservadorismo. Para ele, tanto 
o argumento de Burke - um liberal conservador 
-, como De Maistre  - um católico ultramontano 
-, afirmam que os feitos da revolução, ao final do 
processo, invariavelmente resultarão em tragédia – 
da ilusão do progresso sobreviera, após, a catástrofe 
(Burke). A revolução opera comandada por uma 
lógica destrutiva de perversidade (De Maistre). 

 Os admiradores de Burke, via de regra, aludem 
ao caráter premonitório do seu pensamento. Ele 
previu, ainda em 1790, os destinos da revolução 
francesa: a destruição da coroa, a expropriação 
das terras e o terror. Esquece-se que a previsão é o 
próprio eixo do seu método argumentativo, o centro 
de onde gira o conjunto das digressões. A lógica 
interna que informa o argumento de De Maistre é 
praticamente a mesma de Burke, adicionada por 
uma escatologia histórica: o francês considerava 
a revolução uma “obra satânica da providência” 
cujo resultado final seria inverso às intenções dos 
protagonistas, a restauração (o retorno do Rei ao 
poder de Estado):

 Mais além das previsões, as duas críticas 
de conteúdo do pensamento conservador à 
doutrina iluminista dos Direitos do Homem eram 
o desrespeito às regras antigas dos bons costumes 
(Burke) e a defesa da singularidade das culturas 
contra a abstração do homem genérico (De Maistre) 
- dois argumentos poderosos, repetidos por outros 
depois pelos adversários de qualquer revolução. No 
fundo, são dois argumentos defensivos, orientados 
pela conservação (Burke) ou pela restauração (De 
Maistre) - no todo (De Maistre) ou de parte (Burke) 
-, do ordenamento social do passado feudal, em 
severa crítica às novas relações sociais que estavam 
desabrochando na Europa moderna. Em suma, 
cosmopolitismo  versus comunitarismo.

 Quem referencia o conservadorismo precisa 
ler a polêmica de Thomas Paine contra Burke, 
consubstanciada no clássico texto “Os direitos do 
homem” – um livro seminal e indispensável de 
teoria política –, publicado em 1791 e um de meus 
livros de cabeceira. Nele, Paine propõe uma nova 
racionalidade de fundamentação de direito, oposta 
ao historicismo dos conservadores. Para Burke, 
só existem os direitos produzidos pela história 
pretérita da nação. Por sua vez, Paine, em “Os 
direitos do homem”, vai buscar a fundamentação do 
direito na transcendência do direito natural - ou seja, 
um universal filosófico em vez de um historicismo, o 
futuro em vez do passado.

 “Marx, em uma das passagens mais difundidas 
de “O dezoito brumário de Luiz Bonaparte”, afirma 
que “a revolução social do século XIX não pode tirar 
sua poesia do passado, e sim do futuro”. O grande 
pensador alemão de alcance universal mencionou 
“as revoluções do século XIX”, mas poderia 
perfeitamente remontar ao século XVIII: não apenas 
a revolução socialista deveria tirar sua poesia do 
futuro, do abstrato, do racionalismo, do universal, da 
imaginação, da negação, mas, pouco antes, a própria 
revolução burguesa já tinha feito essa experiência. 
Se assim não o fizesse, aliás – arrancasse sua poesia 
do futuro –, a revolução do século XVIII não teria 
perdurado.

Admiro, e deve ser levado em consideração, a 
capacidade de previsão dos dois pioneiros autores 
conservadores aqui mencionados, Burke e De 
Maistre. Entretanto, mesmo na ciosa Grã-Bretanha, 
os bons costumes tradicionais foram paulatinamente 
derruídos pelo ethos liberal emergente. Os Direitos 
do Homem prevaleceram e o ancien régime 
nunca mais retornou. Como escreveu Gramsci, na 
modernidade, o rei na França e o papa em Roma 
se tornaram líderes dos respectivos partidos e não 
mais representantes indiscutíveis da França ou da 
cristandade. Esta é a dor e a delícia de sermos quem 
somos.  

O Plenário da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
nessa quinta-feira, a Medi-
da Provisória 675/15, que 
aumenta de 15% para 20% 
a alíquota da Contribuição 
Social sobre Lucro Líqui-
do (CSLL) cobrada de ins-
tituições financeiras como 
bancos, seguradoras e ad-
ministradoras de cartão de 
crédito. As cooperativas de 
crédito terão um aumento 
de tributo menor, e passarão 
a pagar 17% em vez de 20%.

A proposta teve 277 vo-
tos favoráveis e 77 contrários 
e agora seguirá para análise 
do Senado Federal. A medi-
da faz parte do ajuste fiscal 
proposto pelo governo e em 
discussão no Congresso, que 
já alterou benefícios como o 
seguro-desemprego, o abono 
salarial e a pensão por morte.

Segundo estimativa do 
governo para o texto origi-
nal, o aumento de arrecada-
ção será de R$ 995,6 milhões 
para 2015, R$ 3,78 bilhões 
para 2016 e R$ 4 bilhões 
para 2017.

Serão afetados pelo au-
mento do tributo: bancos; 
distribuidoras de valores imo-
biliários; corretoras de câmbio 
e de valores mobiliários; so-
ciedades de crédito, financia-
mento e investimentos; socie-
dades de crédito imobiliário; 
administradoras de cartão de 
crédito; sociedades de arren-
damento mercantil (leasing); 
cooperativas de crédito; e as-
sociações de poupança e em-
préstimo.

Debate
O aumento do tributo 

foi criticado por vários de-
putados, especialmente do 

PSDB e DEM. Para eles, a 
solução para a crise fiscal 
também depende de cortes 
nos gastos. 

A líder do PCdoB, de-
putada Jandira Feghali (RS), 
disse que a medida faz justi-
ça neste momento de crise. 
“Estamos aumentando im-
posto dos bancos, que tive-
ram lucro absurdo só no pri-
meiro semestre deste ano. 
Estamos jogando o ajuste 
fiscal para o andar de cima, 
para os que lucram e nada 
contribuem. E essa contri-
buição vai para a seguridade 
social, para custear a Previ-
dência”, ressaltou.

Apesar de ter elogiado 
o acordo feito na comissão 
especial que aprovou o texto, 
na semana passada, o depu-
tado Bacelar (PTN-BA) afir-
mou que a medida precisa 
ser emergencial. “Não é sim-
plesmente aumentando im-
postos que vamos resolver a 
grave crise”, opinou. 

Para o deputado Miro 
Teixeira (Pros-RJ), é ingenui-
dade pensar que o aumento 
do tributo não será repas-
sado de alguma forma ao 
cidadão que usa os serviços 
bancários. 

O deputado Afonso Flo-
rence (PT-BA) destacou que 
a Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban) mos-

trou-se favorável ao texto 
aprovado. “Chegamos a um 
acordo em que mantivemos 
a alíquota de 20% até 2018 
e incluímos outras coisas 
positivas no texto. Permite o 
aumento da alíquota do setor 
financeiro de uma forma que 
o próprio setor se manifes-
tou favorável”, explicou.

Prazo
Pelo texto aprovado, o 

aumento do tributo será tem-
porário, com vigência de três 
anos: entre 1º de setembro 
de 2015 e 31 de dezembro de 
2018. A partir de 2019, as alí-
quotas voltam a ser de 15%.

As regras valem apenas 
a partir de 1º de setembro 
por causa da “noventena”, 
prazo de 90 dias a partir da 
publicação da lei, necessário 
para vigência de aumento de 
tributo. A Medida Provisória 
foi publicada em maio. A ex-
ceção é para o aumento de 
CSLL para as cooperativas de 
crédito, que passarão a pagar 
17% a partir de 1º de outu-
bro de 2015.

De acordo com a Receita 
Federal, a arrecadação do tri-
buto sobre as atividades de 
serviços financeiros rendeu 
aos cofres públicos R$ 10,2 
bilhões em 2014.

Como votou cada deputado 
paraibano presente na sessão

Aguinaldo Ribeiro (PP)   

Benjamin Maranhão (SDD)

Damião Feliciano (PDT)

Efraim Filho (DEM)

Luiz Couto (PT)

Manoel Jr. (PMDB)

Pedro Cunha Lima (PSDB)

Rômulo Gouveia (PSD)*

Veneziano Vital (PMDB)

 SIM         NÃO

 SIM         NÃO

 SIM         NÃO

 SIM         NÃO

 SIM         NÃO

 SIM         NÃO

 SIM         NÃO

 SIM         NÃO

 SIM         NÃO

* Rômulo presidiu a sessão entre 9h17 e 9h37; 
orientação do seu partido foi votar “sim”

Carla Araújo 
Da Agência Estado

Um grupo de sete parla-
mentares entregou nessa quin-
ta-feira, ao procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, uma 
representação com um pedi-
do cautelar de afastamento do 
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), denuncia-
do por corrupção e lavagem 
de dinheiro no esquema de 
corrupção na Petrobras. O pe-
dido está condicionado ao re-
cebimento da denúncia contra 
Cunha no Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

O documento entregue a 
Janot destaca que Cunha tem 
usado o cargo de presidente 
da Casa para benefício próprio 
e para tentar obstruir os an-
damentos das investigações. 
Segundo o senador Randolfe 
Rodrigues (PSol-AP), a repre-
sentação se baseia no Artigo 
86 da Constituição, que diz 
que o presidente da República 
não pode ser réu em ação no 
STF e, sendo réu, é necessário 
seu afastamento por até 180 
dias para que ele seja julgado. 

“Como o presidente da Câma-
ra é o terceiro na linha suces-
sória, obviamente esse dispo-
sitivo constitucional se aplica 
a ele”, explicou. “Além disso, 
é de notório conhecimento o 
comportamento do presiden-
te da Câmara obstacularizan-
do as investigações da Opera-
ção Lava Jato”, completou. 

A peça apresentada nes-
sa quinta-feira pelo grupo de 
parlamentares está vinculada 
ao prazo do STF em aceitar a 
denúncia contra Cunha. Esse 
prazo, entretanto, pode ser 
ampliado, já que os advogados 
do peemedebista solicitaram 
que o período de 15 dias para 
que Cunha apresente sua defe-
sa seja alterado para 30 dias, já 
concedido pelo Supremo. 

Em meados de agosto, 
Janot apresentou ao STF acu-
sação formal contra Cunha. A 
denúncia instaurou na Câma-
ra um movimento de oposi-
cionistas pelo afastamento do 
peemedebista do comando da 
Casa. Cunha, entretanto, sem-
pre tem dito que não cogita 
renunciar e nem se afastar da 
presidência da Câmara. 

Assinaram o documento os 
senadores Randolfe Rodrigues 
(PSol-AP) e Lasier Costa Martins 
(PDT-RS) e os deputados Chi-
co Alencar (PSol-RJ), Edmilson 
Brito Rodrigues (PSol-PA) Jean 
Wyllys (PSol-RJ), Alessandro 
Molon (PT-RJ) e Glauber Braga 
(PSB-RJ). 

Para Chico Alencar, o 
parlamento brasileiro “não 
pode aceitar que se naturali-
zem” investigações e denún-
cias contra “representantes 
da população”. “Há um cor-
porativismo que faz com que 
esse assunto seja esquecido 
lá”, disse. “Mas o cinismo par-
lamentar não vai preponde-
rar”, disse. 

O deputado petista Ales-
sandro Molon disse que a 
vinda à PGR acontece depois 
de os parlamentares fazerem 
“tudo que podiam” na Câma-
ra. “Chegamos ao limite do 
que podíamos fazer neste 
momento”, disse. Segundo 
ele, caso Janot peça ao Supre-
mo o afastamento de Cunha 
e o Supremo determine que 
ele deixe o cargo, o processo 
não volta para a Câmara. 

Parlamentares entram com 
pedido cautelar contra Cunha

AFASTAMENTO Reforma política 
aprovada no 
Senado poderá 
sofrer reviravolta
Daiene Cardoso 
Da Agência Estado 

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), disse nes-
sa quinta-feira não ter dú-
vidas de que os deputados 
restabelecerão o texto sobre 
o financiamento privado de 
campanhas eleitorais. Na 
quarta-feira, o plenário do 
Senado derrubou na reforma 
política o financiamento em-
presarial, seja para partidos 
ou para candidatos “A maio-
ria na Casa está consolida-
da, vai restabelecer o texto”, 
apostou o peemedebista. 

Cunha anunciou que co-
locará em pauta a reforma 
política aprovada pelo Se-
nado, assim que o novo tex-
to chegar à Casa. Segundo o 
peemedebista, as emendas 
aprovadas pelos senado-
res serão as prioridades da 
próxima semana. “Como o 
Senado entrou como Casa 
revisora, a Casa iniciadora (a 
Câmara) vai concluir de acor-
do com a concordância ou 
não com que o Senado apro-
vou”, afirmou.

FOTO: Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Medida Provisória 675/15 foi aprovada por 277 votos contra 77 e segue para análise no Senado
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Operação Zelotes investiga uso de
notas fiscais frias em escritórios

A segunda fase da Ope-
ração Zelotes, deflagrada on-
tem, mira empresas que atu-
avam para dar fachada legal 
aos recursos que circulavam 
no esquema de corrupção 
do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf). 
Conforme fontes com acesso 
às investigações, a suspeita 
é de que escritórios de con-
tabilidade, alvos das buscas, 
forneciam notas fiscais frias 
para justificar saídas de di-
nheiro das empresas que 
pagavam propina a conse-
lheiros do órgão, espécie de 
“tribunal” que julga casos de 
contribuintes em débito com 
a Receita Federal.

 Nesta fase, a Polícia Fe-
deral cumpriu mandados de 
busca e apreensão em nove 
escritórios de contabilidade 
no Distrito Federal, em São 
Paulo e no Rio Grande do Sul. 
No jargão dos investigadores, 
a função dessas empresas 
era “esquentar” o dinheiro 
do esquema. O objetivo das 
ações é ter acesso a provas 
sobre o envolvimento de 12 

pessoas jurídicas e 11 pesso-
as físicas com as fraudes.

A análise pericial do ma-
terial apreendido na primei-
ra etapa da operação, que 
ocorreu em março, apontou 
discrepâncias entre os valo-
res efetivamente movimen-
tados pelos suspeitos e os 
declarados ao Fisco. Para a 
PF, apenas com documen-
tos de escrituração contábil, 
como balancetes, diários, 
recibos e notas fiscais, será 
possível avançar nas investi-
gações. 

 A Zelotes apura a sus-
peita de que conselheiros, 
servidores públicos e em-
presas de consultoria mon-
taram um esquema para 
negociar o resultado de jul-
gamentos do Carf, evitando 
cobranças da Receita. Em-
presas que haviam apresen-
tado os recursos pagavam 
para ter os débitos anulados 
ou reduzidos pelo órgão. Os 
crimes investigados são os 
de formação de quadrilha, 
advocacia administrativa, la-
vagem de dinheiro e tráfico 
de influência. 

 A Operação Zelotes é 
realizada conjuntamente 
pela Polícia Federal, Receita 
Federal, Ministério Público 
Federal e Corregedoria do 
Ministério da Fazenda. 

A PF cumpriu mandados de 
busca e apreensão em 9
empresas de contabilidade
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A Polícia Federal (PF) 
pediu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) a continuidade 
das investigações envolven-
do o ex-governador e senador 
Antônio Anastasia (PSDB-MG) 
com base em provas colhidas 
no inquérito aberto pela Corte.

O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pe-
diu ao STF o arquivamento da 
investigação por falta de pro-
vas, mas segundo investigado-
res da PF, ele tomou essa deci-
são sem aguardar a conclusão 
das diligências pela PF que ha-
viam sido determinadas pelo 
ministro Teori Zavascki.

Na conclusão do inqué-
rito, a PF informa que encon-
trou novos elementos que 

podem comprovar as infor-
mações do doleiro Alberto 
Youssef, que disse, em dela-
ção premiada na Operação 
Lava Jato, ter entregue dinhei-
ro a uma pessoa que se pare-
cia com Anastasia numa casa 
em Belo Horizonte. Ao pedir 
o arquivamento sem aguardar 
a conclusão do inquérito, Ja-
not não tinha essa informação 
para tomar sua decisão.

As denúncias contra o 
presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), e 
Fernando Collor (PTB-AL) 
também foram apresenta-
das antes mesmo da conclu-
são das diligências pela PF. 
A PGR afirma que esse é um 
procedimento usual, mas 
não apresentou dados para 
demonstrar quantas vezes 

na gestão Janot denunciou 
antes da conclusão das in-
vestigações pela PF solicita-
dos pelo Estado há semanas.

 O material enviado pela 
PF ao STF tem origem em 
uma denúncia feita por uma 
“cidadã comum” ao gabine-
te pessoal da Presidência da 
República, em janeiro pas-
sado. Na denúncia, a autora 
descreve uma residência na 
qual um dos mensageiros do 
doleiro Alberto Youssef teria 
efetuado pagamento em di-
nheiro a um político que a PF 
investiga se é Anastasia. 

No relatório da PF são ci-
tados dois endereços para a 
suposta casa onde o dinheiro 
teria sido entregue ao senador. 
Ambos no bairro de Belvedere, 
na Zona Sul de Belo Horizonte.

‘Casuísmo’
 Para Maurício Cam-

pos, advogado de Anasta-
sia, é “absurdo casuísmo” a 
juntada de diligências que 
“sequer constavam do rela-
tório parcial do delegado do 
caso” em junho. O advogado 
classifica como “estranho” o 
fato de a denúncia ser “tão 
antiga” quanto a instaura-
ção do inquérito, do início 
do ano. 

“As tentativas de vincu-
lação de endereços e resi-
dências no bairro Belvedere 
com o senador Anastasia são 
especulações sem nenhum 
compromisso com a verdade, 
que tentam dar sobrevida a 
um procedimento que jamais 
deveria ter sido instaurado 
contra ele”, disse Campos. 

O juiz Sérgio Moro, que 
conduz as ações da Operação 
Lava Jato, aceitou ontem de-
núncia do Ministério Público 
Federal contra o ex-presidente 
da Eletronuclear, almirante 
Othon Luiz Pinheiro da Silva, 
sua filha Ana Cristina da Silva 
Toniolo, o presidente da Andra-
de Gutierrez, Otávio Marques 
de Azevedo, o ex-presidente da 
empreiteira Rogério Nora de 
Sá, o executivo da empresa Flá-
vio David Barra, contra sócios 
da Engevix Engenharia e mais 7 
investigados. Othon está preso 
desde o dia 28 de julho, quan-
do foi deflagrada a Operação 
Radioatividade, desdobramen-
to da Lava Jato. Este processo 
é o primeiro fora da Petrobras 
após delação de executivos.

 “O caso é um desdobra-
mento dos crimes de cartel, 
ajuste de licitação e propinas 
no âmbito da Petrobras, sen-
do identificadas provas, em 
cognição sumária, de que as 
mesmas empresas, com simi-
lar modus operandi, estariam 
agindo em outros contratos 
com a Administração Pública, 
aqui especificamente na Ele-
trobrás Termonuclear S/A - 
Eletronuclear”, afirmou Moro. 

O almirante é acusado de 
corrupção, lavagem de dinhei-
ro, organização criminosa e 
embaraço à investigação. Ele 
teria recebido R$ 4,5 milhões 
em propinas nas obras de An-
gra 3. Os pagamentos, segundo 
a força-tarefa da Lava Jato, fo-
ram realizados por empresas 

intermediárias para a Aratec 
Engenharia, controlada pelo 
almirante e por sua filha, Ana 
Cristina Toniolo. Segundo a 
Procuradoria da República, es-
sas empresas seriam a CG Im-
pex (posteriormente CG Con-
sultoria), JNobre, Deutschebras 
e Link Projetos.

“Supervenientemente, a 
própria acusada Ana Tonio-
lo, representante da Aratec, 
confirmou, alterando seu 
depoimento anterior, que os 
contratos e notas fiscais da 
Aratec com a CG Consultoria, 
JNobre, Deutschebras e Link 
Projetos seriam fraudulentos. 
Embora não tenha atribuído 
os repasses à propina, reforça, 
em princípio, a tese da acusa-
ção, faltando até o momento 

a demonstração de que os re-
passes, amparados em docu-
mentos fraudulentos, teriam 
possível causa lícita”, afirma 
Moro em sua decisão.

O magistrado não aceitou 
parte da denúncia contra Gér-
son Almada, um dos executi-
vos ligados à Engevix. “Quanto 
à Gerson Almada, vice-pre-
sidente da Engevix, entendo 
que, apesar de ser provável 
que tivesse conhecimento do 
esquema fraudulento, faltam 
melhores elementos a justifi-
car a justa causa em relação a 
ele, observando que, diferen-
temente do que ocorre com a 
Andrade Gutierrez, os contra-
tos da Engevix com a Eletro-
nuclear são expressivos, mas 
não bilionários. 

