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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l OMS alerta para o perigo das cesarianas sem indicação. Página 10

l Vendas para o Dia das Mães devem aumentar 4% este ano. Página 13

l Pesquisa mostra variação de 106% no preço do pão francês. Página 14

l MPF estuda medidas mais para ressocializar jovens infratores. Página 19
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O Governo do Estado inaugura hoje a nova adutora do município de Santa Cruz, no Sertão paraibano, 
beneficiando 3,2 mil moradores, e a restauração da PB-359, que interliga três cidades da região.  PÁGINA 3

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Projeto Mundi, organizado por alunos de Relações Internacionais da UEPB, ajuda a entender a dinâmica da tomada de decisões

Desafio no Ginásio Ronaldão vale cinco pontos para o ranking nacional
Humor ajuda no tratamento

Crítica teatral tinha 91 anos e estava internada desde março

20Caderno
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Nublado com 
chuvas ocasionais

Sertanejos ganham
adutora e estrada

Estudantes simulam 

negociações mundiais
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Começam disputas 
no Taekwondo 

Empresa suspeita de 
fraudar concursos 

Show leva alegria 
e inclusão social
ao Juliano Moreira

 

Caixa e Ministério da 
Saúde na Lava Jato 

Atletas de todo o país 
participam até amanhã 
do Open Nordeste de 
Taekwondo em João 
Pessoa.  PÁGINA 21

Operação da Polícia Ci-
vil apreendeu documentos 
em empresa na cidade de 
Conceição.  PÁGINA 15

O comediante Cristovam 
Tadeu apresentou-se para 
pacientes do Complexo Psi-
quiátrico.  PÁGINA 14

PF investiga contratos 
de publicidade relaciona-
dos ao deputado cassado 
André Varga.  PÁGINA 18

Paraíba

Cidadania

Política

l Morre a “Dama de Ferro” do teatro

l CINEMA João Batista de Brito estreia 
hoje coluna com o filme Ida. PÁGINA 7

Barbara Heliodora era uma das maiores conhe-
cedoras da obra de Shakespeare.  PÁGINA 8

PROTesTOs Sindicatos e movimentos sociais realizaram manifestação ontem, em frente 
à Assembleia Legislativa da PB, contra a visita do deputado Eduardo Cunha.  PÁGINA 17

PARTIcIPAçãO Teve início ontem, em Cajazeiras, o Ciclo 
2015 do Orçamento Democrático Estadual.  PÁGINA 3
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Muitas coisas estão mudando no 
Brasil – e é bom que seja assim. É sau-
dável, por exemplo, que cadeia não seja 
um equipamento do Estado destinado 
apenas a receber pobres e pretos. En-
gravatados de colarinhos brancos tam-
bém devem frequentá-la, desde que co-
metam delitos e sejam julgados pelos 
competentes tribunais. É bom sinal de 
mudança também que os mais necessi-
tados disponham de mecanismos para 
reclamar quando são maltratados pelos 
serviços públicos de saúde e educação. 
E, principalmente, quando são vítimas 
de preconceito e discriminação. Enfim, 
é sinal de que se trilha o caminho certo 
quando o que se busca é a inclusão de 
segmentos historicamente deixados à 
margem. 

No caso do Estado da Paraíba, situ-
ado numa das mais pobres regiões do 
país, vem ocorrendo uma mudança que é 
mais sutil e que, por vezes, deixa de ser 
bem percebida e avaliada pela socieda-
de. Estamos nos referindo ao Orçamento 
Democrático Estadual, que neste 2015 
entra no seu quarto ano consecutivo, 
instituído que foi pelo atual governador 
Ricardo Coutinho, ainda em seu primei-
ro mandato. O calendário das audiências 
regionais foi aberto ontem pelo Governo 
do Estado, em Cajazeiras, e terá conti-
nuidade hoje na cidade de Sousa. Serão 
realizadas, ao todo, 16 audiências públi-
cas nas 14 regiões administrativas da 
Paraíba.

A exemplo do que vem ocorrendo em 
exercícios anteriores, o orçamento esta-
dual deste ano incluirá as demandas fei-
tas pela população, transformando em 

coisa do passado a sua elaboração em 
gabinetes fechados e muitas vezes dis-
tanciados da realidade local. O poder de 
decisão chegou finalmente às mãos do 
povo. Parece frase de efeito, retórica de 
demagogo, mas, no nosso caso, há qua-
tro anos esta é uma verdade cristalina. 
Como constatam dirigentes sindicais e 
lideranças comunitárias, “estamos cons-
truindo as nossas prioridades. A comu-
nidade decreta, o governo faz e assim a 
expectativa de vida é de mudanças”. 

Sobre a importância do orçamento 
democrático, registre-se também repe-
tidas declarações do governador Ricar-
do Coutinho. Uma, que resume todas as 
outras, expõe o seguinte: “Uma adminis-
tração que consegue democratizar e dar 
vez e voz à população é algo que tem um 
poder transformador muito forte”. Fala-
va ele, na ocasião, sobre a necessidade 
de se construir uma consciência regio-
nal. “A maioria das pessoas sabe o que é 
essencial, o que é prioridade”.

No discurso de posse para este segun-
do mandato, em janeiro passado, o tema 
também mereceu a sua atenção: “Nesses 
últimos quatro anos não apenas constru-
ímos um futuro sólido, mas implodimos 
práticas antigas, corrosivas, que não ca-
biam mais na condução da gestão públi-
ca. Empoderamos a população, através 
do exercício pedagógico do Orçamento 
Democrático, fazendo do povo um sujeito 
ativo do processo político”. Sob qualquer 
aspecto que se examine, o orçamento par-
ticipativo representa, na Paraíba, uma 
mudança na forma de governar. E a esta 
altura uma mudança plenamente consa-
grada pelo êxito dos anos anteriores.  

Editorial

 Crônica

 Orçamento e democracia

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Mocassins azuis

As duas portas de madeira se abrem 
de uma só vez. O sol das nove horas re-
verbera nos saltos, correias e fivelas das 
sandálias e sapatos de cores e formatos 
diversos. Lá de baixo daquele escarcéu de 
couro e plástico, de cheiro característico, 
ouvem-se vozes masculinas, queixosas, 
no entanto contentes.

- Êba, finalmente, vamos passear. Tos-
se, tosse! Não via a hora. Faz tempo que 
só nos alimentamos de poeira e teias de 
aranha. Mas como você descobriu? Pela 
hora, irmãozinho. Até as oito, ela só abre 
a sapateira quando vai trabalhar. Depois 
desse horário, hurra! É calçadão de rua e 
chão de loja, não tem erro.

O veludo azul de suas peles arrepia-
se com o toque das mãos brancas e frias, 
um pouco suadas. Mãos delicadas, dedos 
longos, unhas sem esmalte. No anelar 
esquerdo cintila o ouro da falsa aliança. 
Bate sem piedade as costas de um nas 
costas do outro. E espirra no estilo moça 
fina dentro do ônibus: ti-chim!

Os pés têm a cor e a textura das mãos. 
E acomodam-se sem muito esforço nas 
duas canoinhas azuis da cor do mar. Fa-
lam baixo. Sorriem. Confabulam. Ela es-
taria mais “cheinha”. As partes de cima, 
que as palas não encobrem, estão macias 
e arredondadas como dunas de seios que 
escapam do sutiã.

Bolsa, chave do carro, celular, última 
e rápida aparição no espelho da parede.
Tudo em ordem. Começa a aventura. Pelo 
ar. Sim, ela voa baixo ao volante de seu 

carro, vermelho como o sinal que acaba 
de deixar para trás. Como tantas outras 
coisas que se perdem em seus pensamen-
tos, por considerá-las banais.

- Deixa pisar fundo, vai! Ela gosta. Vê 
como sorri. Dá para traduzir a música que 
ela cantarola, lendo o movimento de seus 
lábios, que nunca viram um batom. Nem 
os de chocolate. Vai com calma! Vocês 
dois, sei não! Se perco o freio, aonde va-
mos parar? O freio é comigo, irmão. Graci-
nha! Manera, flu-flu!

O vai-e-vem incomoda. E tá por de-
mais nervoso. Há pouco estava tão alegre. 
Efeito do trânsito, que piora a cada dia? 
As solas dos pés esquentam, coladas à 
borracha dos pedais. No assoalho, os dois 
irmãos, amontoados um sobre o outro, 
entreolham-se. O que houve? Provavel-
mente coisas do coração.

Nem calçada de rua nem chão de loja. 
Os pés afundam-se na areia. Ao menos 
não ficaram para trás, esquecidos no car-
ro. Seguem juntos, pendurados nos dedos.
Trocam olhares, aspirando, entre alegres 
e espantados, o ar que recende a peixe 
descongelado. Não faz mal. O ambiente 
marinho tem dessas coisas.

De bruços, lado a lado, ora contem-
plam o mar, ora observam os olhos escu-
ros. Absorta, mira no horizonte imagem 
invisível para eles. Visíveis mesmo só as 
pequenas manchas na blusa azul, que se 
alargam na mesma velocidade em que as 
pálpebras se abrem e fecham, expelindo 
os sais que a saudade traz.