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O senador Antônio Anastasia teve seu nome citado na Lava Jato, mas procurador Rodrigo Janot não encontrou provas contra ele

A Polícia Federal indiciou 
os deputados Vander Loubet 
(PT-MS), Nelson Meurer (PP-
-PR) e o ex-deputado Cândido 
Vaccarezza (PT-SP), investiga-
dos na Operação Lava Jato, por 
recebimento de propina oriun-
da de contratos da Petrobras. 
O inquérito aponta indícios de 
corrupção passiva dos três po-
líticos.

Segundo o documento, 
Vaccarezza teria recebido em 
seu apartamento, em São Pau-
lo, valores do doleiro Alberto 
Youssef, personagem central 
da Lava Jato, a mando do ex-
-diretor de Abastecimento da 
Petrobras Paulo Roberto Costa, 
para a campanha de 2010.

O inquérito da PF con-
cluiu, com base em provas 
documentais e testemunhais, 
que houve corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro pelo de-

putado Vander Loubet. Segun-
do a PF, em razão do cargo de 
deputado federal, o parlamen-
tar teria recebido R$ 1 milhão 
de Youssef a mando de Pedro 
Paulo Leoni Ramos.

Segundo a PF, uma parte 
dos valores teria sido entregue 
em Campo Grande (MS) e ou-
tra parte teria sido depositada 
em contas de terceiras pessoas, 
que teriam dado suporte a Van-
der Loubet em sua campanha 
eleitoral de 2010.

O inquérito aponta ainda 
que Nelson Meurer recebeu 2 
parcelas de R$ 250 mil como 
propinas para campanha elei-
toral de deputado federal em 
2010. Os valores teriam sido 
travestidos de doações elei-
torais feitas pela empreiteira 
Queiroz Galvão, ordenadas por 
Ildefonso Colares Filho e Othon 
Zanoide de Moraes Filho, a pe-
dido de Costa, também indicia-
do por corrupção ativa. 

Vaccarezza e mais dois 
deputados são indiciados

Mercadante nega saída 
de Levy do governo 

PF pede ao Supremo continuidade 
nas investigações contra Anastasia

Juiz aceita denúncia contra almirante

LAVA JAto

Da Agência Estado

Da Agência Estado

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante, dis-
se ontem que uma possível 
saída do ministro da Fazen-
da, Joaquim Levy, do gover-
no não foi tratada em reu-
nião com a presidente Dilma 
Rousseff e que ele “vai conti-
nuar ajudando” a equipe.

Mercadante ressaltou 
que a equipe trabalha em uni-
dade e alinhada no esforço 
de promover corte de gastos 
e aumento de receitas para 
o País. “Levy está na equipe, 
ajuda muito e vai continuar 
ajudando”, afirmou. “Num 
momento de instabilidade, 

tem aliança entre os mal in-
formados e os mal intencio-
nados”, completou, indicando 
que muitas pessoas querem 
especular no atual momento. 
“Estamos juntos e quem apos-
tar no contrário, vai perder”.

Segundo o ministro, a 
reunião da junta orçamentária 
desta tarde, com Dilma, Levy, 
e o ministro do Planejamen-
to, Nelson Barbosa, discutiu a 
importância de manter vetos 
presidenciais no Congresso, a 
reforma administrativa, além 
de fazer uma avaliação sobre o 
cenário no Congresso. “Vamos 
procurar melhorar a gestão, 
mas precisamos de decisões 
do Congresso”, disse.
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Otto Molina se apresentou
à Justiça após ter sido
decretada a sua prisão

Envolvido em rede de corrupção, 
presidente da Guatemala renuncia

Cidade da Guatema-
la (AE) - O presidente da 
Guatemala, Otto Pérez Mo-
lina, se apresentou ontem 
à Justiça, que decretou a 
sua  prisão,  para respon-
der às acusações de seu 
suposto envolvimento em 
uma rede de corrupção, 
horas após anunciar a re-
núncia de seu cargo.

Em sua carta de re-
núncia ao Congresso, Pérez 
Molina disse que enfrenta 
as acusações com a consci-
ência limpa e que esperava 
refutar as acusações feitas 
contra ele.

O presidente, de 64 
anos, enfrenta acusações 
de fraude, associação ilíci-
ta e corrupção relacionada 
a fraude aduaneira que deu 
descontos sobre as tarifas 
de importação às empresas 
em troca de propinas.

Escândalos de cor-
rupção têm dominado os 
guatemaltecos desde abril, 
quando uma agência an-
ticrime apoiada pela ONU 
anunciou que havia des-
coberto um esquema de 
fraude chamado “La Linea”, 
nomeado desta forma por 
causa de um número de 
telefone que as empresas 

Da Agência Estado

podiam ligar para obter um 
desconto sobre as taxas de 
importação, em troca de 
subornos.

A agência, chamada 
Comissão Internacional 
contra a Impunidade na 
Guatemala, ou CICIG, foi 
criada em 2007 para ajudar 
a Guatemala a desmantelar 
as redes de crime organi-
zado que haviam se infil-
trado nas instituições do 
país. Ela tem poderes para 
iniciar investigações e tra-
balhar com os promotores 
da Guatemala para trazer 
acusações.

Nos meses subsequen-
tes, a CICIG e os promo-
tores revelaram outros 
esquemas de corrupção, 
incluindo fraude no Insti-
tuto da Segurança Social 
da Guatemala que levou à 
prisão de todo o conselho 
de administração, incluin-
do o chefe do Banco Cen-
tral. Os detidos negam as 
acusações.

Depois que milhares 
de guatemaltecos foram 
às ruas, a vice-presidente 
Roxana Baldetti renunciou 
e mais tarde foi detida. No 
final de agosto, a CICIG 
disse que tinha provas do 
envolvimento do presiden-
te e pediu à Suprema Corte 
do país para pedir ao Con-
gresso que retirasse sua 
imunidade.

Nas últimas semanas, 
mais de uma dúzia de mi-
nistros, vice-ministros e 

Mais de 13 milhões de crianças dei-
xam de ir à escola no Oriente Médio 
devido aos conflitos devastadores em 
vários países da região, informou ontem 
o Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef).

“O impacto destruidor dos confli-
tos é sentido pelas crianças de toda a 
região”, resumiu Peter Salama, diretor 
do Unicef para o Oriente Médio e Nor-
te da África.

“Não se trata apenas dos danos 
materiais nas escolas, mas também o 
desespero sentido por uma geração de 
estudantes que vê as suas esperanças e o 
seu futuro estilhaçados”, lamentou, na 
apresentação de um relatório do fundo.

Estas crianças vivem nos países mais 
afetados da região, como a Síria, o Ira-
que, Iêmen, a Líbia, territórios palesti-
nianos e o Sudão, ou estão refugiadas 
no Líbano, Jordânia e Turquia.

Ao todo, são mais de 13 milhões, ou 
seja, quatro em cada dez crianças nos 
países mais afetados por conflitos não 
vão à escola. O fundo lembra que “há 
alguns anos [a região] parecia prepara-
da para alcançar o objetivo da educação 
para todos”.

De acordo com o relatório, Mais de 
8.850 escolas na Síria, Iraque, Iêmen e 
Líbia não podem receber alunos por te-
rem sido destruídas ou danificadas, por 
abrigarem desalojados ou por terem 
sido ocupados por combatentes.

No Iêmen, algumas escolas foram 
“transformadas em casernas de rebel-
des xiitas, privando os alunos do segun-
do semestre do ano escolar”, disse um 
professor da capital iemenita, Sanaa. 
“Carros de combate e unidades da de-
fesa aérea foram colocados nas esco-

las”, afirmou o diretor de uma escola 
da capital. Escolas e liceus estão fecha-
dos no Iêmen desde março, quando 
teve início a campanha aérea lançada 
pela coligação árabe, liderada pela 
Arábia Saudita, para impedir os xiitas 
de conquistarem o país.

Refúgios
Na Faixa de Gaza, as crianças usam 

os estabelecimentos escolares como re-
fúgios, porque suas casas foram destru-
ídas no conflito, no verão passado. No 
Iraque, as escolas servem para acolher 
três milhões de deslocados internos que 
a violência obrigou a fugir de casa.

Na Síria, Sudão e Iêmen, assim como 
em parte da Líbia, os pais deixaram de 
mandar as crianças à escola por teme-
rem pela sua segurança, diz o Unicef.

Ir à escola é perigoso para muitas 
crianças, sublinhou o fundo, que regis-
trou 214 ataques contra escolas na região 
no ano passado. Em Benghazi, segunda 
maior cidade da Líbia, apenas 65 das 239 
escolas existentes continuam abertas.

“Na Síria, o conflito destruiu duas 
décadas de trabalho para ampliar o 
acesso à educação”, lamentou o Uni-
cef, indicando que mais de 52 mil 
professores deixaram os cargos. Nos 
países vizinhos, mais de 700 mil crian-
ças sírias não frequentam a escola, so-
bretudo na Turquia e no Líbano, onde 
as salas de aula têm alunos demais e 
poucos recursos.

O fundo da ONU alerta também 
para o fato que os conflitos reduziram 
consideravelmente os meios de subsis-
tência das famílias, levando as crianças a 
deixarem a escola para trabalharem em 
condições difíceis e mal remuneradas. 

Conflitos afastam mais de 13 
milhões de crianças das escolas 

dAdoS do unICEF

comissários na administra-
ção de Molina se demitiram. 
Alguns fugiram do país.

Os investigadores dizem 
que têm 89 mil conversas te-
lefônicas gravadas, cerca de 

6 mil e-mails e 175 mil do-
cumentos relacionados com 
o caso. Várias conversas te-

lefônicas referem-se ao pre-
sidente e a vice Baldetti, de 
acordo com os promotores.

Otto Pérez Molina, que enfrenta acusações de fraude, associação ilícita e corrupção, enviou carta ao Congresso comunicando a renúncia

da Agência Estado

Bruxelas (AE) - A 
União Europeia (UE) está 
com planos de redistribuir 
até 160 mil refugiados que 
chegaram à Itália, Grécia 
e Hungria, de acordo com 
uma autoridade familiari-
zada com o assunto. O pla-
no, que deve ser finalizado 
nos próximos dias, deve ser 
apresentado na próxima 
quarta-feira pelo presiden-
te da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, antes 
de ser discutido em uma 
reunião de emergência 
com os ministros do Inte-
rior da União Europeia em 
14 de setembro.

 Esta é a segunda ten-
tativa de Juncker de con-
vencer os governos nacio-
nais de que eles precisam 
dividir a carga de refugia-
dos mais uniformemente 
em todo o bloco.

Em maio, Juncker ten-
tou criar um sistema de 
cotas que foi com base no 
tamanho da população de 
um país, no Produto Inter-
no Bruto (PIB), taxa de de-
semprego e do número de 
refugiados já existentes em 
cada país.

No entanto, os líderes 
da UE em junho categori-
camente rejeitaram Bruxe-
las dizendo-lhes que iriam 
fazer os próprios planos e 
compromissos voluntários 
para cumprir a meta de 
redistribuir 40 mil sírios e 

eritreus que chegaram na 
Itália e na Grécia.

No mês seguinte, os 
ministros do Interior con-
seguiram assegurar os 
compromissos nacionais 
para apenas 32 mil refu-
giados, em meio a debates 
uns contra os outros. Jun-
cker viu isso como uma 
prova de que as promessas 
voluntárias não funcionam 
e prometeu intervir com 
um sistema de redistribui-
ção permanente até o final 
do ano.

De acordo com a au-
toridade relacionada ao 
assunto, os planos da pró-
xima semana irão incluir 
uma proposta para aumen-
tar a 40 mil o valor inicial 
para 120 mil e incluem a 
Hungria ao lado de Grécia 
e Itália na lista de países a 
ser ajudado.

A outra parte do plano 
é um mecanismo de redis-
tribuição de longo prazo, 
a ser desencadeado por 
qualquer país afetado por 
um súbito afluxo de imi-
grantes. Não está claro qual 
o limite de imigrantes para 
ativar o mecanismo.

O presidente do Conse-
lho Europeu, Donald Tusk, 
disse nessa quinta-feira 
que “uma justa distribui-
ção de pelo menos 100 mil 
refugiados é o que precisa-
mos hoje”. Esta é a primei-
ra vez que este valor foi 
dito publicamente por uma 
autoridade da UE. 

UE anuncia plano para 
redistribuir refugiados

CRISE MIGRATÓRIA Desemprego 
na França  
chega a 10% 
no 2º trimestre
Da Agência Lusa 

A taxa de desemprego na 
França manteve-se estável no 
segundo trimestre em cerca 
de 10%, indicam dados esta-
tísticos divulgados ontem, no 
momento em que o país con-
tinua a lidar com uma econo-
mia estagnada.

Em relação a igual perí-
odo do ano passado, a taxa 
de desemprego na segunda 
maior economia europeia, 
depois da economia alemã, 
aumentou três décimos, se-
gundo a agência EFE.

De acordo com os critérios 
da Organização Internacional 
de Trabalho (OIT), no segundo 
semestre havia 2.852.000 de-
sempregados na França.

Entre abril e junho, a taxa 
de desemprego diminuiu seis 
décimos entre os jovens de 15 
a 24 anos, chegando a 23,4%. 
Na faixa etária de 25 a 49 anos, 
houve decréscimo de dois dé-
cimos na taxa de desemprego, 
que atingiu 9,3%. Houve po-
rém aumento de seis décimos 
para a população com idade 
superior a 50 anos. Para essa 
faixa etária, o desemprego ago-
ra equivale a 7%.

No 2º semestre, 
havia 2.852.000 
desempregados 
na França

FoTo: Luis Soto-Associated Press-Estadão Conteúdo
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Federações vão se reunir na PB
Dirigentes debaterão 
calendário da CBF e 
tentarão mudar datas
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Dunga avalia jogadores 
visando eliminatórias 
da Copa do Mundo

Curtas

Atividade física tem 
inscrição reaberta

Natação se prepara 
para evento em SE

João Pessoa terá 
Centro de Formação

Aulas de skate 
no Valentina

Sest/Senat lança 
projeto “Pedalando”

Árbitro faz curso 
internacional de vôlei

Três Projetos de Extensão do curso 
de Educação Física do Centro Universitário 
de João Pessoa – Unipê tiveram 
suas inscrições reabertas ontem. As 
modalidades são: Basquetebol e Capoeira 
para iniciantes a partir dos oito anos e 
Musculação para idosos acima de 65 anos e 
obesos com IMC acima de 30. A reabertura 
se deu em virtude de vagas remanescentes 
na primeira chamada, que aconteceu entre 
os dias 28 e 31 de agosto. 

    A natação paraibana corre contra 
o tempo nos preparativos para o Norte-
Nordeste - Troféu Walter Figueiredo Silva 
(masculino e feminino), que acontecerá no 
período de 24 a 26 deste mês, no Parque 
Aquático Zé Peixe, em Aracaju-SE. Quatro 
clubes devem representar o Estado: Grêmio 
Cief, Esporte Clube Cabo Branco, Clube dos 
Oficiais da Polícia Militar e Sesi/Campina 
Grande.

O Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e a 
Estácio inauguram na próxima terça-feira, 
em João Pessoa, o Centro de Formação de 
Voluntários. Além do que será instalado 
na capital paraibana, existem ainda 
outros 15 centros espalhados pelo país. O 
de João Pessoa vai funcionar do próximo 
dia 8 até o dia 26 deste mês. O processo 
de seleção dos candidatos, o treinamento 
dos voluntários podem ser acompanhados 
pela imprensa.

O Centro de Treinamento Ivan 
Tomaz, no Valentina Figueirêdo, 
montou sua escolinha de adeptos ao 
skate. A atividade física é treinada 
pelos atletas no período da tarde. São 
garotos e garotas nas mais variadas 
faixas etárias, sob os olhares da 
direção do órgão e de professores 
altamente qualificados. O projeto 
atende moradores do bairro.

O Sest/Senat lançou ontem o projeto 
“Pedalando”. O objetivo é que o ciclismo vire 
um hábito, uma atividade física e até um meio 
de transporte. Um evento especial está sendo 
elaborado para o dia 4 do próximo mês. Será 
um passeio ciclístico pelas ruas da cidade, 
evento este que ocorre simultaneamente em 
todo o País. As inscrições poderão ser feitas 
de forma presencial, na sede da instituição no 
Distrito Industrial de João Pessoa.

A Confederação Brasileira de 
Vôlei, através do seu Departamento 
de Vôlei de Praia, convidou o árbitro 
paraibano “Pastor” para fazer o curso 
de árbitro internacional. O convite 
foi muito comemorado por todos que 
fazem o vôlei de praia no Estado, haja 
vista se tratar de um reconhecimento 
pelo trabalho que vem sendo realizado 
por esses profissionais na Paraíba. Das 
10 vagas, a Paraíba foi contemplada 
com uma.

Reunião de avaliação do Paraibano de 2016 ocorreu na tarde de ontem na sede da FPF com representantes de clubes profissionais

O técnico Ramiro Sousa volta a treinar hoje a equipe botafoguense, que deverá ir a campo em mais um compromisso com desfalques

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

A Paraíba vai sediar em 
data ainda a ser definida, a 
reunião com todos os presi-
dentes de federações de fu-
tebol do Nordeste. A mesma 
será ainda este ano e debate-
rá, entre outros assuntos, o 
calendário de atividades da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, a crise que passa os 
clubes na região, bem como a 
Copa do Nordeste, cuja reu-
nião sobre esta competição 
já está marcada para o próxi-
mo dia 24. 

Essas informações fo-
ram repassadas na tarde 
de ontem pelo presidente 
Amadeu Rodrigues Júnior, 
durante reunião na sede da 
FPF, com representantes de 
clubes paraibanos que estão 
na elite do futebol estadu-
al. A reunião teve o objetivo 
central avaliar o calendário 
da CBF onde determina que 
os campeonatos estaduais 
devem ser realizados em 13 
datas no próximo ano, devi-
do eliminatórias da Copa do 
Mundo e outras competições 
de âmbito internacional.

As federações de futebol 
do Nordeste, segundo Ama-
deu Rodrigues, vão buscar 
junto a CBF 18 datas para a 

conclusão dos seus campeo-
natos estaduais, uma vez que 
alegam ser 13 datas insufi-
cientes para a conclusão, com 
êxito, dos estaduais.

Além de diretores da Fe-
deração Paraibana de Futebol 
e representantes de Botafo-
go, CSP, Treze, Campinense e 
Auto Esporte, a reunião teve 
a presença também do pro-
curador de Justiça Valberto 
Cosme de Lira, presidente da 
Comissão Estadual de Pre-
venção e Combate à Violência 

nos Estádios da Paraíba, que 
se fez presente a convite do 
presidente da FPF Amadeu 
Rodrigues, além de radialis-
tas, jornalistas e diretores 
da Associação dos Cronis-
tas Esportivos da Paraíba 
(Acep-PB).

Outras reuniões sobre 
o assunto ainda serão mar-
cadas, conforme garantiu 
Amadeu Rodrigues. Segundo 
ele, a determinação da CBF é 
que se cumpra o calendário, 
no entanto, se faz necessá-

rio uma adequação junto às 
equipes para que tudo trans-
corra conforme a legislação 
em vigor, bem como as deter-
minações da Confederação 
Brasileira de Futebol.

O procurador de Justiça 
Valberto Lira voltou a de-
fender a implantação de ca-
tracas eletrônicas nas entra-
das dos estádios da Paraíba, 
além de demonstrar preocu-
pação em relação aos laudos 
técnicos dos estádios antes 
da realização de qualquer 

competição oficial.
Para as próximas reuni-

ões, os clubes deverão trazer 
sugestões no sentido de que 
a FPF possa barganhar junto 
a CBF, principalmente no que 
diz respeito a 13 ou 18 datas 
para os jogos do Campeonato 
Paraibano 2016. Todos, por 
sua vez, admitiram querer a 
melhoria do futebol paraiba-
no, apesar dos clubes fazerem 
a exposição dos problemas 
enfrentados, porém, nenhu-
ma proposta foi debatida.

Campinense 
define preços de 
ingressos contra 
o Colo Colo

O torcedor do Campi-
nense Clube já sabe quanto 
vai custar o seu ingresso para 
o confronto diante do Colo 
Colo,  da Bahia, pela 9a Roda-
da do Campeonato Brasileiro 
da Série D. A partida será no 
próximo domingo, no Estádio 
Amigão, em Campina Grande.

 O torcedor raposeiro que 
desejar assistir ao duelo vai pa-
gar R$ 20 na arquibancada sol, 
R$ 40 na arquibancada sombra 
e R$ 60 no setor de cadeiras. 
estudante e idoso devidamente 
documentados terão direito a 
meia-entrada. 

Vale lembrar que os in-
gressos para essa partida não 
serão vendidos na véspera. 
Sendo assim, os bilhetes só po-
derão ser adquiridos a partir 
das 13h do domingo nas bilhe-
terias do local do confronto. 

Líder do Grupo 3 com 
onze pontos conquistados, a 
Raposa entra em campo em 
uma situação bem confortável. 
Matematicamente, o time co-
mandando por Francisco Diá 
precisa somar apenas mais um 
ponto nos dois últimos jogos 
que lhe restam para garantir 
uma vaga na próxima fase da 
quarta Divisão do Brasileiro.

Às 16h de domingo, no 
Estádio Amigão, o Campinense 
encara o Colo Colo em partida 
que marcará a última vez que o 
Rubro-Negro joga em casa pela 
fase de grupos da Série D. Para 
esse confronto, a CBF escalou 
Marcelo Alves dos Santos, do 
Mato Grosso, como árbitro 
principal. Luis Filipe Gonçalves 
e Tomaz Diniz, ambos da Paraí-
ba, serão seus auxiliares. 

O Botafogo pode ter vá-
rios desfalques para a partida 
de domingo, contra o Icasa-CE, 
às 19h, no Estádio Romeirão, 
pela 15ª rodada do Grupo A do 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie C. Estão aguardando o “si-
nal verde” do Departamento 
Médico, Guto (volante), Doda, 
Rone Dias e Samuel (meias), 
além de Valter (zagueiro), que 
terá que cumprir suspensão 
automática. Jogadores impor-
tantes que podem ficar de fora 
do confronto do Belo na busca 

da reabilitação na competição. 
O time treina hoje pela 

manhã, antes da viagem ao 
interior do Ceará. No coletivo 
realizado ontem, o treinador 
Ramiro Sousa teve que fazer 
novas mudanças e testar algu-
mas formações para encarar 
o time cearense. Na defesa, a 
novidade foi a entrada de Alex 
ao lado de André Lima, que re-
torna a equipe, após cumprir 
suspensão, que teve também 
Gustavo na lateral direita e 
Ailton na esquerda. 

No meio de campo a 
presença dos volantes Za-
quel, Jean, Nata e Hércules, 

já que não conta com jogado-
res de criação para a posição. 
No ataque, a dúvida fica por 
conta de Beto ou Reginaldo, 
que poderá atuar ao lado de 
João Paulo. Com tantas dú-
vidas pela frente o treinador 
botafoguense só definirá o 
time  momentos antes do 
jogo. Segundo ele, possíveis 
desfalques que devem fazer 
falta ao time da Maravilha 
do Contorno para conseguir 
os três pontos. “Infelizmente 
vamos ter que aguardar a po-
sição do médico para ter uma 
noção do que teremos à dis-
posição. Apesar dos proble-

mas vamos correr atrás da 
reabilitação na competição”, 
observou. 

Na sexta posição, com 19 
pontos, o Belo ainda sonha 
em participar do G4, mesmo 
sabendo das dificuldades que 
terá pela frente. Ramiro passa 
motivação e incentivo ao gru-
po para buscar até as últimas 
a classificação para a Série B 
de 2016. Ele terá pela frente 
o lanterna do Grupo A, com 
7 pontos. “Não tem jogo fácil 
pra ninguém. Temos que fa-
zer a nossa parte independe 
dos outros resultados”. ava-
liou Ramiro. 

Botafogo poderá ter até 5 desfalques 
para confronto contra o Icasa no Ceará

BRASILEIRÃO DA SÉRIE C

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

FOtO: Ascom/FPF

FOtO: Ascom/Botafogo-PB



Governo edita MP que vai
complicar atletas e clubes
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Direitos de imagem dos 
jogadores terão alta
na sua tributação

Quem estará se apresentando amanhã, em João Pessoa, 
é a Sociedade Esportiva União, de Natal-RN, campeã 
potiguar de futebol feminino. O time vem a convite do 
Kashima-PB, campeão paraibano, para enfrentar a equipe 
feminina do Gama-DF, que chega hoje a João Pessoa. A 
partida será no Estádio Wilsão, em Mangabeira, a partir 
das 9 horas. Será o primeiro compromisso do time can-
dango no Estado. Depois do jogo com o União, o Gama 
enfrenta no domingo o Verona Futebol Clube, de Bayeux 
e encerra sua série de amistosos em João Pessoa diante 
do Kashima, na segunda-feira. Os jogos são todos às 9h.

Desportiva União/RN

O futebol virado de 
cabeça para baixo

A Federação Paraibana de Futebol reuniu ontem os clubes 
para discutir o novo calendário de competição da CBF, que 
obriga aos clubes a se enquadrarem. Nada contra em relação a 
imposição da Confederação Brasileira de Futebol, mas, se trata 
de uma aberração, até mesmo que vem deixando dirigentes 
de clubes e diretores de federações estaduais com a mão na 
cabeça. A comissão de clubes instalada na CBF, com plenos po-
deres para definir e cuidar da gestão dos campeonatos de 2016, 
certamente não foi consultada para a elaboração do calendário 
do futebol do ano que vem. Se, por acaso, os clubes deram 
palpite nessa programação das competições divulgada pela CBF 
é bom encaminhar os dirigentes para um sanatório.

Difícil entender que os clubes participaram desse estudo 
e autenticaram a distribuição dos campeonatos em 2016. O 
calendário é quase uma provocação. Teremos cinco rodadas 
do Brasileirão no período da Olimpíada do Rio. Teremos ainda 
rodadas um dia após os jogos da Seleção Brasileira nas Elimina-
tórias da Copa de 2018. Prejuízo certo aos clubes, torcedores, 
patrocinadores e demais investidores no futebol.

Como dividir atenção do País entre o Brasileirão e a 
Olimpíada?  Um evento dessa magnitude com olhares do mundo 
todo debruçado no Rio e pela primeira vez tendo o Brasil como 
sede vai consumir a audiência das tevês. Será que a Globo, dona 
dos direitos de transmissão do futebol brasileiro e com um in-
vestimento de R$ 1,1 bilhão nos clubes, concordou com o calen-
dário da CBF? Muitas interrogações e muita incompetência. Não 
custa lembrar que durante a Olimpíada estádios importantes 
serão cedidos aos organizadores dos Jogos do Rio para receber 
partidas dos torneios de futebol masculino e feminino. São eles: 
Maracanã, Engenhão, Itaquerão, Mineirão, Mané Garrincha, Fonte 
Nova e Arena Amazônia. Ou seja, a CBF virou o futebol brasileiro 
de ponta cabeça. Mas preservou as 19 datas dos campeonatos 
estaduais que, nos últimos anos, têm sido um retumbante fra-
casso de público e de técnica. Os presidentes das federações 
agradecem. Com eles ninguém mexe. Faturam alto com seus 
campeonatinhos e votam unidos no presidente da CBF. (alguns 
trechos transcritos da coluna de Luiz Prosperi, do Estadão).

O presidente do Internacio-
nal-PB, Neto Saraiva disse 
ontem que já gastou em tor-
no de R$ 80 mil com o time 
na Segunda Divisão. Afirmou 
ainda que a previsão ainda de 
gastos é de mais R$ 70 mil. 
Que custo hein?

Internacional-PB

O jornalista Raniery Soares confirmou ontem que foi 
mesmo, inicialmente, impedido de trabalhar, no domingo 
passado, no Estádio José Cavalcanti, em Patos. Ele disse 
que não foi a diretoria do Nacional de Patos que o impediu, 
mas sim algumas pessoas contratadas para trabalhar na 
entrada do estádio. Minutos depois, após protestar, teve 
o acesso liberado, porém, bastante questionado, mesmo 
com a apresentação da carteira de cronista esportivo.

marcosauniao@gmail.com

Marcos 
Lima

O presidente do Esporte 
Clube Cabo Branco, Antônio 
Toledo continua adminis-
trando a entidade com tan-
ta seriedade que alguns dos 
seus antigos adversários já 
estão aliados a ele. É isso 
aí. A União faz a força!

Cabo Branco

Impedimento

A presidente Dilma lan-
çou nesta semana uma Me-
dida Provisória (MP) que 
inclui mudanças no cálculo 
dos impostos que incidem 
sobre os direitos de imagem 
pagos aos jogadores de fu-
tebol. Caso a proposta seja 
aprovada, a expectativa é que 
a medida tenha grande im-
pacto nos acordos entre clu-
bes e atletas, já que a grande 
maioria dos altos salários de 
jogadores são acertados des-
ta forma no país por ter uma 
menor tributação.

Na medida divulgada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União, na última segunda-
feira, o percentual que serve 
de base para o pagamento de 
impostos em relação ao valor 
pago como direito de ima-
gem subiria dos atuais 32% 
para 100%.

“Umas das consequên-
cias dessa medida poderá ser 
o pagamento integral pelos 
clubes aos atletas a partir do 
contrato de trabalho, deixan-
do de realizar-se o contrato 
de imagem, já que o ganho 
fiscal que existia está sendo 
dissipado – comentou o advo-
gado Eduardo Carlezzo, espe-
cialista em direito desportivo. 
A iniciativa, que valeria a par-
tir de 2016, visa aumentar a 
arrecadação de impostos e 
gerar mais receita para o or-
çamento do próximo ano. A 
proposta foi incluída em MP 
que abrange impostos para 
os mercados de bebidas e ele-
troeletrônicos.

Vão aceitar? 
A mudança na incidên-

cia de impostos sobre o direi-
to de imagem deve impactar 
os acordos no futebol já que 
os ganhos reais dos jogado-
res passarão a ser menores. 
Atualmente, ao fazer esse 
tipo de acordo, os atletas têm 
benefícios fiscais por recebe-
rem essa parte dos salários 
através de pessoa jurídica 
(empresa).

“Como os clubes preci-
sarão manter em dia os paga-
mentos do contrato de ima-
gem para evitarem punição, 
também sob a perspectiva 
deles tais contratos podem 
não ser mais interessantes” 
afirmou Carlezzo.

Contatado, o Bom Senso 
afirmou apenas que o assun-
to ainda está sendo discutido 
internamente.

A Williams continuará 
com a sua dupla de pilotos 
inalterada de Felipe Massa 
a Valtteri Bottas para a tem-
porada de 2016, anunciado 
num vídeo publicado nos ca-
nais sociais da equipe antes 
do GP da Itália. 

Massa mudou-se para a 
Williams para a temporada 
de 2014, depois de um longo 
período como piloto da Fer-
rari, e continuará para sua 
14ª temporada na categoria 
com esta extensão contra-
tual. 

“Estou muito feliz 
por ser parte da família 
Williams”, disse Massa. “Es-
tou no meu segundo ano 

aqui e estou muito feliz em 
permanecer, já que estamos 
trabalhando muito bem jun-
tos como uma equipe”. 

“Eles me respeitam mui-
to e os resultados estão lá, e 
tem sido tão legal de ser par-
te da grande reviravolta da 
equipe desde o final de 2013. 
Eu não posso esperar para 
continuar trabalhando ainda 
mais pela equipe e para mim 
mesmo”. 

Bottas, que anterior-
mente foi ligado à Ferrari, fez 
sua estreia na Fórmula 1 com 
a Williams em 2013, depois 
de um ano como piloto de 
testes, e permanecerá com 
a equipe de Grove para sua 

quarta temporada consecu-
tiva. 

“Estou realmente feliz 
em permanecer com a equi-
pe por uma quarta tempora-
da na F1”, adicionou Bottas. 
“Nós fomos ficando mais for-
tes como equipe e estou an-
sioso para ver o que o carro 
do próximo ano nos trará, já 
que acredito que possamos 
alcançar resultados ainda 
mais fortes do que tivemos 
até agora”. 

“Mal posso esperar por 
2016. No entanto, ainda es-
tou totalmente focado nes-
ta temporada, já que ainda 
temos muitos desafios para 
conquistar”.

Williams renova o contrato de 
Felipe Massa e Valtteri Bottas

FÓRMULA 1

Unipê reabre inscrições em três modalidades
Três Projetos de Exten-

são do curso de Educação Fí-
sica do Centro Universitário 
de João Pessoa – Unipê tive-
ram suas inscrições reabertas 
ontem. As modalidades são 
basquetebol e capoeira para 
iniciantes a partir dos oito 
anos e musculação para ido-
sos acima de 65 anos e obe-
sos com IMC acima de 30. A 
reabertura se deu em virtude 
de vagas remanescentes na 
primeira chamada, que acon-
teceu entre os dias 28 e 31 
de agosto. Outras duas foram 
incluídas: Capoeira Adulto e 
Judô Infantil (5 a 12 anos). As 

inscrições seguem até o pró-
ximo domingo e só podem ser 
feitas on-line.

Para a inscrição dos 
adultos, os candidatos devem 
preencher o formulário, que 
solicita o nome, o Cadastro de 
Pessoa Física – CPF, a data de 
nascimento, o sexo, o estado 
civil, o telefone, o e-mail, o en-
dereço residencial e informar 
se é discente da Instituição. O 
formulário pode ser acessado 
aqui. Para as modalidades in-
fantis, é necessário informar 
o nome, a data de nascimen-
to e o sexo do candidato, bem 
como o telefone para conta-

to e o e-mail. Além disso, é 
preciso colocar o nome e o 
telefone do responsável, o en-
dereço residencial e a moda-
lidade escolhida. Em ambos 
os casos, o candidato só pode 
se inscrever em uma modali-
dade.

 
Conheça as turmas
 No basquetebol, as aulas 

acontecem nas terças e quin-
tas-feiras, entre 8h e 10h. Já 
para a modalidade de capo-
eira infantil, as aulas aconte-
cerão nas quartas e sextas-
feiras, entre 17h e 18h. Quem 
deseja praticar a musculação, 

a turma para idosos e obesos 
reabre suas inscrições, com 
aulas que acontecerão das 
segundas às quintas-feiras, 
entre 7h e 8h.

A reabertura das inscri-
ções vem com duas novas 
turmas para as atividades fí-
sicas. São elas: judô infantil, 
para alunos entre 5 e 12 anos 
de idade, apenas; e capoeira 
adulto. Para a turma de judô 
infantil, as aulas acontecerão 
nas terças, quintas e sextas-
feiras, entre 18h e 19h. A ca-
poeira adulto terá aulas nas 
quartas e sextas-feiras, tam-
bém entre 18h e 19h.

PROJETOS DE EXTENSÃO

Brasileiro bem mais tranquilo para o restante da temporada após a decisão da equipe inglesa

A presidente Dilma, aqui com dirigentes do Bom Senso, projeta uma maior arrecadação com a MP

FOTOS: Reprodução/Internet
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Bota-RJ mais tempo na liderança
BRASILEIRO DA SÉRIE B
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Ricardo Gomes quer 
mais do time e prevê
muitas dificuldades

O Botafogo é o time que 
mais tempo ficou na lide-
rança da Série B. E quer se 
manter assim até o fim, sem 
perder posições e, de prefe-
rência, se distanciando ainda 
mais dos rivais. Mas o traba-
lho é um pouco mais difícil 
do que a teoria. Isso porque, 
na análise do técnico Ricardo 
Gomes e de Navarro, a com-
petição é muito equilibrada. 
Nota-se pela tabela.

Até o momento, sete ti-
mes já passaram pela lide-
rança da Série B. Três deles 
ocuparam-na na primeira ro-
dada, é verdade - CRB, Macaé 
e Sampaio Corrêa venceram 
seus primeiros duelos por 
2 a 0 e assumiram a ponta. 
Além deles, o Náutico lide-
rou na 3ª rodada (hoje é 7º), 
o Bahia, na 4ª rodada (hoje é 
4º), e o Vitória, da 17ª à 21ª 
rodada (hoje é 2º). O Botafo-
go, por sua vez, fechando a 
lista, liderou na 2ª, perdendo 
posição nas duas seguintes, 
recuperando-a da 5ª à 16ª e 
voltando ao topo agora na na 
última terça-feira, ao golear 
o Atlético-GO.

O equilíbrio, no entanto, 
não se mostra apenas nas po-
sições. Também nos núme-
ros. O Botafogo é o atual lí-
der, com 39 pontos. Mas não 
está tranquilo. Tem apenas 
um ponto de vantagem sobre 
os três outros que fecham o 
G-4 - Vitória, Sampaio Cor-
rêa e Bahia somam 38. Logo 
atrás, vem Paysandu, com 
37, e América-MG e Náutico, 
ambos com 35, além do San-
ta Cruz que vem reagindo na 
competião e está a apenas 
quatro pontos do G4. Depen-
dendo dos resultados para-
lelos na rodada que começa 
hoje, esses times podem en-
trar na zona dos quatro pri-
meiros.

“É um futebol muito 

equilibrado. Aqui (no Brasil), 
quem é o dono da casa sem-
pre faz jogo duro, mesmo se 
for um dos últimos coloca-
dos. Isso faz a competição 
ser sempre disputada. O Bra-
sil tem o futebol mais impor-
tante da América, e, por isso, 
as competições são muito 
difíceis” opinou o atacante 
uruguaio Navarro.

A análise é a mesma do 
técnico Ricardo Gomes, que 
se animou com a vitória so-
bre o Atlético-GO e a volta 
ao primeiro lugar da com-
petição, mas quer mais. O 
treinador sabe que o cami-
nho ainda é difícil. A come-
çar pelo jogo de amanhã, um 
confronto direto com o Vitó-
ria, no Barradão. Assim, não 
há tranquilidade. Ricardo 
Gomes quer acumular mais 
e mais pontos para se distan-
ciar de vez dos adversários.

“Contra o América-MG 
foi assim também, começa-
mos o jogo fora do G-4 (mas 
o time venceu e retornou). 
Isso é o equilíbrio do nosso 
futebol, seja Série A ou B. 
Alguns times são padroniza-
dos, outros conseguem sur-
preender. Isso é só no Brasil. 
Fora, você vê que eles tem 
o padrão, mas é muito mais 
difícil o fator surpresa, como 
temos aqui. Precisamos de 
uma sequência de vitórias 
para sair desse tremendo 
equilíbrio. (...) A liderança é 
importante, mas quero uma 
maior distância, pois ela vale 
só até amanhã” avaliou, após 
a partida.

Sem Neilton, Carleto e 
Daniel Carvalho, o Botafogo 
busca manter o bom futebol 
mostrado contra o Atléti-
co-GO. No Barradão, às 15h 
(de Brasília) de amanhã, o 
Alvinegro encara o Vitória e 
precisa do resultado positivo 
para se manter em primeiro 
colocado. A equipe treinou 
ontem e hoje para definir os 
substitutos dos três desfal-
ques.

Vidal volta a causar 
problema no Chile

Árbitro se sente
ameaçado em MG

Um dos principais jogadores do 
Chile na conquista da Copa América, o meia 
Arturo Vidal voltou a polemizar no país sul-
americano. Ele foi visto em bares de Santiago 
depois de pedir dispensa dos amistosos da 
seleção. Horas depois de anunciar sua saída 
da equipe por "motivos pessoais", Vidal foi 
visto pela emissora Chile Vision em um bar. 
Já o jornal El Mercurio diz que o motivo da 
dispensa não é por problemas pessoais. 
Vidal teria chegado à concentração chilena 
atrasado e bêbado.

O trio de arbitragem de Atlético-MG 
0x1 Atlético-PR não teve sossego após a 
partida no Independência, em Belo Horizonte, 
na noite da última quarta-feira. O juiz Marcelo 
de Lima Henrique e os assistentes Elan Vieira 
de Souza e Marlon Rafael Gomes de Oliveira 
precisaram ficar no estádio até a madrugada, 
cerca de três horas após o final do jogo, 
porque torcedores atleticanos os esperavam 
no hotel em que estavam hospedados na 
capital mineira. Foi preciso a ação policial para 
evitar uma confusão.

Curtas

Torcedor do Fla se 
anima para clássico

CPI do Futebol está
sendo esvaziada

A vitória do Flamengo por 3 a 0 em 
cima do Avaí, na noite de quarta-feira, deu 
um novo ânimo aos torcedores. Como o time 
chegou aos 32 pontos - quatro a menos 
que o primeiro time no G-4, os rubro-negros 
acordaram cedo e fizeram uma imensa fila 
no Maracanã para comprar ingressos para 
o clássico Fla-Flu. Teve até torcedor com a 
camisa do Internacional, que goleou o Vasco 
por 6 a 0  na bilheteria do estádio. O duelo 
será no próximo domingo, às 16 horas. O Flu 
vem de derrota para o Corinthians.

O jornalista escocês Andrew 
Jennings compareceu à CPI do Futebol no 
senado na manhã de ontem, e falou para um 
plenário vazio. Dos 18 membros que integram 
a comissão, apenas três acompanharam o 
depoimento. Somente Paulo Bauer (PSDB-SC), 
Romário (PSB-RJ) e Zezé Perrela (PDT-MG) 
deram atenção ao repórter, que está no Brasil 
com uma equipe da rede de TV britânica BBC, 
produzindo um documentário sobre a CPI. O 
relator, Romero Jucá (PMDB-RR) assinou a 
presença e se retirou do plenário.