 

A primeira vez que os vi estavam em pés cruzados. Pareciam alegres, 
mas era o de cima que sorria e dançava. O de baixo apenas observava.”
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

A Câmara Municipal de João Pessoa 
realizará segunda-feira, às 9h30, nova 
audiência pública da Comissão Especial 
de Estudos sobre a Reforma Política. 
Os temas em pauta, de acordo com o 
vereador Lucas de Brito (DEM), autor 
da propositura da audiência, serão 
suplência de senador, voto secreto no 
Congresso e reeleição no Executivo.

“Baderna”. Esta foi a expressão usada pelo de-
putado federal Manoel Júnior (PMDB) para clas-
sificar o tumulto ocorrido ontem, durante visita 
do presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha 
(PMDB), à Assembleia Legislativa. Para o depu-
tado, “foram pessoas orquestradas para fazer 
aquele papel feio”.

TUMULTO NA AL

CARTóRIO ELEITORAL

REFORMA POLíTICA

UNInforme

FALhA NO PROJETO TEMER ASSUME

O DEBATE qUE NÃO hOUVE

O deputado estadual Nabor 
Wanderley (PMDB) teve en-
contro com o presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), desembar-
gador João Alves da Silva. Na 
pauta da reunião, a retomada 
da construção do prédio do 
cartório eleitoral de Patos. 
O desembargador disse ao 
deputado que o órgão vai 
“resolver os empecilhos que 
atrasaram a obra”.

O vereador João Dantas (PSD) 
identificou uma falha no pro-
jeto do Terminal de Integração 
de Campina Grande: metade 
dos assentos em que os pas-
sageiros esperam o transporte 
está de costas para o fluxo dos 
ônibus. Com isso, o usuário não 
consegue visualizar qual ôni-
bus está parando no terminal. 
Ele apresentou requerimento 
na Câmara Municipal solicitan-
do a correção do problema.

O Diário Oficial da União de ontem 
oficializou a transferência de atri-
buições da Secretaria de Relações 
Institucionais para o vice-presi-
dente da República, Michel Temer. 
Agora, ele passa a acumular as 
duas funções, sobretudo à de arti-
culador político com o Congresso. 
No despacho da presidente Dilma 
Housseff, afirma que o momento 
atual requer “maior interação e 
harmonia de objetivos dos Pode-
res Executivo e Legislativo”.

REGENTE INTERNACIONAL
O segundo concerto oficial da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, hoje, a partir das 19h, terá 
a participação de um convidado internacional. O maestro holandês Gerard Oskamp, detentor de diversos 
prêmios, regerá obras de Beethoven, Mozart e Haendel. O concerto, de entrada gratuita, será realizado 
no Auditório Celso Furtado, anexo ao Tribunal de Contas do Estado, bairro de Jaguaribe, a partir das 19h. 

Era para ser um debate sobre um dos temas mais importantes do país: a reforma política. Mas a radica-
lização de alguns manifestantes vinculados ao movimento LGBT terminou por transformar a audiência 
pública em tumulto, troca de insultos, confusão, enfim. É absolutamente legítimo que representantes de 
entidades sociais expressem suas opiniões numa audiência pública, que tinha uma finalidade específica, 
e tenham o direito de discordar de um tema ou outro que estivesse sendo debatido. Contudo, o que se 
viu foi que alguns manifestantes que estavam nas galerias não tinham o interesse de debater a reforma 
política. Preferiram atacar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), por motivos outros que não a 
temática que originou a audiência. Cunha, por sua vez, não teve uma postura adequada para lidar com a 
ocorrência, preferindo partidarizar o debate, como bem colocou o secretário de Comunicação do Estado, 
Luís Tôrres, e fazendo declarações esdrúxulas contra o Governo do Estado. Errou feio, em suas críticas. 
Vale ressaltar que em outra audiência realizada pela Câmara Itinerante, em Curitiba, o presidente da 
Câmara dos Deputados também foi hostilizado.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com
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Governo inaugura adutora, entrega 
rodovia e ambulâncias no Sertão
Ações acontecem hoje pela 
manhã, e à noite será a 
plenária do ODE, em Sousa

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura, hoje, às 
11h40, a adutora do Municí-
pio de Santa Cruz, no Sertão 
do Estado, que vai atender 
mais de 3,2 mil habitantes 
com água de qualidade nas 
suas torneiras. Ele ainda vai 
entregar a restauração da 
rodovia PB-359, que inter-
liga os municípios de Apa-
recida/São Francisco/Santa 
Cruz até a divisa da Paraíba 
com o Rio Grande do Norte, 
numa extensão de 40,3 km; 
e duas ambulâncias bási-
cas no Hospital Regional de 
Sousa. À noite, participa da 
plenária do Orçamento De-
mocrático Estadual, no Sousa 
Ideal Clube.