Classificação

Série B 
Times PG J V E D GP GC SG
10 Botafogo-RJ 39 22 11 6 5 35 17 18

20 Vitória-BA 38 22 11 5 6 32 21 11

30 Sampaio Corrêa-MA 38 22 11 5 6 32 23 9

40 Bahia-BA 38 22 10 8 4 32 21 11

50 Paysandu-PA 37 22 11 4 7 26 20 6

60 América-MG 35 22 10 5 7 30 23 7

70 Náutico-PE 35 22 10 5 7 27 26 1

80 Santa  Cruz-PE 34 22 10 4 8 32 28 4

90 Criciúma-SC 32 22 8 8 6 21 25 -4

100 Bragantino-SP 31 22 10 1 11 29 32 -3

110 Paraná-PR 29 22 8 5 9 26 26 0

120 CRB-AL 28 22 8 4 10 26 26 0

130 Luverdense-MT 28 22 7 7 8 24 22 2

140 Macaé-RJ 28 22 7 7 8 30 31 -1

150 Atlético-GO 27 22 7 6 9 19 27 -8

160 Oeste-SP 26 22 7 5 10 23 29 -6

170 Boa Esporte-MG 23 22 5 8 9 19 25 -6

180 ABC-RN 20 22 4 8 10 23 35 -12

190 Ceará-CE 18 22 4 6 12 21 36 -15

200 Mogi Mirim-SP 18 22 3 9 10 24 38 -14
  
Jogos de hoje

19h Mogi Mirim-SP x Oeste-SP

 ABC-RN  x  Santa Cruz-PE

 Náutico-PE  x  Sampaio Corrêa-MA 

 CRB-AL  x  Ceará-CE 

21h30 Paraná-PR  x  Bahia-BA

 Macaé-RJ  x  Luverdense-MT

 Amanhã
15h Vitória-BA  x  Botafogo-RJ 

21h Paysandu-PA x  Boa-MG 

 América-MG  x  Bragantino-SP

O fim do primeiro turno 
e o começo do segundo no 
Campeonato Brasileiro ficou 
marcado pela disparada do 
Corinthians na liderança e as 
polêmicas de arbitragem. O 
curioso é que, nos erros ou 
lances discutíveis a favor da 
equipe paulista e contra o se-
gundo colocado Atlético-MG, 
envolveram árbitros ou auxi-
liares que ostentam, ostenta-
ram ou estão perto de ter o 
escudo da Fifa, e que na teo-
ria são os melhores do país.

As reclamações e dis-
cussões sobre arbitragem 
têm pautado a liga nacional 
desde que Corinthians e São 
Paulo empataram no clássico 
por 1 a 1. A partir de então, 
os lances polêmicos não pa-
raram de ocorrer.

No Brasil, um árbitro 
Fifa recebe R$ 3.450 por par-
tida na Série A do Campeo-
nato Brasileiro. Se for CBF 1, 
nível dos melhores do país 
que não integram o quadro 
da entidade máxima do fute-
bol, R$ 2.350.

Vindo de cinco vitórias 
consecutivas e 14 jogos sem 
perder no Brasileirão (11 
triunfos e três empates), o Co-
rinthians está no topo da clas-
sificação com 49 pontos, sete 
a mais do que o Atlético-MG.

Lances polêmicos
Atlético-MG 0 x 2 Grêmio 

- 18ª rodada. Atleticanos re-
clamaram de pênalti de Erazo 
em Leonardo Silva não mar-
cado após empurrão na área. 
Por outro lado, gremistas qui-
seram penalidade de Thiago 
Ribeiro em Galhardo. Árbitro 
do jogo era Dewson Fernando 
Freitas da Silva (Fifa/PA).

Chapecoense 2 x 1 Atlé-
tico-MG - 19ª rodada. Atle-
ticanos ficaram revoltados 
com a expulsão de Leonardo 
Silva e com o segundo gol da 
Chapecoense, em lance no 
qual Apodi carregou a bola 
com o braço. Auxiliar que 
não viu o toque de mão era 
Danilo Ricardo Simon Manis 
(Aspirante da Fifa/SP).

Atlético-MG 0 x 1 Atléti-
co-PR - 22ª rodada. Mineiros 
reclamaram da expulsão de 
Marcos Rocha ainda no pri-
meiro tempo por conta de 
reclamação. "Pô, foi falta, foi 
falta", disse o jogador ao ár-
bitro Marcelo de Lima Henri-
que, que foi da Fifa por seis 
anos (2008-2014). Além dis-
so, os mandantes reclama-
ram do pênalti cometido por 
Victor. Para Salvio Spinola, 
especialista dos canais ESPN, 
o juiz acertou.

São Paulo 1 x 1 Corin-
thians - 17ª rodada. No úl-
timo lance da partida, uma 
bola que claramente tocou 
a mão de Uendel dentro da 
área revoltou todos os joga-

dores do São Paulo. Antes, 
o zagueiro alvinegro Felipe 
foi expulso injustamente, na 
avaliação de Salvio Spinola. 
Árbitro do jogo era Leandro 
Pedro Vuaden (Fifa/RS).

Corinthians 4 x 3 Sport 
- 18ª rodada. Corinthians e 
Sport empatavam em 3 a 3 
até os últimos minutos da 
partida, quando o cruza-
mento do lateral Guilherme 
Arana encontrou o braço de 
Rithely, que tentava o carri-
nho. Para Salvio Spinola, Luiz 
Flávio de Oliveira (Fifa-SP) 
acertou ao apontar a marca 
da cal.

Avaí 1 x 2 Corinthians - 
19ª rodada. Aos 37 minutos 
do segundo tempo, com a 
partida ainda empatada, Jeci 
mandou a bola para o fundo 
das redes do Corinthians, 
mas a assistente Nadine 
Schramm Camara Bastos 
(Fifa-SC) marcou o impedi-
mento. Errou. O zagueiro do 
Avaí, ainda que por poucos 
centímetros, estava em posi-
ção legal.

Corinthians 2 x 0 Flumi-
nense - 22ª rodada. Quando 
perdia o jogo por 1 a 0, o 
Fluminense teve um gol mal 
anulado. Scarpa cobrou es-
canteio, Edson cabeceou, e 
Cícero completou. O bandei-
rinha Fábio Pereira (Fifa-TO), 
contudo, assinalou impedi-
mento inexistente.

Arbitragens seguem polêmicas 
e Corinthians dispara na ponta 

SÉRIE A

O Botafogo volta a jogar amanhã, diante do Vitória, no Barradão. Já o Bahia, que também está no G4, vai enfrentar o Paraná, fora de casa

O árbitro Marcelo de Lima 
Henrique foi alvo de críticas 

no jogo em que o Atlético-PR 
venceu o Galo mineiro

FOTOS: Reprodução/Internet
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Novo ciclo começa nos EUA
SELEÇÃO BRASILEIRA

Amistosos servem de 
laboratório para Dunga 
visando as Eliminatórias

Amanhã, a partir das 17h 
(horário de Brasília), no Estádio 
Red Bull Arena, em Nova Jersey, 
nos EUA,  a Seleção Brasileira 
faz amistoso contra a Costa Rica. 
Será o primeiro jogo depois da 
humilhação na Copa América. 
Dunga tem a missão de juntar 
os cacos nessa nova caminhada 
em direção a Copa do Mundo 
de 2018, na Rússia. As elimina-
tórias vão começar no próximo 
mês e ele aproveita os amistosos 
- o segundo será no dia 8, ainda 
em território norte-americano, 
agora com os EUA - para fazer 
novas observações como o meia 
Lucas Lima, do Santos, grande 
destaque do Campeonato Brasi-
leiro. 

Apesar da expectativa, a 
maioria dos jogadores prefere 
não falar ou minimiza os efeitos 
da  ainda vexatória goleada so-
frida pelo Brasil na semifinal da 
Copa do Mundo de 2014 diante 
da Alemanha, no trágico 7 a 1 e 
sequer fala em Copa América. O 
meia Luiz Gustavo, no entanto, 
mostrou certa insatisfação com 
os desdobramentos da partida 
até os dias de hoje.

Em entrevista em Nova Jer-
sey, na concentração da Seleção 
Brasileira para os amistosos con-
tra a Costa Rica e os Estados Uni-
dos, o atleta afirmou que a partida 
tem feito pessoas falarem muito 
mais do que devem e sem nenhu-
ma convicção.

Para o jogador, que esteve na 
Copa do Mundo e foi cortado da 
Copa América por causa de lesão,  
o resultado não deve ser justifica-

tiva para todos os problemas do 
futebol no país.

"O que eu acho é que quando 
as pessoas fazem críticas constru-
tivas, eu tenho a humildade de pe-
gar, assumir, digerir e evoluir. Mas 
infelizmente não é assim. Muitas 
vezes, no meu caso e também em 
outros, as pessoas falam sem ra-
zão, sem convicção. É melhor não 
falar nada do que falar qualquer 
coisa só para as pessoas lerem. Se 
não tiver base, melhor não falar. 
Mas eu tento ficar tranquilo quan-
to a isso", afirmou o jogador.

"Eu acho que as pessoas falam 
só o que estão vendo. Depois do 
resultado (7 a 1), elas acham que 
podem falar tudo ou quase tudo. E 
não é assim. Temos de entender e 
respeitar, mas não dá para aceitar 
100% o que estão dizendo. É ques-
tão de opinião, de entendimento 
de cada um", completou.

O atleta, que vai disputar sua 
primeira Eliminatória da carrei-
ra e tem treinado como titular ao 
lado de Fernandinho para formar 
o meio de campo da seleção, disse 
que espera bastante dificuldade 
ao enfrentar os sul-americanos 
por uma vaga na Copa do Mundo 
da Rússia.

Por isso, ele sabe que só um 
bom desempenho fará torcedores 
e jornalistas mudarem de opinião.

"Todo mundo vai querer ga-
nhar da gente. Nunca foi fácil e 
não vai ser. Temos de estar pre-
parados para a pior situação.  Não 
vai ser diferente da dificuldade 
que sempre foi de jogar uma Eli-
minatória", finalizou.

Além de enfrentar a Costa 
Rica, no dia 5, e os Estados Unidos, 
no dia 8, o Brasil se prepara para 
enfrentar o Chile e a Venezuela, na 
segunda semana de setembro. 

Marcelo Grohe é dis-
creto, de poucas mas ar-
ticuladas palavras. Con-
vocado com frequência 
por Dunga, sempre como 
segundo goleiro, ainda 
não começou jogando 
pela Seleção Brasileira. 
A oportunidade pode 
surgir nos dois jogos pre-
paratórios, contra Costa 
Rica, amanhã e Estados 
Unidos, na  próxima ter-
ça-feira.

Se vier, será bem re-
cebida, logicamente, mas 
não altera a tranquilida-
de de Marcelo nem modi-
fica seu comportamento.

“Acho mais impor-
tante estar preparado 
para aproveitar da me-

lhor maneira. Tanto eu, 
como o Jefferson, que 
vem jogando, e agora o 
Alisson, temos de estar 
bem quando formos re-
quisitados. Quanto a ser 
escalado de saída, essa é 
uma decisão que cabe ex-
clusivamente ao profes-
sor Dunga.

Nesta entrevista para 
a CBF TV, Marcelo Grohe 
falou também da cumpli-
cidade e do respeito que 
existe entre os goleiros 
da Seleção, do quanto 
os ocupantes da posição 
têm de treinar, da com-
petência de Taffarel e do 
rival Alisson, conhecido 
desde os tempos de ga-
roto.

Grohe espera uma chance

Como Neymar não está 
100% e sentiu um desconfor-
to no joelho direito, o técnico 
Dunga vai decidir com a comis-
são técnica o aproveitamento 
ou não do jogador no amisto-
so contra a Costa Rica. E ele já 
deu indícios do time que pre-
tende lançar amanhã. O Brasil 
pode começar jogando com 
Jefferson, Danilo, Miranda, Da-
vid Luiz e Marcelo; Luiz Gusta-
vo, Fernandinho, Lucas Lima, 
Willian e Douglas Costa; Hulk.

Douglas Santos
É normal na Seleção Brasi-

leira os novatos discursarem e 
até mesmo cantarem em suas 
primeiras viagens com a equi-
pe nacional. Não foi diferente  
com o lateral esquerdo Douglas 
Santos, do Atlético-MG. Mas o 
que chamou mesmo a atenção 

A atualização do 
ranking da Fifa ontem regis-
tra uma marca histórica: o 
país de Gales aparece à fren-
te da Inglaterra pela primei-
ra vez. A seleção treinada 
por Chris Coleman se mante-
ve na nona colocação, a sua 
melhor posição em todos os 
tempos, enquanto o time 
treinado por Roy Hodgson 
figura no décimo lugar após 
cair duas posições.

Líder do Grupo B das eli-
minatórias da Euro 2016 com 
14 pontos, o país de Gales 
garantirá presença na fase fi-
nal da competição com duas 
vitórias nos próximos qua-
tro dias. A última vez que os 
galeses chegaram à última 

etapa de um torneio de pri-
meira linha foi na Copa do 
Mundo de 1958. Esta seria a 
primeira Eurocopa da nação.

Já a Inglaterra, que ven-
ceu todos os seis jogos que 
fez e tem garantida pelo 
menos a participação na re-
pescagem, irá se confirmar 
na fase de grupos da Euro 
se vencer San Marino e a Es-
lovênia não ganhar da Suíça 
neste final de semana.

Outra mudança signifi-
cante foi a ascensão do Chile 
do décimo ao oitavo lugar, 
alcançando seu melhor pos-
to desde que em 2006 se mu-
dou a classificação mundial. 
Nas demais posições do top 
10, não houve alterações. A 

Argentina segue na lideran-
ça, seguida por Alemanha 
e Bélgica. O Brasil está em 
quinto, uma colocação atrás 
da Colômbia.

Técnico esboça time sem Neymar e 
dá uma nova oportunidade a Hulk

Chile sobe duas posições e Brasil 
ainda continua em quinto lugar

DUNGA

RANKING DA FIFA

na opinião do jogador foi olhar 
para a mesa de jantar e estar 
sentado ao lado do meio-cam-
pistas Kaká.

“ Tem sido muito legal estar 
aqui. Eu estava na mesa e olhei 
para o Kaká e não acreditava. 
Eu pensava: “Cara, em 2002 eu 

via ele jogando na Copa, eu es-
tava na pelada em João Pessoa, 
e agora ele está aqui”  contou, 
para em seguida falar para 
todo o grupo. Por outro lado, o 
presidente da CBF, Marco Polo, 
mais uma vez não viaja com a 
seleção e fica no Rio.

Neymar não está ainda 100% e Jefferson deve ser titular contra a Costa Rica

Chile ganhou a Copa América

FOTOS: CBF/Didulgação
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Cufa quer transformar favelas em bairros no Brasil 

Cidadania
Alana Gandra 
Repórter da Agência Brasil

A Central Única das Fa-
velas (Cufa) promove, de 
12 a 18 deste mês, em Nova 
York, a Semana Cufa Global, 
cujo destaque é o lançamen-
to, na sede da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
das linhas gerais de um pro-
jeto que tem como foco a 
transformação das comuni-
dades em bairros. Em Nova 
York, onde já existem repre-
sentações em alguns bairros, 
como o Harlem e o Bronx, a 
Cufa está abrindo um escri-
tório global, que centralizará 
as ações dos 17 países onde 
a organização não governa-
mental (ONG) está presente.

Haverá atividades cul-
turais, esportivas e sociais 
na sede da ONG, em Nova 
York. “E se der certo, a gen-
te passa a fazer essa inter-
venção em outras cidades 
do mundo”, disse à Agência 
Brasil o fundador da Cufa, 
Celso Athayde. No ano que 
vem, a meta é promover a 
Semana Cufa Global em Lon-
dres, Inglaterra.

Athayde pretende fa-
zer o lançamento, durante 
o evento em Nova York, da 
Favela Holding, que é uma 
‘holding’ social de favelas. 
Trata-se de um empreendi-
mento que tem ações e par-
cerias com diferentes empre-
sas que atuam, ou querem 

Foto: Reprodução/Internet

“A favela não se desenvolve porque ela não tem o que cobrar”, diz Athayde, que vai lançar escritório global que centralizará 17 países

atuar, nas comunidades. A 
Cufa reforçará, na ocasião, a 
importância de outras ações 
promovidas em favelas, não 
só no Rio de Janeiro, mas em 
diversos Estados brasilei-
ros. Em 2016, a Cufa deverá 
abrir escritório no Paquistão, 
anunciou Athayde.

O fundador da ONG afir-
mou que, por meio da ONU, a 
Cufa entendeu ser mais fácil 
estabelecer diálogo com fa-
velas de outros países. “Au-
tomaticamente, a gente pas-
saria a ter uma relação mais 
próxima com as Cufas de 
outros países”. A ideia não é 

só exportar e democratizar o 
acesso internacional à tecno-
logia social da Cufa, única no 
mundo, “mas também trocar 
e aprender um pouco com 
outros países. A gente enten-
de que quanto mais as fave-
las se comunicarem, mais so-
luções a gente vai encontrar 
a partir das experiências de 
cada um”.

Para Athayde, essa é a 
receita para colocar na pauta 
problemas globais que, mui-
tas vezes, apresentam solu-
ções comuns. “A gente pode 
inspirar, para o Harlem, so-
luções que encontramos no 

Complexo do Alemão, e vice-
-versa”. Para isso, observou, 
essas pessoas precisam ser 
conectadas.

O encerramento da Se-
mana Cufa Global será na 
ONU, no dia 18 de setembro, 
durante a assembleia geral 
da instituição. A Cufa apre-
sentará um projeto das fave-
las de 17 países, com metas 
objetivas de educação, com a 
proposta de erradicação do 
analfabetismo nas comuni-
dades, e de soluções alterna-
tivas para mulheres, homos-
sexuais, deficientes, jovens 
moradores nesses territó-

rios. “A favela não se desen-
volve porque ela não tem o 
que cobrar”, disse Athayde. 
Ele defente que haja maior 
informação para os morado-
res de favelas, para que en-
tendam o que é e o que sig-
nifica, por exemplo, o Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no de sua região e a impor-
tância que isso tem para o 
crescimento sociocultural e 
econômico da população.

As metas que estão sen-
do estabelecidas visam que 
as favelas passem a ser con-
sideradas bairros. O projeto 
terá de ser legitimado pelas 

favelas do país. Serão feitas 
audiências públicas sobre a 
proposta nos 27 Estados bra-
sileiros. Segundo Athayde, as 
metas serão definidas para 
os próximos dez anos, no pe-
ríodo de 2016 a 2026. “Ele 
deixa de ser um projeto da 
Cufa e passa a ser um proje-
to à disposição daqueles que 
concordarem. Se um prefeito 
ou um governador assinar, 
eles precisam perseguir es-
sas metas, e as favelas preci-
sam pressioná-los para que 
as metas sejam perseguidas”.

As especificações do 
projeto serão discutidas pela 
Cufa em parceria com univer-
sidades, como a Universidade 
de Columbia, Estados Unidos, 
e a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), além 
de intelectuais e “notáveis do 
asfalto e da favela”. As solu-
ções deverão ser apresenta-
das até o início de 2016.

Um dos focos é que fave-
las com até 30 mil habitantes 
devem ter um cinema e um 
campo iluminado. “Enquan-
to isso não existir, não está 
resolvido. Quando a gente al-
cançar as metas para os pró-
ximos dez anos, aquele lugar 
deixa de ser favela e passa a 
ser bairro, com infraestrutu-
ra básica”, afirmou. Athayde 
destacou, porém, que trans-
formar-se em bairro não sig-
nifica que a comunidade seja 
boa ou ruim, mas que pode 
ter medidas a perseguir.

Os servidores públi-
cos dos Ministérios das 
Comunicações, da Justi-
ça, do Planejamento e o 
Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica 
(Cade) têm o tempo de 
tramitação da aposen-
tadoria reduzido de 32 
para 10 dias. A medida 
passou a valer após a 
implantação do Sistema 
Eletrônico de Informa-
ções (SEI). A redução foi 
verificada no primeiro 
semestre de 2015 em re-
lação ao mesmo perío-
do de 2014.

Além da maior ra-
pidez no trâmite de 
processos de aposenta-
doria, outros processos 
como alterações nas 
folhas de pagamento 
e em pedidos de férias 
dos servidores também 
foram reduzidos. 

O tempo médio de 
trâmite passou de 18 
para 4 dias para a alte-
ração de pedidos de fé-
rias e de 45 para 5 dias 
para alterações na folha 
de pagamento. Uma re-
dução de 88% neste úl-
timo caso. Para a chefe 
da Assessoria Especial 
para Modernização da 
Gestão (Asege), Vâ-

nia Vieira, “esses núme-
ros demonstram que a 
adoção do sistema traz 
resultados concretos e 
significativos para a me-
lhoria da eficiência e da 
produtividade das insti-
tuições públicas”.

Atualmente, treze 
instituições estão com 
o sistema em operação. 
Outras 29 já estão em 
fase avançada de insta-
lação. Até o momento, 
162 órgãos de todas as 
esferas de governo já 
contataram o Ministé-
rio do Planejamento 
manifestando interesse 
em obter as informa-
ções e utilizar o SEI.

transparência
A implantação do 

SEI garante mais trans-
parência no acompa-
nhamento do anda-
mento de documentos 
nos órgãos públicos, 
porque os procedimen-
tos tramitados no siste-
ma estão disponíveis no 
Protocolo Integrado. As 
informações disponíveis 
contemplam tanto os 
processos gerados por 
cidadãos quanto aque-
les realizados pelo ór-
gão público.