Na implantação da adu-
tora de Santa Cruz, foram in-
vestidos R$ 1.266.742, com 
recursos do Governo do Es-
tado, por meio da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa), em parceria com a 
Prefeitura Municipal. Foram  
implantados 9,1 km de adu-
toras, além de uma estação 
elevatória. 

De acordo com o dire-
tor de Expansão da Cagepa, 
Leonardo Brasil, o Açude Pa-
raíso, que antes abastecia o 
Município, secou e o sistema 
antigo ficou ineficiente. Em 
três meses, a nova adutora 
foi construída e complemen-
tará o abastecimento, saindo 
do reservatório Capivara, no 

Município de Uiraúna, até 
o reservatório elevado em 
Santa Cruz.

“O Governo, mais uma 
vez, atende a demanda da 
população. Diante de uma 
estiagem prolongada como 
essa, estamos trabalhando 
incessantemente para buscar 
alternativas de minimizar as 
consequências da seca. Ago-
ra, com essa nova adutora, 
cessamos os problemas no 
abastecimento de água no 
Município de Santa Cruz”, 
afirmou o diretor.

Rodovia PB-359
A rodovia PB-359 inter-

liga os municípios de Apa-
recida/São Francisco/Santa 
Cruz até a divisa da Paraíba 
com o Rio Grande do Norte, 
numa extensão de 40,3 km. 
Na execução das obras foram 
feitos serviços de correção 
de defeitos, recapeamento 
da pista de rolamento com 
microrrevestimento produ-
zido com asfalto de alta re-
sistência à ação do tráfego e 
às intempéries, limpeza dos 
acostamentos e do sistema 
de drenagem e sinalização 
horizontal e vertical.

As restaurações promo-
vem o desenvolvimento so-
cial e econômico das regiões 
contempladas, ampliam e 
modernizam a infraestrutura 
rodoviária do Estado, inte-
gram os municípios, ofertam 
economia, conforto e segu-
rança aos seus usuários, ge-
ram emprego e renda e me-
lhoram a qualidade de vida 
da população local.

O governador Ricardo Coutinho 
entregou, ontem, à população de 
Triunfo a restauração da PB 395/411, 
entroncamento da PB-393. À noite o 
governador participou da plenária 
do Orçamento Democrático Esta-
dual. A audiência pública de Caja-
zeiras aconteceu no ginásio do Ins-
tituto Federal da Paraíba (IFPB).

Ricardo agradeceu ao públi-
co presente:”2.500 pessoas saíram 
de casa em uma sexta-feira para 
votar (na plenária, indicando que 
obras são prioritárias), vejam que 
coisa linda”, afirmou o governador, 
acrescentando, a respeito do diálo-
go entre população e governo  que 
“nós queremos ampliar nossa capa-
cidade de aprender a fazer”. 

Em Triunfo, a estrada vinha sen-
do reivindicada pela população há 
mais de 15 anos, e foi a maior solici-
tação dos moradores durante o Or-
çamento Democrático Estadual do 
ano passado. 

Ao todo, foram entregues 22 
quilômetros, beneficiando mais de 
27 mil habitantes. Foram investidos 
R$ 2,8 milhões.

O governador enfatizou que 
não vai ficar uma cidade sem que 
tenha o asfalto, chegando a mais 
de 50 as que estão no cronograma 
do projeto de construção de estra-
das. “A obra é mérito do governo 
do Estado, do povo que solicitou e 
do ODE”, disse Ricardo, adiantando 

Estrada e Orçamento Democrático
EM TRIUNFO E CAJAZEIRAS

que a população do Sertão e Alto 
Sertão ganhou a redução de muitos 
quilômetros e conforto em suas via-
gens entre um município e outro.

O governador vai dar todo 
apoio ao comércio de alumínio do 
Município de Triunfo. Ele adiantou 
que a estrada recuperada vai até 
Santa Helena e até o meio do ano 
vai concluir até Carrapateira.

O deputado estadual Jeová 
Campos comentou que durante anos 
de sua vida fez esse percurso e era 
péssimo, coberto de poeira e duran-
te 15 anos vários governos passaram 
e não concluíram a obra. Já o prefei-
to de Triunfo, Damísio Mangueira, 
agradeceu a nova estrada em nome 

da população e afirmou que Ricardo 
Coutinho é um governante que não 
faz promessas. “Ele faz obras”, frisou.

A estrada, totalmente recupera-
da pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), agora vai apoiar 
o desenvolvimento socioeconômico 
do Estado, melhorando a integração 
dos municípios da região, moderni-
zando a infraestrutura rodoviária 
estadual, reduzindo inclusive o custo 
de gastos com transportes e os índi-
ces de acidentes. A estrada recebeu 
o recapeamento da pista de rola-
mento produzido com asfalto de 
alta resistência, limpeza dos acos-
tamentos, sistema de drenagem e 
sinalização horizontal e vertical.

A PB 395/411 vinha sendo reivindicada pela população sertaneja há mais de 15 anos

FOTO: Secom-PB

Desde ontem, os minis-
tros e comandantes das For-
ças Armadas não podem mais 
utilizar aviões da Força Aérea 
Brasileira (FAB) em desloca-
mentos de suas residências 
permanentes. A suspensão 
desse tipo de viagem foi deter-
minada pela presidente Dilma 
Rousseff na semana passada 
para contribuir com a redução 
dos gastos públicos promovida 
pelo Governo Federal.

Um decreto publicado on-
tem, no Diário Oficial da União, 
altera a norma presidencial 

que trata do transporte aé-
reo de autoridades em aviões 
do Comando da Aeronáutica. 
De acordo com a decisão, es-
tão restritas as solicitações de 
transporte para seus domicí-
lios os ministros de Estado, co-
mandantes das Forças Arma-
das e o chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas.

Os pedidos de viagens por 
motivo de segurança e emer-
gência médica e as viagens 
a serviço estão mantidos. O 
transporte de autoridades em 
aviões da FAB também é con-
cedido ao vice-presidente da 
República e aos presidentes do 
Senado, da Câmara e do STF.

Ministros não podem 
fazer viagens pessoais

EM AvIõES dA FAB AGU quer 
suspender a 
autonomia da 
Defensoria

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) recorreu ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para suspender a efi-
cácia da Emenda Constitu-
cional 74/2013 que garante 
autonomia administrativa e 
funcional às Defensorias Pú-
blicas da União (DPU) e do 
Distrito Federal. O pedido de 
liminar para suspensão foi 
distribuído para a ministra 
Rosa Weber.

Na petição, a AGU alega 
que a Câmara dos Deputados 
e o Senado invadiram a com-
petência da Presidência da 
República ao legislar sobre 
a autonomia de um órgão 
do Poder Executivo. “Não há 
como se admitir que o Poder 
Legislativo decida pela con-
veniência e oportunidade de 
deflagrar processo legislati-
vo em torno de assunto re-
servado ao Poder Executivo”, 
alega a AGU.

A emenda alterou o Arti-
go 134 da Constituição e con-
cedeu autonomia adminis-
trativa, financeira e funcional 
às defensorias públicas da 
União e do Distrito Federal. 
Com a mudança, os órgãos 
podem incluir sua propos-
ta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO).

André Richter
Da Agência Brasil

A aluna da Escola Esta-
dual de Ensino Fundamental e 
Médio Arlindo Bento de Morais 
em Santa Luzia, Vitória Carnei-
ro da Rocha, do 9° Ano do Ensi-
no Fundamental II, ficou em 1° 
lugar na etapa estadual do 44° 
Concurso Internacional de Re-
dação de Cartas, que tem como 
tema “Escreva uma carta para 
descrever o mundo onde gos-
taria de crescer”. O concurso é 
promovido pela Diretoria Re-
gional dos Correios, na Paraíba.

“Um mundo de paz, tran-
quilo, sem violência, onde as 

pessoas se amassem e as reli-
giões falassem mais de amor” 
foi um trecho da carta que 
Vitória escreveu descrevendo 
onde gostaria de crescer. Pela 
primeira vez ela participou 
do concurso, concorrendo 
com escolas privadas e alu-
nos do Ensino Médio, e disse 
que adorou. Na fase escolar, a 
execução do Concurso ficou a 
cargo do professor de Língua 
Portuguesa da escola, Gerlú-
cio Medeiros, que trabalhou 
três semanas o gênero carta 
em sala de aula.

Aluna representa PB em 
Concurso Internacional

As aulas da Escola Técnica 
Estadual do Vale do Maman-
guape - João da Matta Caval-
canti de Albuquerque para o 
ano letivo de 2015 começam 
na segunda-feira (13). As ma-
trículas foram abertas apenas 
para a 1ª série do Ensino Mé-
dio Integrado à Educação Pro-
fissional e as 160 vagas oferta-
das foram preenchidas. 