Sistema reduz o
tempo de tramitação

APoSENtADoRIA

A sensação de que o Bra-
sil é abençoado com abun-
dância de água faz com que 
se despreze a importância de 
uma estratégia de longo pra-
zo para a gestão dos recur-
sos hídricos. A conclusão é 
do  relatório Governança dos 
Recursos Hídricos no Brasil, 
divulgado na última quarta-
-feira pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), 
produzido em parceria com 
a Agência Nacional de Águas 
(ANA). O estudo analisa a 
governança e a alocação de 
águas no País e sugere cami-
nhos a seguir, com base  nas 
estruturas e instrumentos de 
política que já existem. 

Segundo o texto, os di-
versos planos de recursos 
hídricos a níveis nacional, 
estadual, local e de bacia hi-
drográfica são “mal coorde-
nados e não chegam a ser co-
locados em prática, por falta 
de dinheiro ou capacidade li-
mitada de acompanhamento 
e execução”.

A OCDE critica o isola-
mento de órgãos públicos, 
o que, segundo o relatório, 
dificulta a coerência política 
entre os setores de recursos 
hídricos, agricultura, ener-
gia, licenciamento ambiental, 
saneamento e uso do solo. O 
documento também faz uma 

crítica à capacidade de  im-
plantar as decisões toma-
das pelos comitês de bacias 
hidrográficas. “Em muitos 
casos, eles essencialmente 
desempenham um papel de 
defensores, enquanto que na 
maioria dos países da OCDE 
o seu papel é construir um 
consenso sobre as priorida-
des e o planejamento para 
orientar a tomada de deci-
sões”, diz o relatório.

Segundo a entidade, a 
governança de diferentes ní-
veis é particularmente “críti-
ca” no Brasil, porque a gestão 
dos recursos hídricos está 
sob responsabilidade dos 26  
Estados e do Distrito Fede-
ral, com base em mais de 200 
comitês de bacias hidrográfi-
cas.

Sugestões
Para a OCDE, o Brasil 

não pode mais fazer uma 
gestão de crises hídricas, 
mas, sim, gestão de “riscos”, 
tendo em vista as previsões 
de crescimento populacional 
e econômico, e as mudanças 
climáticas.

“Essa crise hídrica pela 
qual o País passa propicia 
que a sociedade coloque a 
gestão da água de uma forma 
estrategicamente ampla, em 
debates de mais alto nível. 
Vários países do mundo têm 
passado por essas mudan-
ças e o Brasil pode dar esse 

passo para aperfeiçoar me-
canismos de gestão”, disse o 
representante da OCDE, Luiz 
de Mello. Segundo o estudo, a 
gestão da água deve ser vista 
como prioridade estratégica, 
com benefícios econômicos, 
sociais e ambientais “mais 
amplos” para a política na-
cional. A entidade sugere 
fortalecer o poder dos conse-
lhos nacional e estaduais de 
recursos hídricos, e reforçar 
a coordenação entre diferen-
tes setores do governo para 
maior coerência e consistên-
cia política, além de melho-
rar a capacidade financeira 
e de pessoal das instituições 
de nível estadual.

O documento recomen-
da o incentivo à adoção de 
mecanismos de preços, in-
cluindo cobranças pelo uso 
da água. Essa cobrança deve 
ser apresentada às empresas 
que retiram água dos reser-
vatórios e rios, e não direta-
mente ao consumidor.

Na avaliação do presi-
dente da ANA, o relatório 
é um documento estratégi-
co. “Assim que recebemos o 
relatório final, deliberamos 
para que não seja apenas 
um documento, mas um ins-
trumento fundamental para 
organizar a atuação da ANA 
e de seus parceiros insti-
tuais”, afirmou. O relatório 
completo está disponível no 
site da ANA.

Sensação de abundância gera 
má gestão das águas no país

RELAtÓRIo DA oCDE

Da Agência Brasil Da Agência Brasil

Em 4 horas, 
PRF registra 
mais de 2 mil 
ultrapassagens 

As colisões frontais são os 
acidentes como maior poten-
cial de morte nas estradas e 
são causadas, principalmente, 
pela ultrapassagem irregular, 
segundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Para combater 
esse tipo de infração, a PRF 
fez na última quarta-feira uma 
operação especial em 152 
pontos de rodoviais federais 
de todo o País. Durante quatro 
horas, os patrulheiros flagra-
ram 2.202 ultrapassagens em 
locais proibidos. No ano passa-
do, em média, 713 motoristas 
foram autuados diariamente 
por esse tipo de infração, con-
forme dados da PRF. A ação 
foi a segunda etapa de uma 
série de operações temáticas, 
em que as unidades regionais 
da PRF promovem operações 
integradas aumentando a fis-
calização de trânsito em seus 
trechos. Os policiais utilizam 
dados estatísticos para locali-
zar os trechos com maior inci-
dência de irregularidades.

O motorista flagrado ul-
trapassando em locais de faixa 
contínua é punido com multa 
de R$ 957,70, além de 7 pon-
tos na Carteira de Habilitação, 
mesmo valor pago para quem 
ultrapassar pela contramão. 
Se houver reincidência, em até 
um ano, o valor da multa do-
bra, passa a ser de R$ 1.915,40 
mais a suspensão da carteira.



CPF/CNPJ....: 018976723/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            289,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051357
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            400,55
Apresentante: LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 051490
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            240,92
Apresentante: LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 051491
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            235,48
Apresentante: LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 051492
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$            400,56
Apresentante: LOJAS DOS PARAFUSOS LTDA
Protocolo...: 2015 - 051493
Responsavel.: MACHADO DANTAS MANUTENCOES 
INDUSTRI
CPF/CNPJ....: 011420014/0001-80
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            760,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051629
Responsavel.: MARIA DA SALETE GERMANO MARTINS
CPF/CNPJ....: 013757579/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            501,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051575
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            299,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051886
Responsavel.: RBS  CONSTRUCOES E INCOPORA-
COES LTD
CPF/CNPJ....: 018709958/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.613,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051381
Responsavel.: VALDICLEIDE DOMINGOS DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ....: 013764699/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            288,51
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052291
Responsavel.: YASMIN LIRA BEZERRA CAMELO
CPF/CNPJ....: 701064734-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            217,25
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052455
Responsavel.: THIAGO MIRANDA DE SANTANA
CPF/CNPJ....: 046059114-21
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            644,70
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050950
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  04/09/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES 
DE APARTA
CPF/CNPJ....: 020254187/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.386,98
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052321
Responsavel.: CLEODOMIRO DE OLIVEIRA MA-
CHADO - ME
CPF/CNPJ....: 011894707/0001-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            127,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051554
Responsavel.: DINAMICA EMPREEND IMOBILIA-
RIOS LTDA
CPF/CNPJ....: 008371708/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            416,01
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052182
Responsavel.: FELIPE BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 021193771/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            191,61
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052376
Responsavel.: FLAVIANO GONCALVES GOMES C.
CPF/CNPJ....: 059274414-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            455,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052473
Responsavel.: HAMIELSON ELIAS DOS SANTOS 
LEMOS
CPF/CNPJ....: 014357683/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            189,68
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052377
Responsavel.: JOSE ANSELMO DE ALMEIDA NETO
CPF/CNPJ....: 079835914-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            829,83
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052493
Responsavel.: JOSE HUMBERTO ABILIO MANGUEI-
RA FILH
CPF/CNPJ....: 060147504-60
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            716,73
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 050979
Responsavel.: JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRE
CPF/CNPJ....: 015155318/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         51.600,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052538
Responsavel.: LENEIDE FERNANDES MAIA
CPF/CNPJ....: 035434844/0001-25
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            870,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 052258
Responsavel.: LETICIA DE MEDEIROS BARRETO
CPF/CNPJ....: 007093527/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 049435
Responsavel.: LUCIANO DE LIMA ALVES 84785470453
CPF/CNPJ....: 018976723/0001-96
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            219,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 051351
Responsavel.: LUCIANO DE LIMA ALVES 84785470453

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 
PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 02 de Setembro de 2015
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPA-
MENTOS ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 02 de Setembro de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 16 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Email: cplsume@gmail.com

Sumé - PB, 02 de Setembro de 2015
DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Capim
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIALNº 00014/2015
A Prefeitura municipal de Capim, através do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Lici-

tação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço por item, às 08:00hs(horário local) do 
dia 17 de setembro de 2015, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM.A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura 
Municipal de Capim, situada na Av. São Sebastião  s/n- Centro, Capim-PB.Cópia do Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a 
partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085

Capim, 03de Setembrode 2015
Álamo César Trajano Martins Júnior
Presidente/Pregoeiro da CPL-CAPIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através da Secretaria de Obras e por 
intermédio da Comissão Setorial de Licitação designada pela Portaria nº 003/2014, de 06 de março 
de 2014, de acordo com o disposto na Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e atualizações, torna público, para 
conhecimento das empresas interessadas, que realizará no dia 09 de Outubro de 2015, às 09:00 hs, 
sob a modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 2.08.007/2015/CSL/SECOB/PMCG, do tipo menor preço 
global, sob o regime de empreitada por preço unitário, para Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Montagem, Manutenção e Desmontagem de Decoração Natalina, com Locação de 
Materiais, em Locais Definidos no Termo de Referência – “Natal Iluminado – 2015”, mediante as 
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, e de acordo com o contido nos autos do 
Processo nº 2.08.021/2015/SECOB/PMCG. O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Treze de Maio, 329, 5º andar – sala 503 - Centro – Campina Grande-PB, 
no horário comercial, fone(fax) (83)3322-6261 e no endereço eletrônico: wp.portalsecob.com.

Campina Grande, 02 de Setembro  de 2015.
JOSÉ AFONSO PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão Setorial de Licitação
SECOB/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00093/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Se-
tembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Fardamentos 
para serem utilizados pelos Motoristas.. 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 
12:00 e das 14:00 as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 21 de Agosto de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Se-
tembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE POSTES 
METÁLICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS. 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 12:00 e das 14:00 as 18:00 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, 03 de Setembro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00094/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 21 
de Setembro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de Empresa especializada em fornecimento e instalação de semi-pórticos para sinalização aérea.. 
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 12:00 e das 14:00 as 18:00 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, 03 de Setembro de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental – CISCO, através do Pregoeiro 
abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO CISCO NAS ÁREAS 
DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE 
MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS – CONVÊNIO TC/
PAC 00303/2009/FUNASA. Data de abertura: 16/09/2015 às 14h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição na sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Rua Vereador Elias Duarte, S/N, centro, na cidade de Sumé – PB, no horário de 
atendimento ao público, das 08:00 às 12:00 horas.

Sumé, 09 de setembro de 2015.
Daniel Bruno Barbosa da Silva – Pregoeiro.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO 
ESTADO DA PARAÍBA

C.NPJ. 10.733.384/0001-05
RUA CLARICE JUSTA, 165 – TORRE – JOÃO PESSOA-PB CEP 58.040-070  
TEL (83) 3262 – 0222  TEL/FAX: 3221-5350
sindesep@gmail.com/sindesep@hotmail.com

EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Pa-

raíba, no uso das atribuições estatutárias, convida todos os membros da categoria (empregados 
em serviços de saúde) locados no HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO, a participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, sobre Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016, 
Clausula Terceira, parágrafos 11,12,13. Que acontecerá no dia 08 (oito) e 09 (nove) de Setembro 
de 2015, às 18h00, no Auditório do próprio Hospital, situado na av. rui Barbosa 198, torre, - João 
Pessoa-PB e terá como pauta:

• Avaliação da Proposta da Empresa do retroativo 2014/2015 em aberto, e as formas de 
pagamentos,  

• Aceitação da Categoria
• e outros

ROBERTO DE ANDRADE LEÔNCIO
PRESIDENTE DO SINDESEP-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 

CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNI-
CÍPIO DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS FEDERAIS (PORTARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.759 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014)- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E OUTROS. 02.07 
- SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO: 10.302.2021.2.031 - ELEMENTO DE DESPESAS: 
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: 
CT Nº 00092/2015 - 03.09.15 - HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME - R$ 89.400,00

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA. EDITAL DE INTI-
MAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O DR. INÁCIO JÁRIO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE. 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei, FAZ SABER, 
que tramita perante este Juízo os autos da AÇÃO DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL (Processo nº 
0006169-35.2014.815.2001), ajuizado pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em face de 
WALTER VIEIRA DE SOUZA FILHO, inscrita no CPF sob nº 463-922.114-20, residente em local 
incerto e não sabido, o qual fica, pelo presente Edital, devidamente INTIMADO da inadimplência 
da dívida indicada na inicial, possibilitando o ajuizamento de Ação de Execução do Contrato indi-
cado na inicial em face do vencimento antecipado do instrumento. Para que a notícia chegue ao 
conhecimento de todos, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da Lei. Cumpra-se. 
João Pessoa, 01 de julho de 2015. Eu, Inaldo José Paiva Neto – Técnica Judiciário. INÁCIO JÁRIO 
QUEIROZ DE ALBUQUERQUE. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível. 

PROMOEX – PROMOÇÕES EXPOSIÇÕES EVENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.562.099/0001-
03 – Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença de Operação nº 1793/2015 em João pessoa, 31 de agosto de 2015 – Prazo:  1095 dias. 
Para a atividade de: Estabelecimento (Pousada Aruanã) Hotelaria/Restaurante, Casa da Recepção 
com Sistema de Esgotamento Sanitário composto de Tanque Séptico e Valas de Infiltração.  Na 
(o) – Loteamento Cidade Balneária Novo Mundo, Lotes 4-5-6-15-16 -17, Carapibus – Município: 
Conde – UF: PB. Processo: 2015-001836/TEC/LO-9621.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE Nº 2.08.004/2015/CSL/SECOB/
PMCG. PARTES: SECOB/ EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: 
CONCLUSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE GALANTE NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL POR MAIS DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS 
INALTERADAS. FUNDAMENTAÇÃO: COM FULCRO NO ART 57, INCISO I, § 1º E § 2º, DA LEI 
8666/93 E TOMADA DE PREÇO 2.08.001/2015/CSL/SECOB.ASSINAM: ANDRÉ AGRA GOMES 
DE LIRA E CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA.  DATA DE ASSINATURA: 07/08/2015. 

ANDRÉ  AGRA GOMES DE LIRA
Secretário de Obras

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de materiais de construções diversos, destinado as Secretarias deste 

município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 0202 - Secretaria de Administração; 04 

122 2002 2005 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração; 0204 - Secretaria de 
Educação; 12 361 1002 2009 - Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - MDE; 12 
361 1002 2011 - Manutenção do FUNDEB 40%; 0207 - Secretaria de Obras, Transportes e Serviços 
Urbanos; 15 452 2008 2032 - Manutenção das Atividades da Secretarias de Obras e Serviços Urba-
nos; 0208 - Secretaria de Agricultura; 20 608 2009 2034 - Manutenção das atividades da Secretaria 
de Agricultura; 0209 - Secretaria de Esportes, Turismo e Eventos; 27 812 1010 2037 - Manutenção 
as Atividades Esportivas e de lazerpara a população; 3.3.90.30.00 Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e:
CT Nº 00023/2015 - 19.08.15 - Josenildo Camilo de Oliveira –
R$ 58.302,50
CNPJ:14.587.733/0001-89
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de 2 (dois) carros pipas através de pessoas físicas, durante o período de 

90 dias, para prestação de serviço. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos do Convenio com a Secretaria de Estado da Infraestura - SEIE Governo do 
Estado da Paraíba nº 016/2015, Classificação Orçamentária 09.105.244.5181.1476.0287-3340, 
Fonte de Recursos 158, Reserva Orçamentária: 00016. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2015

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:
CT Nº 00064/2015 - 03.09.15 - JANDUI RODRIGUES FILHO - R$ 21.000,00
CT Nº 00065/2015 - 03.09.15 - LUIZ JOSE DA SILVA - R$ 21.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HEINRICH HERTZ BERNARDINO 
DE FARIAS - ME - R$ 89.400,00.

Riachão - PB, 03 de Setembro de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
Tomada de Preços n.º: 014/2015
Ref.: Recurso Administrativo
Impugnante: SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
 Publicação Decisão
 Tendo em vista o tudo o que consta do processo administrativo, a Comissão Permanente de 

Licitação JULGO PROCEDENTE EM PARTE o Recurso interposto pela empresa SOCONSTROI 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA referente a Tomada de Preços014/2015, tendo o Recorrente 
obedecido as disposições constantes nos itens 6.1.7 e 6.1.18(B), mas não cumpriu as disposições 
contidas nos itens 6.5 e 6.1.17, permanecendo assim INABILITADO.

 Patos (PB), 01 de setembro de 2015.
 KLEBER CABRAL BRANDÃO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de en-
genharia na assessoria no acompanhamento de projetos desta Prefeitura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pmriotinto.pb@gmail.com

Rio Tinto - PB, 03 de Setembro de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
Tomada de Preços n.º: 014/2015
Ref.:Recurso Administrativo
Notificado: SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Notificação
Fica a Empresa SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA notificada da decisão 

que JULGOU PROCEDENTE EM PARTEo Recurso Administrativo interposto pela empresa SO-
CONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, permanecendoINABILITADA no certame..

 Patos (PB), 01 de setembro de 2015.
KLEBER CABRAL BRANDÃO

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Remigio
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 00003/2015/SEDUC/PMR
A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO dos Chamamentos Públicos da Secretaria de Educa-

ção da Prefeitura Municipal de Remigio-PB, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas  pelo 
Art. 51, “caput” c/c o art. 21 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, em conformidade com 
a Lei nº 11.947/2009 e a Resolução CD/FNDE nº 26/2013; comunica aos interessados, que fará 
realizar SELEÇÃO sob a modalidade do CHAMAMENTO PÚBLICO nº 00003/2015/SEDUC/PMR, 
tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO SEGUNDO A LEI Nº 11.947 
DE 16 DE JUNHO DE 2009 E A RESOLUÃO CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, a fim 
de atender a demanda existente na área de abrangência da Gestão Municipal da Educação em 
Remigio-PB. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço 
acima mencionado ou no email eletrônico.josenilsonalmeida@yahoo.com.br. Maiores informações 
através do telefone/fax: (83)3364-1025.

Remigio, 03 de setembro de 2015.
JOSE NILSON ALMEIDA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Alexandre Gonçalves Dias

Presidente da Comissão de Licitação de Remigio

Larissa Monique Barros Marinho
Assessora Jurídica

EDITAL DO LOTEAMENTO “CAMINHO DO SOL MATA REDONDA
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA,  Tabeliã do Registro de imóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do que dispõe o Art. 19 da Lei 

Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que a empresa CAMINHO DO SOL SPE ALHANDRA 
LTDA, conforme CNP/MF N° 21.698.044/0001-07, representada pelo seu sócio administrador(a): 
Roberto Jorge Ramos Bezerra Cavalcanti, brasileiro, Divorciado, Empresário, portadora do RG n”. 
9.694-39 SSP-PE, inscrito no CPF/MF n”. 053.385.064-91, residente e domiciliado na Rua General 
Salgado, n° 595, Boa Viagem, Recife-PE, Depositaram em Cartório, sito à rua Pres. João Pessoa, 
n° 82, centro, Alhandra-PB, memorial descritivo, licença de instalação n° 4521/2014, expedida pela 
SUDEMA, em data de 02/12/2014, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Alhandra-PB, e 
demais documentos exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, relativos ao Registro do Loteamento 
denominado “LOTEAMENTO CAMINHO DO SOL MATA REDONDA”, localizada na propriedade 
denominada “RIACHO”, localizada na estrada que liga BR 101 a cidade de Alhandra, Distrito de 
Mata Redonda - Zona urbana, município de Alhandra, Estado da Paraíba, no seguinte imóvel: Uma 
área de terras própria em expansão urbana, individualizada pela área 01, situado as margens da 
Br. 101, situado em Mata Redonda, município de Alhandra-PB, medindo 47,53 hectares ou seja 
475.334,76m2, Devidamente Registrado neste cartório no Livro n° DS, Fls. 180, sob o n” de ordem 
R-2, matricula n° 38.493, em data de 02/09/2015, constituídos 35 (trinta e cinco) quadras, totalizando 
de 728 (setecentos e vinte e oito) lotes residenciais, Área total dos lotes 244.039,76m2; Área de ruas 
83.110,00m2; Área verde 55.600,00m2; Área Institucional 27.610,00m2, Área de Faixa de Domínio 
da Rede Elétrica 35.000,00m2; Áreas Remanescente 02 de 20.000,00m2; Áreas Remanescente 
03 de 10.000,00m2; constantes na planta aprovada e demais documentos apresentados e que 
ficam arquivados nesta Cartório. As impugnações daqueles que se acham prejudicados quanto 
ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da 3a publicação do presente Edital no Órgão Oficial do Estado da Paraíba e demais jornais 
de maior circulação do Estado. Findo o presente e não havendo nenhuma contestação de quem 
quer que seja, será feito o registro Loteamento. Ficando disponível as documentações do referido 
Loteamento “CAMINHO DO SOL MATA REDONDA”, as disposições dos interessados neste Cartório 
nos horários regulares. Dado e passado nesta Cidade de Alhandra, aos 02 dias de setembro de 
2015. Eu, MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registro imobiliário desta Comarca, 
subscrevo e assino. O referido é verdade. Dou fé. .