A solenidade de abertura 
terá início às 8h30 com a re-
cepção e acolhida aos alunos, 
composição da mesa de autori-
dades e apresentação cultural. 
Na ocasião também será profe-
rida a palestra “A importância 
da capacitação profissional no 

mercado de trabalho”, minis-
trada pela diretora da escola, 
Maria das Neves Ribeiro da Sil-
va. Após a palestra, será a vez 
dos depoimentos dos alunos e 
ao final das apresentações será 
servido um coffee-break.

As 160 vagas preenchidas 
foram distribuídas na propor-
ção de 80% para estudantes 
da rede pública de ensino e 
20% para estudantes da rede 
privada. Os cursos são: “Curso 
de Técnico em Agronegócio” e 
“Curso de Técnico em Manu-
tenção e Suporte de Informá-
tica”, com 64 vagas para rede 
pública cada e 16 vagas para 
alunos da rede privada cada.

Aulas da Escola Técnica 
começam nesta segunda

EM MAMANgUApE

Dois doadores de me-
dula óssea cadastrados no 
Hemocentro Regional de 
Campina Grande foram de-
tectados como compatíveis 
com receptores de outros 
países, o que acontece so-
mente uma vez a cada 1,1 mi-
lhão de casos. Rainier Almei-
da de Medeiros, de 32 anos, 
que é odontólogo, reside em 
Campina Grande, e Marcela 
Silva Santos, de 33, que mora 
em Barra de Santa Rosa esta-
rão no setor de Medula Óssea 
do Hemocentro na próxima 

segunda-feira (13), às 8h, 
onde farão uma nova coleta 
de sangue. 

Os países de origem 
dos receptores somente 
serão conhecidos quando 
a transportadora vier bus-
car as amostras dos dois 
doadores. Este é o terceiro 
caso registrado neste ano. 
Em fevereiro, o professor 
José de Arimatéia de Oli-
veira, de 33 anos, que mora 
em Lagoa Seca, foi detecta-
do como compatível de um 
paciente grego.

CG tem mais 2 casos 
de doação de medula

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil

Aprovada troca 
de juros do 
cartão de crédito 
pelo consignado

O Plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou a Me-
dida Provisória 661/14, que 
aumenta o limite de descon-
tos autorizados pelo traba-
lhador na folha de pagamen-
tos para incluir despesas com 
cartão de crédito. A Câmara 
também aprovou a amortiza-
ção dos débitos do cartão de 
crédito por meio de desconto 
em folha de pagamento (con-
signado). A matéria, aprovada 
na forma de um projeto de lei 
de conversão, ainda precisa 
ser votada pelo Senado.

A amortização da dívida 
do cartão só será possível para 
as pessoas que têm esse tipo 
de crédito no mesmo banco 
pelo qual recebem o salário. 
Mesmo perdendo com os juros 
baixos do consignado ante as 
outras duas modalidades, há 
uma enorme vantagem para os 
bancos em trocar a dívida por-
que reduz a inadimplência do 
cartão de crédito, que hoje está 
em 40%, segundo dados do 
BC. “Isso é muito bom porque 
autoriza a troca de uma dívida 
cara, do cartão de crédito, por 
uma bem mais em conta, do 
consignado. Se aprovada, essa 
medida vai ajudar a liquidar 
dívidas do cartão de crédito, 
com certeza”, afirma Miguel 
José, diretor de Estudos e Pes-
quisas Econômicas da Anefac.

Maíra Teixeira
Do iG São Paulo
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n Concerto: Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa 
n Data: Hoje
n Hora: 19h
n Local: Centro Cultural Ariano Suassuna, em João Pessoa
n Endereço: Rua Professor Geraldo Von Sohsten, 193, 
Jaguaribe
n Entrada: Gratuita
          
n Concerto: Projeto Sesc Partituras 
n Data: Hoje
n Hora: 20h
n Local: Sala Radegundis Feitosa da UFPB, em João Pessoa
n Endereço: Centro de Comunicação, Turismo e Artes, 
Campus da capital
n Entrada: Gratuita 

Serviço

Dois concertos movimentam 
a cena cultural na noite 
de hoje, na cidade de João 
Pessoa. O primeiro é o da 
Orquestra Sinfônica Muni-
cipal (OSMJP), que começa 
às 19h, no Centro Cultural 
Ariano Suassuna, instalado 

no Tribunal de Contas do Estado (TCE), cuja 
regência - como convidado especial - será 
do premiado maestro holandês Gerard 
Oskamp, que vem se apresentar no Brasil 
pela primeira vez. O outro interga a edição 
2015 do Projeto Sesc Partituras, que se ini-
cia às 20h, na Sala de Concertos Radegundis 
Feitosa, na Universidade Federal da Paraíba, 
e presta - por meio de seis instrumentis-
tas - homenagem póstuma ao saudoso 
compositor paraibano Reginaldo Carvalho 
(1932 - 2013), um dos pioneiros da música 
eletroacústica no país. Em ambos eventos, a 
entrada é gratuita para o público.

“O maestro holandês Gerard Oskamp 
mora na Alemanha, é um regente bastante 
experiente e um cara muito bacana. Eu o 
convidei para vir se apresentar em João 
Pessoa e ele estará aqui, na capital, por-
que consegui o patrocínio da seguradora 
Capemisa, por meio do Projeto Maestro 
Capemisa e é uma empresa que desenvolve 
um trabalho importante na Paraíba, na área 
musical. Sua vinda é uma coisa fantástica”, 
comentou o regente titular - e também 
diretor Artístico - da Orquestra Sinfônica 
Municipal de João Pessoa, Laércio Sinhorelli 
Diniz. 

Sob a batuta do holandês Gerard 
Oskamp, a OSMJP apresentará um progra-
ma elaborado apenas com obras de compo-
sitores alemães, iniciando com uma consi-
derada bela abertura de uma das mais ricas 
óperas do repertório Barroco, cujo título é 
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Ramalho Leite escreve 
sobre famosas amantes 
de poderosos
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Crítico João Batista de 
Brito escreve sobre o 
filme polonês Ida
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João Pessoa é palco, hoje, de concerto da OSMJP e do Projeto Sesc Partituras, 
que presta homenagem póstuma ao compositor paraibano Reginaldo Carvalho

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de abril de 2015

Foto: Rafael Passos

FotoS: Divulgação

Morreu aos 91 anos 
a crítica teatral 
Barbara Heliodora

tEAtRo

A Orquestra Sinfônica Municipal se apresenta no Centro Cultural Ariano Suassuna, localizado no Tribunal de Contas do Estado, executando obras de compositores alemães

Oskamp vai reger a OSMJP e Reginaldo Carvalho é homenageado no projeto do Sesc

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

‘Júlio César’, de Haendel (1685 - 1759). Em 
seguida, de Mozart (1756 - 1791), o ‘Con-
certo para Violino nº 5 em Lá Maior k.219’, 
cujo solista será o violinista Ramon Feitosa, 
integrante da própria Orquestra Sinfônica 
Municipal de João Pessoa. E, para finalizar 
o concerto, a peça romântica ‘Sinfonia nº 7 
em Lá Maior, Op. 92, de Beethoven (1770 
- 1827). “Escolhi esse repertório porque, 
residindo na Alemanha, o regente especial-
mente convidado tem intimidade com a obra 
de compositores desse país, que está no seu 
sangue”, justificou o maestro Laércio Diniz. 

Divulgação da obra - Na noite de hoje, a 
outra opção, na área da música, é o concerto 
em que os professores e alunos da Universi-
dade Federal da Paraíba José Henrique Mar-
tins (piano), Lucas Andrade (clarineta), Jean 
Márcio (trombone), Mirna Hipólito (flauta), 

Cayo Mattos (fagote) e Danilo Andrade (con-
trabaixo) interpretarão, a partir das 20h, na 
Sala de Concertos Radegundis Feitosa, na 
UFPB, cinco obras do saudoso compositor 
paraibano - natural de Guarabira - Reginaldo 
Carvalho. O repertório é o seguinte: ‘Ladrão 
em noite de chuva’ (1959-1960) e ‘O cava-
linho azul’ (1960), criadas para cinema e tea-
tro, respectivamente; ‘Gretna Green Roman-
tic Waltz’ (1955), ‘Breve Meditação’ (1955) e 
‘Tatu – Côco Canção’, esta composta em Paris 
(França), em 1954. 

“O nosso objetivo, com esse evento, é 
divulgar o site www.sesc.com.br/sescparti-
turas, página na qual todas as partituras das 
obras que serão apresentadas no concerto 
desta noite já estarão disponibilizadas hoje 
mesmo para o público, pois é um projeto 
sem fins lucrativos que objetiva, por essa 

opções musicais

biblioteca virtual, preservar, difundir e de-
mocratizar o acesso ao patrimônio musical 
brasileiro”, informou ao jornal A União a 
coordenadora de Música do Sesc Paraíba, 
Rosanna Chaves. 