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã 

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE
O Bel. Maria do Socorro Ferreira Braga, Oficial do Cartório Único de Alhandra Velton Braga, 

segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97, bem como pelo credor BANCO 
BRADESCO S/A, da Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal (hipoteca/alienação fiduciária de 
bens imóveis) sob o n.° 237/1729/07122010, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 03 de 
dezembro de 2010, registrado sob n.° R-4, da matricula n.° 11.877, deste cartório, referente ao imóvel 
situado no Lote de terreno de n.° 08 da Quadra “U-10”, situado no loteamento denominado “CIDADE 
BALNEÁRIA NOVO MUNDO”, na Praia de Jacumã, município de Conde-PB, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.S.a Venho pelo presente intimar o Sr. MAURÍCIO DOUGLAS RIBEIRO 
LOPES, residente a Rua Dorgival Marques Pordeus, n.° 18, Castelo Branco, Cep: 58050-550, João 
Pessoa-PB e ou no endereço do imóvel acima supra, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas ao(s) encargo(s) devido (s) que se encontram vencidos. Informo ainda, que o 
valor deste(s) encargo(s), posicionado em 07/05/2011 a 07/06/2015, corresponde a R$ 83.271,96, 
sujeito a atualização monetária, aos juros de mora e das despesas de cobrança até a data do efeito 
pagamento, somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

Assim procedo a INTIMAÇÃO de V.S.a, para que se dirija a este cartório de Imóveis, situado 
na Rua Presidente João Pessoa, 82, centro, Alhandra-PB, onde deverá efetuar a purga do débito 
acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data. Nesta oportu-
nidade, fica V.S.a cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor do credor fiduciária - BANCO 
BRADESCO S/A - nos termos do Art. 26,§ 7o, da Lei 9.154/97.

Alhandra, 01 de Setembro de 2015
Atenciosamente,

ÕOficial do registro

CAAPORÃ GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO  N° 06/2015 PL N° 39/2015
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Objeto: Contratação de empresa especializada sob o regime de empreitada 
para reposição e construção de pavimentos em paralelepípedos na rua jardim das boas novas, 
conjunto mangabeira no município Caaporã

Fundamentação Legal: Art. 22, § 2° da Lei n° 8.666/1993
Solicitação: Solicitação da Secretaria de Infraestrutura.
Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Caaporã em favor de SARMENTO E SÁ 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, CNPJ nº 17.427.953/0001-33
Valor: R$ 58.599,22 (cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove 

reais e vinte e dois centavos)
Vigência:  28 de Novembro 2015.  
Dotação Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura
02120.15.451.1033.1971 – PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA
Dotação:
4490.51.0000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenções Corretiva e Preventiva, (sistemas elétrico, 
mecânico e hidráulico), com fornecimentos de peças necessárias, destinados ao Veículo tipo ambu-
lância, movido a diesel, marca RENAULT/MASTERAMB RONTAN, ano e modelo 2010/2010, Placa 
NQI 0145/PB, 114 CV, “SAMU”.. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DL 00001/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS ORIUNDOS DO SAMU / ESTADO / FEDERAL. 02.04 – 10.301.0012.2054 
– 33.90.39 / 33.90.30 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica / Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até 31 de Dezembro de 2015. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ALAGOINHA e MARCOS SANTOS DE FREITAS – CNPJ: 18.428.116/0001-91 - R$ 
7.632,00 - CT Nº 120/2015 – 02.09.2015.

JOSÉ GAUDÊNCIO TORQUATO PINTO - GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015

A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que em virtude do Ponto Facultativo decretado para o dia 04/09/2015, 
o PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, 
ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS que seria realizada nesta data, fica adiada, sendo transfe-
rida a sessão de abertura da licitação em epígrafe do dia 04/09/2015 para o dia 10/09/2015, mantido 
o mesmo horário e local. Na oportunidade, informamos que o edital permaneceu inalterado no seu 
conteúdo, havendo apenas modificação na data de abertura da licitação, devendo constar a nova 
data (04/05/2015) nos envelopes a serem apresentados por ocasião da abertura do certame. Maiores 
informações através do Fone (83) 3345-1072 / 3345-1075, no horário das 08h00min ás 13h00minh.

Caturité, 03 de setembro de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que em virtude do Ponto Facultativo decretado para o dia 04/09/2015, 
o PREGÃO PRESENCIAL nº. 014/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA que seria realizada nesta data, fica 
adiada, sendo transferida a sessão de abertura da licitação em epígrafe do dia 04/09/2015 para o 
dia 10/09/2015, mantido o mesmo horário e local. Na oportunidade, informamos que o edital perma-
neceu inalterado no seu conteúdo, havendo apenas modificação na data de abertura da licitação, 
devendo constar a nova data (04/05/2015) nos envelopes a serem apresentados por ocasião da 
abertura do certame. Maiores informações através do Fone (83) 3345-1072 / 3345-1075, no horário 
das 08h00min ás 13h00minh.

Caturité, 03 de setembro de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que em virtude do Ponto Facultativo decretado para o dia 04/09/2015, 
o PREGÃO PRESENCIAL nº. 015/2015, do tipo “Menor Preço”, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL que seria 
realizada nesta data, fica adiada, sendo transferida a sessão de abertura da licitação em epígrafe 
do dia 04/09/2015 para o dia 10/09/2015, mantido o mesmo horário e local. Na oportunidade, 
informamos que o edital permaneceu inalterado no seu conteúdo, havendo apenas modificação na 
data de abertura da licitação, devendo constar a nova data (04/05/2015) nos envelopes a serem 
apresentados por ocasião da abertura do certame. Maiores informações através do Fone (83) 
3345-1072 / 3345-1075, no horário das 08h00min ás 13h00minh.

Caturité, 03 de setembro de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira 

PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.500.289/0001-92, 
situado à Av. General Bento da Gama, 85 – Torre, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para 
construção de um  GALPÃO COMERCIAL , situado à QD.C LT.03 do Loteamento Recanto do Poço 
– Cabedelo/Pb.(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)
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EDITAL DE CHAMAMENTO n. 52
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): FLAVIO ARRUDA VICENTE, matrícula n. 175.352-5, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0015388-7/2015.

João Pessoa, 31 de agosto de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 53
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula n. 98.931-2, 
para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, 
Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira 
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0018956-2/2015.

João Pessoa, 31 de agosto de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 54
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): SARAH DA NÓBREGA VIARO, matrícula n. 177.447-6, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0013369-4/2015.

João Pessoa, 31 de agosto de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 55
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, matrícula n. 132.102-1, para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0011625-6/2015.

João Pessoa, 31 de agosto de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:30 horas do dia 18 de Setembro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de equipamentos e instrumentais hospitalares destinados a Unidade Básica de Saúde - PSF III. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 03 de Setembro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Setembro 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
móveis e eletrodomésticos destinados a Unidade Básica de Saúde - PSF III. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: 
no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona  Inês - PB, 03 de Setembro de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2015, 
que objetiva: Contratação de 2 (dois) carros pipas através de pessoas físicas, durante o período 
de 90 dias, para prestação de serviço; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: JANDUI RODRIGUES FILHO - R$ 21.000,00; LUIZ JOSE DA SILVA - R$ 21.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03 de Setembro de 2015
MARIA DO SOCORRO CARDOSO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE OBRAS
Retificação NO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 2.08.004/2015/

CSL/SECOB/PMCG.
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.08.014/2015. 

Publicado no diário Oficial do Estado na pagina 20. Onde se Lê Campina Grande, 26 de julho de 
2015, Leia-se Campina Grande, 26 de agosto de 2015.

Retificação no AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 2.08.005/2015/
CSL/SECOB/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.08.016/2015/CSL/SECOB/PMCG.
Publicado no Diário Oficial do Estado  pagina 20. Onde se lê Campina Grande, 26 de julho de 

2015, Leia-se Campina Grande, 26 de agosto de 2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, 
de 03 de Janeiro de 2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
RESOLVE ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00008/2015, 
que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM 
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO..; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, EM FAVOR DA EMPRESACE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINI-
COS- CNPJ:21.998.549/0001-97, PELO VALOR DE R$ 148.306,70 (Cento e quarenta e oito mil, 
trezentos e seis reais e setenta centavos.) 

 Capim - PB, 03 de Setembro de 2015.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Setembro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA 
DE AR, DESTINADOS A FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
120/2010. 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, 03 de Setembro de 2015
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00026/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: ORÇAMENTO 2015: RECUR-
SOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 00056/2015 - 31.08.15 - ANSELMO DA 
COSTA SOUZA - R$ 23.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA 

TABELA DE PREÇOS ABC FARMA VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00027/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial 
e CT Nº 00057/2015 - 31.08.15 - JOÃO DE DEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA ME - R$ 47.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 

MÉDICOS ESPECIALIZADOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2015. DO-
TAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e CT Nº 
00058/2015 - 01.09.15 - BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA ME - R$ 18.203,00CT 
Nº 00059/2015 - 01.09.15 - JOSÉ ALVES NETO - ME - R$ 53.540,00

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 N° 00008/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABOR.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: 02.13 SECRETARIA DE SAÚDE; 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 1004 

2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICAS; 3390.39.00 
000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA; 10 301 1004 2021 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE -PAB; 3390 39 00 003 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 301 1004 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS; 3390 39 00 003 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 301 1005 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC; 3390 39 00 003 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 302 1005 2026 - MANUTENÇÃO 
DA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU; 3390 39 00 
003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 305 2007 2027 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE; 3390 39 00 003 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 128 2007 2026 - REALIZAÇÃO 
DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE; 3390 39 00 000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 302 1005 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 3390 39 00 003 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 301 1004 2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS; 3390 39 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e CE SERVIÇOS DE DIAG-

NOSTICOS CLINICOS 
CNPJ:21.998.549/0001-97, PELO VALOR DE R$ 148.306,70 (Cento e quarenta e oito mil, 

trezentos e seis reais e setenta centavos.)
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção e elétricos diversos, com requisição 

diária e periódica - pronta entrega.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00029/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

Fundo Municipal de Saúde: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde 10.122.2028.2084 - Manter ativida-
des do Conselho Municipal de Saúde 10.301.2024.2085 - Manter atividades do Núcleo de Apoio 
a Saúde da Família - NASF 10.301.2024.2086 - Manter Programa de Atenção Básica de Saúde 
10.301.2024.2087 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.2024.2088 - Manter 
atividades de ações de saúde básica - outros recursos SUS 10.301.2025.2089 - Manter atividades 
do Centro Espec. Odontológicas e Labor. de Próteses 10.301.2025.2090 - Manter atividades de as-
sistência farmacêutica 10.302.2025.2091 - Manter atividades de Rede Saúde Mental - ESME - CAPS 
10.302.2025.2092 - Manter atividades de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.2028.2093 - Man-
ter atividades de ações básicas e serviços de saúde - FMS 10.302.2028.2094 - Manter atividades dos 
serviços de atenção domiciliar - melhor em casa 10.305.2027.2096 - Manter atividades de vigilância 
epidemiológica e ambiental 3390.30.01 - Material de consumo 4490.51.01 - Obras e Instalações

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00069/2015 - 10.08.15 - A & M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- R$ 323.999,00
CT Nº 00070/2015 - 10.08.15 - REJANE DALVA DA SILVA - ME - R$ 26.659,70
Republicado por Incorreção
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
EXTRATO DO CONTRATO N° 00010/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABOR.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.
DOTAÇÃO: 02.13 SECRETARIA DE SAÚDE; 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 1004 

2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICAS; 3390.39.00 
000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA; 10 301 1004 2021 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE -PAB; 3390 39 00 003 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 301 1004 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS; 3390 39 00 003 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 301 1005 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC; 3390 39 00 003 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 302 1005 2026 - MANUTENÇÃO 
DA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU; 3390 39 00 
003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 305 2007 2027 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAUDE; 3390 39 00 003 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 128 2007 2026 - REALIZAÇÃO 
DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE; 3390 39 00 000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 302 1005 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS; 3390 39 00 003 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA; 10 301 1004 2093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS; 3390 39 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA JURIDICA.

VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e CE SERVIÇOS DE DIAG-

NOSTICOS CLINICOS 
CNPJ:21.998.549/0001-97, PELO VALOR DE R$ 148.306,70 (Cento e quarenta e oito mil, 

trezentos e seis reais e setenta centavos.)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2015, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ANSELMO DA COSTA SOUZA - R$ 23.400,00.

Areial - PB, 31 de Agosto de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇOS ABC 
FARMA VIGENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO DE 
DEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA ME - R$ 47.500,00.

Areial - PB, 31 de Agosto de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRONZEADO E VIEIRA CLINICA 
MEDICA LTDA ME - R$ 18.203,00; JOSÉ ALVES NETO - ME - R$ 53.540,00.

Areial - PB, 01 de Setembro de 2015
CÍCERO PEDRO MEDA DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apre-
sentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00008/2015, que objetivaREGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o resultado da licitaçãoEM FAVOR DA EMPRESA 
CE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS - CNPJ:21.998.549/0001-97, PELO VALOR DE 
R$ 148.306,70 (Cento e quarenta e oito mil, trezentos e seis reais e setenta centavos.) com base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, 
nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 03 de Setembro de 2015.
 EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL DANTAS

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
Tomada de Preços n° 15/2015

O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada 
pela Portaria nº 01/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a abertura 
dos envelopes de habilitação do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 08/09/2015, 
às 15:00hs (Horário de Brasília).

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, 03 de setembro de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 079/2015

 OBJETO: Registro de Preços visando à contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção com reposição de peças na rede de iluminação pública do Município de Patos, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.

 ABERTURA: 17/09/2015 ás 09h00min. (horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no centro administrativo 

Aderbal Martins, na Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos - PB, em todos os dias úteis, 
no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de comprovante de pagamento no 
valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), que pode ser feito na sede da prefeitura, Informações pelo telefone 
0(xx) 83-3423-3610-  ramal 212 e 231. licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 03 setembro de 2014.
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 073/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 

540/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento a Legis-
lação vigente, o adiamento do Pregão Presencial de n° 073/2015, para mudança no Edital. O qual 
se realizaria às 09h00min do dia 04 de setembro de 2015 para o dia:

 ABERTURA 10 DE SETEMBRO DE 2015 às 09h00min
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro 

Administrativo 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 12h00min . Informações pelo 
telefone 0(xx)83-3423-3610

PATOS - PB, 03 setembro de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.009/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.009/2015, que tem por objeto o Sistema 
de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE LENÇÕIS, TOALHAS E TECIDOS PARA BIOMBOS, 
para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho, conforme termo 
de adjudicação, em favor das seguintes empresas: MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA - ME 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.545.637/0001-17, do qual sagrou-
-se vencedora nos itens constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo 
ao processo, com o valor total de R$ 50.095,00 (Cinquenta mil e noventa e cinco reais), ficando a 
referida Homologação com o valor total de R$ 50.095,00 (Cinquenta mil e noventa e cinco reais). 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e 
a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 24 de Agosto de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.009.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.009/2015

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 
com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.009/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
020/2015 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE LENÇÕIS, TOALHAS E 
TECIDOS PARA BIOMBOS, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Juazeirinho. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 
25 de Agosto de 2015. EMPRESA VENCEDORA: MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA - ME, 
inscrita com o CNPJ: 10.545.637/0001-17, situada a Rua José Feliciano, nº 74, Conjunto Arnaldo 
Lafayete, Juazeirinho-PB – CEP 58.660.000 com o valor total de R$ 50.095,00 (Cinquenta mil e 
noventa e cinco reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 25 de Agosto de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE LENÇÕIS, TOALHAS E 

TECIDOS PARA BIOMBOS, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Comple-
mentar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 020/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.009/2015. DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 – 
33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2068 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2070 – 33.90.30.00 
/ 02080.10.301.1002.2071 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2072 – 33.90.30.00 / 
02080.10.301.1002.2075 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2077 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: Do 
presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho/Fábio Roberto de Araújo 
Tavares e a empresa MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA - ME, inscrita com o CNPJ: 
10.545.637/0001-17, situada a Rua José Feliciano, nº 74, Conjunto Arnaldo Lafayete, Juazeirinho-
-PB – CEP 58.660.000 com o valor total de R$ 50.095,00 (Cinquenta mil e noventa e cinco reais) 
CT nº 16901/2015/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 25 de Agosto de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.032/2015
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO 

AUTOMOTOR DO TIPO AMBULANCIA, ZERO KM.
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB ora denominada licitadora, através de seu Pregoeiro, 

torna público a todos os interessados  que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.032/2015 com abertura 
marcada para o dia 08/09/2015 às 10h00min horas, fica PRORROGADA para o dia 17 de Setembro 
de 2015 às 10h00min horas a abertura do processo licitatório.

MOTIVO: Por não esta cumprindo o prazo de 08 (oito) dias uteis, conforme Art. 4º, Inciso V, 
da Lei 10.520/2002.

Juazeirinho – PB, 03 de Setembro de 2015.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.033/2015
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 

DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO.
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB ora denominada licitadora, através de seu Pregoeiro, 

torna público a todos os interessados  que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 0.6.033/2015 com abertura 
marcada para o dia 08/09/2015 às 11h30min horas, fica PRORROGADA para o dia 17 de Setembro 
de 2015 às 09h00min horas a abertura do processo licitatório.

MOTIVO: Por não esta cumprindo o prazo de 08 (oito) dias uteis, conforme Art. 4º, Inciso V, 
da Lei 10.520/2002.

Juazeirinho – PB, 03 de Setembro de 2015
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

POSTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES SÃO LUIZ – LTDA, CNPJ Nº 03.358.309/0001-
46, Torna público que requereu perante a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, Autorização Ambiental, para Transporte de Cargas perigosas, em todo Estado da Paraíba, 
carro placa: QFU-5450/PB. Através processo 2015-001431.

ANIZIO ANTONIO DE MELO SOARES – CNPJ Nº 41.221.003/0001-32, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 2430/12/
PROC. Nº 2012-000026 – FABRIC. DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA – AC: 117m² 
- INV. 50.000 – EMP. 05 – LOC. ATV. RUA COMENDADOR MARIBONDO, 354 - CID. DOS FUN-
CIONÁRIOS I – JP/PB. Processo: 2015-000228/TEC/LO-9267.

WASTE – COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 20.474.613/0001-
78, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Instalação nº 1706/2015 em João Pessoa, 20 de agosto de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Instalação de serviços de coleta e tratamento (incinerador) de resíduos perigosos e 
resíduos de serviço de saúde. Na(o) -  SÍTIO MÃE D’ÁGUA, S/N, GALPÃO A Município:  SOUSA 
– UF: PB. Processo: 2015-000311/TEC/LI-2346.

JOSE BEZERRA DE ARAUJO IRMÃO – Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, REN. DA L.O.P DE Nº 2211/2014/PROC. Nº 13-008074 = 
LAVRA EXPERIMENTAL DE ARGILA, REF. DNPM Nº 846.105/2008 = IT: 45 MIL = ÁREA: 10HA 
= NE: 03 = L/ATV: SÍTIO VÁRZEA DOS SALES – ZONA RURAL – TAPEROÁ – PB. Processo: 
2015-002695/TEC/LOP-0245.

LUIZ GONÇALVES DA SILVA – CNPJ/CPF Nº 10.765.543/0009-00, Torna público que a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1574/2015 
em João Pessoa, 11 de agosto de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS ELETRÔNICOS E COLCHOARIA E TRANSPORTE ROD. DE CARGAS 
EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS. Na(o) RODOVIA BR-230 – S/N KM 41 Município:  SANTA 
RITA – UF: PB. Processo: 2015-004185/TEC/LI-0188.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 1.6.010/2015
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPI-

TALAR, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho.
O Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho - PB ora denominada licitadora, através de seu 

Pregoeiro, torna público a todos os interessados  que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 1.6.010/2015 
com abertura marcada para o dia 08/09/2015 às 13h30min horas, fica PRORROGADA para o dia 
17 de Setembro de 2015 às 14h00min horas a abertura do processo licitatório.

MOTIVO: Por não esta cumprindo o prazo de 08 (oito) dias uteis, conforme Art. 4º, Inciso V, 
da Lei 10.520/2002.

Juazeirinho – PB, 03 de Setembro de 2015.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.037/2015 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 0.6.037/2015, do tipo menor preço por lote, cujo objeto e a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DIVERSOS PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO TAIS COMO: CONSERVAÇÃO, HIGIENE, 
LIMPEZA, UTILITÁRIO DOMESTICO DE MESA, UTILITÁRIO PARA COZINHA, UTILITÁRIO DIVER-
SOS, UTILITÁRIO INFANTIL, PURIFICAÇAO DE ÁGUA E UTILITÁRIO DIVERSOS, MOBILIÁRIO 
ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO E MOVEIS, de forma parcelada. Data da abertura: 23 de Setembro 
de 2015, às 15h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor 
de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, 
Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08h00min as 
12h00min, vendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 03 de Setembro de 2015.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.034/2015 - SRP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 0.6.034/2015, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, de forma parcelada. Data da abertura: 23 de Setembro 
de 2015, às 16h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor 
de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, 
Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08h00min as 
12h00min, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 03 de Setembro de 2015.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.035/2015 - SRP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.035/2015, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO ELETROELETRONICO E OUTROS, de forma parcelada. Data da abertura: 23 de 
Setembro de 2015, às 14h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no 
setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 
05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08h00min 
as 12h00min, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 03 de Setembro de 2015.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.036/2015 - SRP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.036/2015, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PEÇAS PARA A MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS, de forma parcelada. Data da abertura: 
25 de Setembro de 2015, às 15h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se dispo-
nível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João 
Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 
08h00min as 12h00min, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 03 de Setembro de 2015.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.012/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.012/2015, cujo objeto a Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA A FISIOTERAPIA, para suprir as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Juazeirinho. Data da abertura: 23 de Setembro de 2015, às 11h00min 
(horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, 
Informações pelo telefone (83) 3383-1234, no horário das 08h00min as 12h00min.

Juazeirinho - PB, 03 de Setembro de 2015.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.011/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 1.6.011/2015, cujo objeto a Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO 
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A OS PSFSA, para suprir as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Juazeirinho. Data da abertura: 23 de Setembro de 2015, às 09h00min 
(horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, 
Informações pelo telefone (83) 3383-1234, no horário das 08h00min as 12h00min.

Juazeirinho - PB, 03 de Setembro de 2015.
FLAVIO ROBERTO LIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.020/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.020/2015, cujo objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO TAIS COMO: CONSERVAÇÃO, HIGIENE, LIMPEZA, UTILITÁRIO DOMESTICO DE 
MESA, UTILITÁRIO PARA COZINHA, UTILITÁRIO DIVERSOS, UTILITÁRIO INFANTIL, PURIFI-
CAÇAO DE ÁGUA E UTILITÁRIO DIVERSOS, MOBILIÁRIO ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO 
E MOVEIS, de forma parcelada. Realizado 22 de Julho de 2015, às 09h30min (horário local). Foi 
declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Juazeirinho-PB, 24 de Julho de 2015.
Flavio Roberto Lira
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.029/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 0.6.029/2015, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, EM FREQUÊNCIA 
MODULADA (FM), PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, 
CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. Realizado 
03 de Setembro de 2015, às 10h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do 
desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Juazeirinho-PB, 03 de Setembro de 2015.
Flavio Roberto Lira
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.029/2015

A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0.6.029/2015, do tipo Menor Preço por item, Objeto CONTRATAÇÃO DE EMISSO-
RA DE RÁDIO, EM FREQUÊNCIA MODULADA (FM), PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE 
DA MUNICIPALIDADE. Data de Abertura: 17/09/2015 às 12h00min. O Edital pode ser obtido na sala 
da CPL, situada à Praça Pres. João Pessoa, nº 05, Centro – Juazeirinho - PB, maiores informações 
através do tel: (83) 3382-1234, no horário das 07h30min às 12h00min.

Juazeirinho - PB, 03 de Setembro de 2015.
Flavio Roberto Lira
Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.030/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.030/2015, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, para a manuten-
ção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Realizado 03 de Setembro de 2015, 
às 11h00min (horário local). Foi declarado DESERTO, em virtude do desinteresse de licitantes em 
participar do processo licitatório.

Juazeirinho-PB, 03 de Setembro de 2015.
Flavio Roberto Lira
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.030/2015

A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.6.030/2015, do tipo Menor Preço por item, Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRA-
CHARIA, para a manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data de 
Abertura: 17/09/2015 às 11h00min. O Edital pode ser obtido na sala da CPL, situada à Praça Pres. 
João Pessoa, nº 05, Centro – Juazeirinho - PB, maiores informações através do tel: (83) 3382-1234, 
no horário das 07h30min às 12h00min.

Juazeirinho - PB, 03 de Setembro de 2015.
Flavio Roberto Lira
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 014/2015, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Sistema de Registro de preços para 
a AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, de forma parcelada. Data de Abertura: 18/09/2015 às 
09h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro 
Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 
3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 03 de Setembro de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 015/2015, do tipo Menor Preço por item, objetivando o Sistema de Registro de preços para a AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, de forma parcelada. Data de Abertura: 18/09/2015 às 14h30min. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 
06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, 
no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 03 de Setembro de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 026.001/2014 e 026.002/2014. PAR-

TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO e as empresas O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PEÇAS LTDA – EPP e a empresa AUTOCENTER PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP. 
OBJETO CONTRATUAL: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS GENUINAS E 
ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, 
para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias. OBJETO DO 
ADITIVO: Constitui objeto o a prorrogação do prazo de vigência de 60 (Sessenta) dias no contrato 
acima mencionado, com vigência de 14 de Agosto de 2015 a 14 de Outubro de 2015, a partir da assi-
natura do presente Aditivo. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Sexta do 
Contrato Inicial e em conformidade com o Inciso II do Parágrafo 1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. JONILTON FERNANDES CORDEIRO – Prefeito - Juazeirinho – PB.

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

NOTIFICAÇÃO - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00018/2015 FMS, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais 

de limpeza, de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos, destinados a Secretaria 
de Saúde deste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa MAYER E GUIMARÃES LTDA, 
para no prazo de cinco dias consecutivos, considerados da data de publicação desta notificação, com-
parecer junto a CPL, no endereço abaixo indicado, para justificar, bem como cumprir com os pedidos de 
fornecimento que até o momento não foram cumpridos pelo contratado nos termos do correspondente 
contrato de número 000442015. Em caso de não justificativa e permanência da inércia da contratada, 
ficará o presente contrato rescindido conforme artigo 79 inciso I da lei Federal de Licitações e Contratos. 
INFORMAÇOES: na sede da CPL, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis

Sapé - PB, 03 de Setembro de 2015
LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO – Consultoria Jurídica

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições 

que lhe foram conferidas através da Portaria nº 105/2015, de 01/07/2015, e observadas as disposições 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 04/2013, de 03 de Janeiro de 
2013 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE ADJUDICAR o 
resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: REGISTRO DE PRE-
ÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRAFIA com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, EM FAVOR DA EMPRESA VENCEDORA: RS RECORTE E SINALIZA-
ÇÃO COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, CNPJ:09.339.057/0001-94, PELO VALOR DE R$: 
263.697,50 (Duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavo). 

Capim - PB, 3 de Setembro de 2015.
ALAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, nos termos do relatório final apresentado 
pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial 
nº 00010/2015, que objetiva REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO 
E SERIGRAFIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE HOMOLOGAR o resultado da licita-
ção, EM FAVOR DE : RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM. E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA, 
CNPJ:09.339.057/0001-94, PELO VALOR DE R$: 263.697,50 (Duzentos e sessenta e três mil, 
seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavo). com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 
10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS e o consequente instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, 
sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

Capim - PB, 03 de Setembro de 2015.
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

GRAFICO E SERIGRAFIA..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: 3390 30 00 000 Material de Consumo
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Capim e:
CT Nº 00025/2015 - 03.09.15 - RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM. E SERVIÇOS DE IMPRES-

SÃO LTDA CNPJ:09.339.057/0001-94 - R$ 79.655,75 (Setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e setenta e cinto centavos 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 N° 00010/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRAFIA 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: 3390 30 00 000 Material de Consumo
VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
ÓRGÃO DETENTOR DA ATA: Prefeitura Municipal de Capim;
EMPRESA DETENTORA DA ATA: RS RECORTE E SINALIZAÇÃO COM. E SERVIÇOS DE IM-

PRESSÃO LTDA CNPJ:09.339.057/0001-94 - R$ 79.655,75 (Setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta 
e cinco reais e setenta e cinto centavos).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº. 015/2015
Carta Convite nº. 11002/2015
Contrato Administrativo nº. CC.11121/2015 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Monteiro / Ednacé Alves Silvestre Henrique.
Contratado(a): J. CARLOS MOVEIS LTDA / 09.238.106/0001-00.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS.
VALOR: R$ 77.050,00 (Setenta e sete mil e cinquenta reais).
Vigência: 31 de Dezembro de 2015.
Data da Homologação: 17/07/2015
Data da Assinatura do Contrato: 17/07/2015.
Dotação Orçamentária: 10.301.3015.1048-33.90.30.00.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 0.6.012/2015
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo referente à Adesão a ATA de Registro de 
Preços vinculada ao Pregão Nº. 00007/2015, assinada pelo Fundo Municipal de Ação Social e de 
acordo com o relatório emitido pela Comissão Setorial de Licitação e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO, RATIFICO 
e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa: DELMIRA FELICIANO GOMES - ME inscrita no CNPJ 
N. º 17.512.503/0001-49, com o valor global de R$ 233.894,20(Duzentos e trinta e três mil oitocentos 
e noventa e quatro reais e vinte centavos), tem por objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Fundamentada no Art. 22º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e em conseqüência, fica convocado o 
proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob as penalidades da lei.

Monteiro - PB, 23 de Julho de 2015.
EDNACÉ ALVE SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Monteiro

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0.6.012-01/2015
EXTRATO DO CONTRATO

Extrato de Contrato de Adesão ao Sistema de Registro de Preços Nº 0.6.012/2015, cujo OBJETO: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência 
Social do Município de Monteiro. FUNDAMENTO LEGAL: em cumprimento aos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e fundamentada no Art. 8º do Decreto Federal nº 
3.931/2001 – Processo Licitatório nº. 003/2015, Adesão nº 3.8.002/2015. DOTAÇÃO: 08.241.3021.2091 
– 33.90.30 / 08.243.3022.2144 – 33.90.30 / 08.243.3022.2099 – 33.90.30 / 08.243.3022.2100 – 
33.90.30 / 08.244.3023.2103 – 33.90.30 / 08.244.3023.2108 – 33.90.30 / 08.244.3023.2110 – 33.90.30 
/ 08.244.3023.2102 – 33.90.30 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social 
do Município de Monteiro/ Ednacé Alves Silvestre Henrique e: DELMIRA FELICIANO GOMES - ME, 
CNPJ: 17.512.503/0001-49 - CT Nº. – 3.8.2.01/2015 – 24/07/2015 – Valor: R$ 233.894,20 (Duzentos 
e trinte e três mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). 

Monteiro - PB, 24 de Julho de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.6.004/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 

Monteiro, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do 
Município, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 3.6.004/2015, cujo objeto é a Sistema de Registro de Preços 
para a Aquisição de Genros Alimentícios, (Farinha de Arroz e Farinha Lacta). Data da abertura: 21 
de Setembro de 2015, às 14h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinen-
tes estará á disposição no setor de licitações da prefeitura de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra 
de Menezes, 13, 1º Andar, Centro, no horário de expediente das 07h30min às 12h00min. Outras 
informações pelo telefone 3351-1544.

Monteiro-PB, 03 de Setembro de 2015.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3.6.005/2015
A Comissão Setorial de Licitação do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de 

Monteiro, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do 
Município, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 3.6.005/2015, cujo objeto é a Sistema de Registro de Preços 
para a Aquisição de farinha de Trigo e Outros para panificação. Data da abertura: 22 de Setembro 
de 2015, às 11h00min (horário local). Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á 
disposição no setor de licitações da prefeitura de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 
13, 1º Andar, Centro, no horário de expediente das 07h30min às 12h00min. Outras informações 
pelo telefone 3351-1544.

Monteiro-PB, 03 de Setembro de 2015.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 3.6.003/2015
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMEN-

TÍCIOS, (FARINHA DE ARROZ E FARINHA LACTA).
O Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro - PB ora denominada licitadora, através de 

seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados  que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 3.6.003/2015 
com abertura marcada para o dia 10/09/2015 às 14h00min horas, fica PRORROGADA para o dia 22 
de Setembro de 2015 às 14h00min horas a abertura do processo licitatório.

MOTIVO: Para adequações necessárias no edital, alteração das descrições do Termo de Refe-
rencia e por interesse público.

Monteiro – PB, 03 de Setembro de 2015.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 2.2.002/2015/FME
O Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro, Estado da Paraíba, torna público a 

Tomada de Preços nº. 2.2.002/2015, Tipo Menor Preço Global, objeto: Contratação de Empresa do 
Ramo de Construção Civil para a CONSTRUÇÃOD E ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA, para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Monteiro. Fonte de Recursos: 
PROPRIOS. Data de Abertura 21/09/2015 às 10h00min, na sala de reuniões da CSL. O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados na Rua DR. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar, 
Centro - Monteiro - PB, maiores informações através do telefone (83) 3351-1544 ou 3351-1510, no 
horário das 07h30min às 12h30min.

Monteiro - PB, 02 de Setembro de 2015.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Presidente da CSL

CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
A CAMARA MUNICIPAL DE MOGEIRO torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes à espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor 
preço, em reunião que ocorrerá no dia 23 de setembro de 2015 as 10h00min, na sala da CPL, onde 
tem como objeto: Locação de veiculo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, 
destinado para ficar a disposição da Câmara Municipal. Maiores informações, no prédio sede da 
Câmara Municipal de Mogeiro, Rua Presidente João Pessoa, nº s/n - Centro – Mogeiro/PB, no 
horário de expediente normal.

Mogeiro, 03 de setembro de 2015.
José Roberto de Souza Santiago

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, cujo objeto é a aquisição de equipamentos hospitalares, para atender as necessidades do 
Hospital Municipal, da Policlínica e dos Postos de Saúde do Município de Mogeiro, aprazada para 
o dia 15/09/2015 às 9:00 horas, foi ADIADA para o dia 22/09/2015 às 10:00 horas, em razão do dia 
15 de setembro ser feriado Municipal na cidade de Mogeiro.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1033, até o 
dia 21/09/2015.

Mogeiro, 3 de setembro de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que a licitação modalidade 

TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2015, cujo objeto é a contratação de uma empresa ou profissional 
especializado, para prestar ao Município de Mogeiro Serviços de Engenharia, no acompanhamento 
e fiscalização das obras realizadas pelo Município, aprazada para o dia no dia 15/09/2015 às 14:00 
horas, foi ADIADA para o dia 22/09/2015 às 9:00 horas, em razão do dia 15 de setembro ser feriado 
Municipal na cidade de Mogeiro.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 17/09/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 3 de setembro de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.045/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
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 Cam-
pina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará 
às 10:00 horas do dia 28 de setembro de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 2.06.045/2015, do Tipo MENOR PREÇO, em  Regime de Empreitada por Preço Unitário, para 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 
VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADALGISA AMORIM, NO MU-
NICÍPIO 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, 31 de agosto de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.046/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
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 Cam-
pina Grande, Estado da Paraíba, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará 
às 08:00 horas do dia 29 de setembro de 2015, Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 2.06.046/2015, do Tipo MENOR PREÇO, em  Regime de Empreitada por Preço Unitário, para 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 
VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MELO LEITÃO, 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, 31 de agosto de 2015
HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Capim
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TP: 004/2015
A Prefeitura Municipal de Capim, através da da Comissão Permanente de Licitação, comunica 

aos participantes da Tomada de Preços Nº 004/2015, que após análise detalhada na documen-
tação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considera habilitada a 
Empresa:SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA e inabilitada as empresas: 1001 SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA restou inabilitada por não atender aos subitens 6.7.3 
combinado com o 8.3.3; R.R.F LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI restou inabilitada 
por não atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3, CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - En-
velope sem representante: participação válida; restou inabilitada por não atender aos subitens 6.7.3 
combinado com o 8.3.3; PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERTVIÇOS EIRELIrestou 
inabilitada por não atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3; RANGEL E SOUSA CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP restou inabilitada por não atender aos subitens 6.7.3 combinado 
com o 8.3.3, 8.2.3, 8.2.6, 8.2.9; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA por não atender aos 
subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3; SINCON CONSTRUTORA EIRELI restou inabilitada por não 
atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3, 8.2.4, 8.2.9, 8.2.10; COSIMAR CONSTRUTORA 
SINCERA LTDA – restou inabilitada por não atender aos subitens:8.2.9 e 6.7.3 combinado com o 
8.3.3 e 8.2.9; ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - restou inabilitada por 
não atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3, 8.2.4, 8.2.9, 8.2.10, STRUCTURAL ENGE-
NHARIA LTDA -; restou inabilitada por não atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3, 8.2.4, 
8.2.9, 8.2.3; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇÕES E TECNOLOGIA LTDA restou inabilitada por 
não atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3 e 8.2.9, 8.2.3; BARBOSA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS restou inabilitada por não atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.2.2, 8.2.3, 
8.2.4, 8.2.5, .8.2.9; BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDArestou inabilitada por 
não atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3; Dantas Construções e Locação Eireli - restou 
inabilitada por não atender aos subitens 6.7.3 combinado com o 8.3.3. A CPL comunica que fica 
aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação e que a reunião para dar continuidade ao 
processo licitatório – abertura de Propostas, fica marcada para o próximo dia 14/09/2013, às 08:00 
horas. Quando da sessão para abertura das propostas os licitantes considerados habilitados deverão 
apresentar nova documentação de habilitação, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista, cons-
tante do Art. 29, da Lei 8.666/93, tendo em vista a sessão inicial ter ocorrido em 04/08/2015 próximo 
passado. Informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Capim, situada na Av. 
São Sebastião s/n- Centro, Capim-PB das 08:00 às 12:00hs e (horário local), a partir da publicação 
deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3622-1085.

Capim, 03 de Setembro de 2015
Álamo César Trajano Martins Júnior

Presidente da CPL-CAPIM

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Gráficos 
destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde - Araruna/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 03 de Setembro de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que fica adiado para o dia 29 de setembro de 
2015 ás 14:00 horas, o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 005/2015, 
cujo objeto é a Contratação de empresa prestadora de  serviços de construção e engenharia para 
Reforma do Fórum da Comarca de Areia-PB, conforme especificações estabelecidas no Projeto 
Básico e seus complementos Anexo ao edital., tendo em vista a não circulação do Diário Oficial 
do Estado na data de 03/09/2015, prejudicando desta forma, o prazo mínimo de publicação, bem 
como a remessa dentro do prazo estipulado no Portal do Gestor do Tribunal de Contas do Estado. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo 
Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João 
Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13:00 h às 18:00 h e às sexta-feiras das 08:00 h às 
13:00 h, através dos telefones (83) 3216-1456 , 3216-1617 ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. 
A obtenção do Edital e seus Anexos poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br .

João Pessoa, 03 de setembro de 2015
Arleide Maria da Silva Barbosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, através da Presidente da comissão de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, que fica adiado para o dia 28 de setembro de 
2015 ás 14:00 horas, o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 004/2015, cujo 
objeto é a Contratação de empresa prestadora de serviços de construção e engenharia para Reforma 
do prédio do Fórum da comarca de Patos-PB, conforme especificações estabelecidas no Projeto 
Básico e seus complementos Anexo ao edital, tendo em vista a não circulação do Diário Oficial 
do Estado na data de 03/09/2015, prejudicando desta forma, o prazo mínimo de publicação, bem 
como a remessa dentro do prazo estipulado no Portal do Gestor do Tribunal de Contas do Estado. 
Demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sala da Comissão de Licitação, no 5º andar do Anexo 
Administrativo Des. Archimedes Souto Maior, situado à Praça Venâncio Neiva, s/n – Centro – João 
Pessoa – PB, de segunda a quinta-feira das 13:00 h às 18:00 h e às sexta-feiras das 08:00 h às 
13:00 h, através dos telefones (83) 3216-1456 , 3216-1617 ou ainda pelo e-mail comlic@tjpb.jus.br. 
A obtenção do Edital  e seus Anexos poderá ser feita no sítio do Tribunal de Justiça www.tjpb.jus.br .

João Pessoa, 03 de setembro de 2015
Arleide Maria da Silva Barbosa

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16:00 horas do dia 23 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de microcomputadores, 
monitores, impressoras e estabilizadores destinados a atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 03 de Setembro de 2015
 FRANCISCO TOSCANO NETO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

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

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Setembro de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Gráficos destina-
dos a atender as necessidades das Secretarias da Administração Municipal – Araruna/PB , exceto 
a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 03 de Setembro de 2015
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

  Pregoeira Oficia

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Setembro de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de microcomputadores, 
monitores, impressoras e estabilizadores destinados a atender as necessidades das Secretarias 
da Administração Municipal - Araruna/PB, exceto a Secretaria de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

 Araruna - PB, 03 de Setembro de 2015
 FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

  Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.023/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 
10:00 horas do dia 23 de setembro de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL 
sob N° 2.14.023/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO AQUISIÇÃO DE PISO 
INTERTRAVADO EM DIVERSOS FORMATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS 
URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO 
DA PARAÍBA, de acordo com os valores ofertados na “PROPOSTA DE PREÇOS” apresentada 
pela LICITANTE CONTRATADA, 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, 03 de setembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.038/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia                          22 de setembro 
de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob                              N° 2.06.038/2015, 
tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE CAI-
XAS D’AGUA NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 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, 03 de setembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.037/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia                          24 de 
setembro de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob                              N° 
2.06.037/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JAQUETAS PARA O PROGRAMA DEFESA CIVIL 
NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 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, 05 de maio de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.019/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará 
às 10:00 horas do dia 21 de setembro de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
sob N° 2.11.019/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de 
Pequeno Porte – EPP,  tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
REPARO E MANUTENÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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, 03 de setembro de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.018/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará 
às 08:00 horas do dia 18 de setembro de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
sob N° 2.11.018/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de 
Pequeno Porte – EPP,  tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTOS DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA 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, 03 de setembro de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.06.039/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do                       dia 27 de 
setembro de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob                                     N° 
2.06.039/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO 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, 03 de setembro de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG-



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 49/2015

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria da Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, extraído do acordo homologado 
judicialmente em sede da Ação Civil Publica processo 0013773-06.2015.815.2001, proferida pelo 
Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, informado pelo Processo nº 2015/090981-Oficio 
nº1447/2015/PROGEM, onde restaram indicados os quantitativos e datas para convocação nos 
anexo I, II, III, IV, V e VI, e para posse imediata os candidatos selecionados por ordem de classifi-
cação  no concurso publico Edital nº01 de 08 e novembro de 2013, homologado através da portaria 
nº 229/2014, e prorrogado através da Portaria 318/2015, publicada no Semanário Oficial 1476 de 
10 a 16 de maio de 2015,  relacionados anexo II para os cargos de AGENTE EDUCACIONAL I, 
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR, ORIENTADOR EDUCACIONAL, PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA I, PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II ( DISCIPLINAS : CIÊNCIAS, DANÇA, EDUCA-
ÇÃO FISICA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, INGLÊS, LIBRAS, MATEMÁTICA, MÚSICA, PORTUGUÊS 
E TEATRO) e PSICOLOGO ESCOLAR . 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 395, 

Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222-6627, após agendamento prévio, para realização da 
inspeção médica/exame médico pré-admissional e investidura no cargo público, munido dos resulta-
dos dos exames abaixo relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
ou Especialista deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração 
- SEAD, situada na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Mu-
nicipal – CAM, telefone (83) 8645-8717 das 8:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00 horas, para investidura 
no cargo público, munido dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Registro no Conselho de Classe;( para os  cargos de ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR E 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – DISCIPLINA EDUCAÇÃO FISICA)
j) Certidão de Casamento;
k) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
l) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
m) Conta bancária – Banco do Brasil;
n) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
o) Certidões dos setores de distribuição dos foruns criminais das Justiças Federal e Estadual do 

Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis (6) 
meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o prazo 
de validade descrito na própria certidão, quando houver;

q) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Publico nº 01/2013 serão assinadas no 
ato da posse;

r) Declaração, caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza do 
vinculo e carga horária. 

João Pessoa,  27 de agosto de 2015.
Roberto Wagner Mariz Queiroga

Secretário da Administração

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS CONTÁBEIS; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DISRAELI ABRANTES MOREIRA - R$ 12.500,00.

Santa Helena - PB, 14 de Agosto de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS CONTÁBEIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2015.
DOTAÇÃO: 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.36 99 

100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2076 COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES 
REGIONAIS DO SUS 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 
3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 302 0010 2089 
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE 3390.36 99 
800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2104 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF 
3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2105 IMPLANTAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DO CEO E LABORATÓRIO DE PROTESES(TIPO I) 3390.36 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA QUALIFICA SUS 3390.36 
99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.39 99 800 - OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00019/2015 - 14.08.15 - DISRAELI ABRANTES MOREIRA - R$ 12.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE 

PÚBLICA, PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS CONTÁBEIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 14/08/2015.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS CONTÁBEIS; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DISRAELI ABRANTES MOREIRA - R$ 27.500,00.

Santa Helena - PB, 14 de Agosto de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS CONTÁBEIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2015.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MA-

NUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA FÍSICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00044/2015 - 14.08.15 - DISRAELI ABRANTES MOREIRA - R$ 27.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE 

PÚBLICA, PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS CONTÁBEIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/08/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015
Torna público que a segunda sessão para a abertura de fase de lances se fará, às 15:30 horas 

do dia 08 de Setembro de  2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIO E DE PASSEIO. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM / LICITACOES.REMIGIO.PB.GOV.BR

Remigio - PB, 03 de Setembro de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

Alexandre Gonçalves Dias
Presidente da Comissão de Licitação de Remigio

Larissa Monique Barros Marinho
Assessora Jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS  E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-037/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD E SEDES.
O Pregoeiro da Secretaria de Administração comunica a todos os interessados o Resultado de 

Julgamento das amostras dos Itens abaixo do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela 
Divisão de Almoxarifado da Secretaria de Administração, e Diretoria Administrativa e Financeira da 
SEDES, ficou constatado que: FORAM APROVADAS: As seguintes amostras apresentadas: Itens 20, 
27, 42, 45, 71, 73, 74, 81, 90 e 91 pela empresa BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; itens 01, 03, 
06, 24, 31, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 57, 72, 76, 77, 78, 84, 86 e 99 pela empresa CAVALCANTE 
& CIA LTDA; e item 75 pela empresa ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 
ME, por cumprirem com as especificações contidas no Edital. FORAM REPROVADAS: As seguintes 
amostras apresentadas: itens 04, 10 e 77 pela empresa BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, por 
não cumprirem com as especificações contidas no edital. AMOSTRAS NÃO APRESENTADAS: Item 86 
pela empresa UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME, e item 27 pela empresa 
CAVALCANTE & CIA LTDA, ficando as empresas desclassificas nos itens não apresentados. Diante 
do exposto o Pregoeiro adjudica o objeto licitado dos itens ao quais as amostras foram aprovadas, em 
favor das empresas vencedoras.

João Pessoa, 03 de setembro de 2015.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-050/2015
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES.
O Pregoeiro da Secretaria de Administração comunica a todos os interessados o Resultado de 

Julgamento das amostras dos Itens abaixo do pregão acima citado. Após a averiguação feita pela Dire-
toria Administrativa e Financeira da SEDES, ficou constatado que: FORAM APROVADAS: As seguintes 
amostras apresentadas: Itens 06, 07, 10, 12 e 17 pela empresa BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; 
itens 01 e 34 pela empresa CAVALCANTE & CIA LTDA; itens 20 e 26 pela empresa DELTA INDUSTRIA 
E COMERCIO EIRELI - ME; e itens 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 35 pela empresa UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA LTDA-ME, por cumprirem com as especificações contidas no Edital. FORAM REPROVADAS: 
As seguintes amostras apresentadas: item 12 pela empresa UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA LTDA-ME; item 18 pela empresa BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; e item 15 pela 
empresa ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA ME, por não cumprirem com 
as especificações contidas no edital. Diante do exposto o Pregoeiro adjudica o objeto licitado dos itens 
ao quais as amostras foram aprovadas, em favor das empresas vencedoras.

João Pessoa, 03 de setembro de 2015.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES/PB
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 01.2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES - ESTADO DA PARAÍBA, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar no dia 25.09.2015, às 09h00min, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, localizada à Praça João Pessoa, 48 – Centro – Pilões – PB, prédio Sede da Prefeitura 
Municipal, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS de n.º 01.2015, tipo MENOR PREÇO, des-
tinada a Contratação de empresa do ramo pertinente, para Implantação de 03 (três) sistemas coletivos 
de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano em comunidades rurais 
do Município, no âmbito do Programa de Universalização do acesso e Uso da Água – ÁGUA PARA 
TODOS, em observância ao disposto no inciso I do art. 3º da Lei 11.578/2007, tudo em conformidade 
ao Termo de Compromisso 039/2013, consoante Processo nº 59335.000433/2013-59, firmado entre 
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e o Município de Pilões/PB. Valor 
Orçado R$ 390.000,00 – Trezentos e Noventa Mil Reais. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de 
Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido 
entre 08h00min e 12h00min.

Pilões, 03 de Setembro de 2015.
DIOGO DA COSTA RODRIGUES - Presidente da CPL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 01.079/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.061/2015
DATA DE ABERTURA: 22/09/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS 

PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente/Pregoeiro Oficial, Sr. 

Chrystiano Madruga Navarro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso prevista para 
o exercício financeiro de 2015: ORDINÁRIOS E SUS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decretos Federais nºs. 3.555/2000, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 5.717/2006, e, subsidiaria-
mente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 
08:00h às 12:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.                                                

João Pessoa, 03 Setembro de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro
Presidente/Pregoeiro da CSL

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 22.990/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.048/2015
DATA DE ABERTURA: 23/09/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-

TIVA DA UNIDADE TROCADORA DE CALOR – CHILLER DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Patrícia de 

Souza Onofre torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de Licitação, 
situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso prevista para o exercício 
financeiro de 2015: ORDINÁRIOS E SUS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Federais nºs. 3.555/2000, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 5.717/2006, e, subsidiariamente, Lei 
nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 
12:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 03 Setembro de 2015. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2015
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que foi declarado vencedor e adjudicado a citada 

licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços técnicos continuados 
de engenharia, abrangendo processos de planejamento, especificação, programação e execução de 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de postos de trabalho e substituição integral 
de peças e insumos em todos os equipamentos dos sistemas de ar condicionado e/ou refrigerado, 
sistemas de água gelada, rede hidrônica, dutos de ar e outros serviços especificados no Anexo I, 
do Edital, a empresa: RECLIMATEC REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA, no valor global 
mensal de R$ 45.610,00( quarenta e cinco mil, seiscentos e dez reais) perfazendo um valor total 
anual de R$ 547.320,00 (quinhentos e quarenta e sete mil e trezentos e vinte reais).

João Pessoa,  03 de setembro de  2015.
MARCELO FERREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro

COMUNICADO
COMUNICADO DO PREGÃO 080/2014

PROCESSO Nº19.000.002054.2014
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 080/2014         (registro de 

preços para contratação de serviços de continuados de conservação, higienização e limpeza hos-
pitalar), destinado ao Hospital da Policia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, modalidade 
Pregão Presencial, fica marcado para o dia 18/09/2015 as 09h, Informamos que o novo Edital está 
disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 14-00446-0
João Pessoa, 03 de  agosto 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 N255/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/09/2015 às 09h para:

Aquisição de colete balísticos em aramida nível IIIA, destinado a Secretaria de Estado da Admi-
nistração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-01007-8
João Pessoa, 03 de setembro 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 N275/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 18/09/2015 às 14h para:

Aquisição de material permanente, destinado a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária 
da Paraíba - SEDAP/EMPASA, 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 - 15-01108-4
João Pessoa, 03 de setembro 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
COMUNICADO DO PREGÃO 203/2015

PROCESSO Nº19.000.007944.2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 203/2015         (registro 

de preços para contratação de serviços de empresa especializada em conservação, higienização 
e limpeza), destinado a Escola de Serviços Publico do Estado da Paraíba - ESPEP, modalidade 
Pregão Presencial, fica marcado para o dia 18/09/2015 as 09h, Informamos que o novo Edital está 
disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 15-00666-0
João Pessoa, 03 de  agosto 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 N258/2015
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 21/09/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de equipamento de musculação, destinado ao Corpo de 
Bombeiro Militar do Estado da Paraíba - CBMPB/FUNESBOM, 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 - 15-01104-1
João Pessoa, 03 de setembro 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
COMUNICADO DO PREGÃO 232/2015

PROCESSO Nº27.000.001347.2015
Comunicamos, a quem interessar, que o procedimento licitatório nº 232/2015         (contratação 

de serviços de empresa especializada na confecção e administração de cartão convenio para be-
neficiários do programa pro - alimentação), destinado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano - SEDH, modalidade Pregão Presencial, fica marcado para o dia 21/09/2015 as 09h, 
Informamos que o novo Edital está disponível no site. www.centraldecompras.pb.gov.br 

REG CGE: 15-00890-3
João Pessoa, 03 de  agosto 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 N273/2015
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 21/09/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de veiculo para transporte de cães, destinado ao Corpo de 
Bombeiro Militar do Estado da Paraíba - CBMPB/FUNESBOM, 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 - 15-01101-6
João Pessoa, 03 de setembro 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

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 03-2015-SEIRHMACT
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

A Comissão Permanente de Licitação - CPL/SEIRHMACT- Secretaria de Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, constituída pela Portaria GAB. 
Nº006/2015 de 27 de Janeiro de 2015. Após proceder a análise e o julgamento da Proposta Técnica 
apresentada pela Empresa habilitada,  decidiu pela classificação da empresa GEOTECHNIQUE 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, baseado nos critérios estabelecidos no Edital e nos critérios 
de julgamento técnico, conforme  resultado abaixo descrito para a Tomada de Preços n° 03/2015/
SEIRHMACT,  TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA DA 
TOMADA DE PREÇOS n°03/2015/SEIRHMACT, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E PLANO 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO SISTEMA ADUTOR NOVA CAMARÁ - 1ª ETAPA, de acordo com 
o Processo SEIRHMACT nº 0729/2015.

EMPRESA LICITANTE    PONTUAÇÃO
GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA  96,00

 Diante deste resultado, fica a licitante habilitada convocada para a sessão de abertura do 
envelope n°3, Proposta de Preços, marcada para o dia 09/09/2015, às 14:00h.

João Pessoa, 03 de Setembro de 2015.
Washington Luis Soares Ramalho
Presidente da CPL/SEIRHMACT

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIENCIA E TECNOLOGIA – SEIRHMACT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02-2015-SEIRHMACT
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da CPL/SEIRHMACT, constituída pela Portaria GAB. Nº 
006/2015 de 27 de Janeiro de 2015 da SEIRHMACT - Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia - SEIRHMACT, torna público o 
Resultado do Julgamento de Propostas da Tomada de Preços nº 02/2015/SEIRHMACT, cujo objeto é 
CONTRATAR EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO, ACOMPANHA-
MENTO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS E FORNECIMENTOS DA CONSTRUÇÃO DA 
BARRAGEM RETIRO, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB, de acordo com o Processo Administrativo nº 
0728/2015/SEIRHMACT. EMPRESA CLASSIFICADA: 1º Lugar: GEOTECHNIQUE CONSULTORIA 
E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 40.610.677/0001-66, com proposta de preços no valor de R$ 
969.005,18 (novecentos e sessenta e nove mil, cinco reais e dezoito centavos).

João Pessoa, 02 de Setembro de 2015.
Washington Luis Soares Ramalho

Presidente da CPL/SERHMACT

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de Consultoria Técnica em gestão previdenciária da RPPS e CRP da Pre-

feitura Municipal do Conde.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.003 - Secretaria de Administração 

04.122.2003.2003 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração 646.3390.15.00.000 
- Serviços de Consultoria

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 01009/2015 - 29.04.15 - Initus Consultores Associados LTDA - R$ 40.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Consultoria Técnica Especializada na Recuperação de Créditos, Auditoria, Revisão e 

Renegociação da Dívida Previdenciária.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 02.004 - Secretaria de Finanças 

04.123.2005.2005 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 075.3390.39.00.000 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e:
CT Nº 00040/2015 - 03.08.15 - Initus Consultores Associados LTDA - R$ 129.500,00 – exclu-

sivamente no êxito da propositura, correspondente a 18,5% da estimativa da possibilidade global 
dos benefícios financeiros para o município.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2015.
OBJETO: Serviços de Consultoria Técnica em gestão previdenciária da RPPS e CRP da Pre-

feitura Municipal do Conde.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal da Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 29/04/2015.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00009/2015.
OBJETO: Consultoria Técnica Especializada na Recuperação de Créditos, Auditoria, Revisão e 

Renegociação da Dívida Previdenciária.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças.
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 03/08/2015. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2015
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2015, 
que objetiva: Consultoria Técnica Especializada na Recuperação de Créditos, Auditoria, Revisão e 
Renegociação da Dívida Previdenciária; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: Initus Consultores Associados LTDA - R$ 129.500,00.

Conde - PB, 03 de Agosto de 2015
TATIANA LUNDGREN CORRÊA DE OLIVEIRA

Prefeita  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adju-

dicou o objeto desta licitação em favor da empresa JET PRINT INFORMATICA LTDA ME CNPJ 
05.301.712/0001-64 no valor total de R$ 465.918,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 01 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa JET PRINT INFORMATICA LTDA ME CNPJ 05.301.712/0001-64 no 
valor total de R$ 465.918,00. 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 01 de setembro de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2015
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, 

PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES, TELÕES, ILUMINAÇÃO E SOM VOLANTE PARA 
OS EVENTOS E FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. O Pregoeiro da Prefeitura de Cuité comunica 
aos interessados que o Pregão Presencial nº 057/2015, está suspenso em virtude da impugnação 
ao edital apresentado pela DENISE MOURA do NASCIMENTO ME e ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA ME. O Edital terá o aviso de licitação republicado com uma nova data para abertura do 
certame. Informações:segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 01 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor das empresas NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ 15.218.561/0001-39 no valor total de R$ 463.090,40 
e DROGAFONTE LTDA CNPJ 08.778.201/0001-26 no valor total de R$ 164.878,00, perfazendo o 
valor global de R$ 627.968,40. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 01 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresas NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS LTDA EPP CNPJ 15.218.561/0001-39 no valor total de R$ 463.090,40 e DROGAFONTE 
LTDA CNPJ 08.778.201/0001-26 no valor total de R$ 164.878,00, perfazendo o valor global de R$ 
627.968,40. 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 01 de setembro de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou o 

objeto desta licitação em favor das empresas DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA CNPJ 11.426.166/0001-90 no valor total de R$ 18.009,04 
e RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ 12.305.387/0001-73 no valor 
total de R$ 40.216,08, perfazendo o valor global de R$ 58.225,12. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 01 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresas DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES E LABORATORIAIS LTDA CNPJ 11.426.166/0001-90 no valor total de R$ 18.009,04 e RDF 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA CNPJ 12.305.387/0001-73 no valor total 
de R$ 40.216,08, perfazendo o valor global de R$ 58.225,12. 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 01 de setembro de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS-
PITALARES E LABORATORIAIS LTDA ME CNPJ 11.426.166/0001-90 no valor total de R$ 73.200,00. 
Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 01 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresaDIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES E LABORATORIAIS LTDA ME CNPJ 11.426.166/0001-90 no valor total de R$ 73.200,00. 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 01 de setembro de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2015
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor das empresas NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ 15.218.561/0001-39 no valor total de R$ 291.231,00 
e DROGAFONTE LTDA CNPJ 08.778.201/0001-26 no valor total de R$ 105.079,00, perfazendo o 
valor global de R$396.310,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 01 de setembro de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresas NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ 15.218.561/0001-39 no valor total de R$ 291.231,00 e DROGA-
FONTE LTDA CNPJ 08.778.201/0001-26 no valor total de R$ 105.079,00, perfazendo o valor global de 
R$396.310,00. 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 01 de setembro de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2015
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-

TE PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Nova data 
parainício da Sessão: 9:00 (hora local) do dia 21/09/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. Motivo da Prorrogação: Reformulçao do edital 
e/ou seus anexos. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-
3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 03 de agosto de 2015. 
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

UBM – UNIÃO BRASILEIRA DE MINERAÇÃO S/A – CNPJ/CPF Nº 08.966.913/0001-79 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação nº 1452/2015 em João Pessoa, 27 de julho de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade 
de:  LAVRA DE FELDSPATO.  ÁREA REEFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 840.045/1982. 
Portaria de Lavra nº 544. Na (o) – Fazenda Lagamar – Municipio: Nova Palmeira – UF. PB. Processo: 
2014-004060/TEC/LO-7927.

AMAZONAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ/CPF Nº 47.959.697/0014-00 – Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 1616/2015 em João Pessoa, 14 de agosto de 2015 – Prazo:  730 dias. Para a atividade 
de: Fabricação de Adesivos. Na (o) Rua Maria Presotto Pucci – S/N  - Município: João Pessoa – UF: 
PB. Processo: 2015-002376/TEC/LO-9758.

FORÇA EÓLICA DO BRASIL S/A – CNPJ Nº 12.227.426/0001-61 Torna público que a SUDEMA-
-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia nº 1.247/2015 em 
João Pessoa, 14 de agosto de 2015 – Prazo: 2 anos. Para a atividade de : Implantação do PARQUE 
EÓLICO CHAFARIZ 5, com 15 aerogeradores e potência instalada de 30 MW, na zona rural do 
Município: SANTA LUZIA – UF:PB. Processo: 2015-000847/TEC/LP-2374.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Construção de 
Cadeia Pública Feminina, no Município de Solânea/PB.  Processo nº 2015-002685/TEC/LI-4046. 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Construção de 
Cadeia Pública Masculina, no Município de Solânea/PB.  Processo nº 2015-002686/TEC/LI-4047. 
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