Quando soube da importância da obra 
do compositor Reginaldo Carvalho, Rosan-
na Chaves não teve dúvida em incluí-lo na 
agenda do Projeto Partituras do Sesc em 
2015. No intuito de fazer jus ao saudoso 
músico, ela informou que outros dois con-
certos - que serão gravados - ainda serão 
realizados, ao longo deste ano, para home-
nageá-lo. O próximo vai ocorrer em 14 de 
julho, na mesma Sala Radegundis Feitosa da 
UFPB, em João Pessoa. O terceiro - e último 
- no dia 12 de setembro, no Sesc  Guarabira. 
“Além de ser grande divulgador da música 
brasileira, ele foi um dos primeiros com-
positores a criar uma obra eletroacústica 
no país, nos anos 1960, estudou com o 
maestro Villa-Lobos e teve uma vida inteira 
dedicada à música contemporânea. Muitos 
paraibanos, inclusive conterrâneos desse 
compositor, não sabem de sua importância 
e, por isso, o objetivo do projeto é torná-lo 
ainda mais conhecido”, disse ela.
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Amantes de 
poderosos

Ramalho
LeiteHouaiss – um amigo da Paraíba

Cavaleiros

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

A burra de seu 
Dudu era muito 
extra, como aquela 
que Pedro I montou 
na sua viagem do 
Rio de Janeiro para 
Santos

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Em algumas sociedades mais exigentes, 
a descoberta de uma relação extraconjugal de  
detentor de cargo público eleito ou nomeado, 
resulta no repúdio do eleitorado, quando não,  na 
renúncia ao mandato ou ao cargo. Outras mais 
tolerantes, tratam o assunto como  privado,  mere-
cendo  confidencialidade. A natureza machista do 
brasileiro, porém, costuma colocar-se ao lado  do 
homem, e tem até quem ache que a mulher dever-
ia pedir desculpa por ter sido traída...

Não iniciei este assunto para emitir concei-
tos morais, mas para revelar passagens da nossa 
história, envolvendo homens públicos que foram 
líderes em sua época e deixaram famosas também 
as mulheres que passaram por suas alcovas.

Dei uma rápida olhada no passado e  en-
contrei nosso  Imperador Pedro I concedendo 
títulos nobiliárquicos a Domitila de Castro 
Couto, que terminou Marquesa de Santos, pelos 
relevantes serviços prestados à recém-nascida 
Pátria Brasileira, na intimidade do Império. 
Foi a mais famosa das amantes nacionais, com 
direito até a registro nos livros escolares. Pedro 
II não desmereceu o pai. Transformou Marga-
rida Luisa de Barros, perseptora de sua filha 
Isabel, em amante.  Baiana de Santo Amaro da 
Purificação, essa conterrânea de Caetano Veloso 
foi feita Condessa de Barral e morreria em Paris 
sob as graças do Rei Luis Felipe I. 

Na República os registros são mais discretos 
e foram tornados públicos após a morte do per-
sonagem famoso. Uma ação da VAR-Palmares, 
organização integrada pela atual presidente Dilma 
Rouseff (Estela) e seu companheiro de então, 
resultou no “sequestro” do cofre de Adhemar 
de Barros, governador de Sao Paulo duas vezes 
e candidato aterno à Presidência da República. 
O cofre, que rendeu  mais de dois milhões de 
dólares aos guerrilheiros de Lamarca, estava 
sob a guarda da família de Ana Guimol, famosa 
amante de Adhemar, por este chamada de Dr.  
Rui.” Pois não, dr. Rui...” - era assim que ele atendia 
a seus telefonemas quando cercado por outras 
pessoas. Era um segredo de Polichinelo, pois so-
mente dona Leonor, sua esposa, não sabia.

Getúlio Vargas, quando se dizia “um homem 
no declínio da vida...banhado por um raio de sol”, 
estava rememorando os instantes passados nos 
braços de sua amada, para ele “um momento 
sentimental de transbordante alegria”. Passou a 
chamar-se Aimée Lopes, depois que casou com 
o Oficial de Gabinete do Presidente, mas desde o 
tempo de noivado, desfrutava as horas furtivas 
que Getúlio conseguia, graças à ajuda de Iêdo 
Fiúza, então diretor do DNER e ex-prefeito de 
Petrópolis, conhecedor de todas as garçonieres do 
Rio, ainda não servido de motéis.

Reconhecido nos serviços prestados à causa, 
Luiz Simões Lopes, o marido traído, foi nomeado 
primeiro diretor do DASP, o embrião do Ministério 
da Administração. Desfeito seu casamento, Aimée 
abandonou também o amante e casou nos Estados 
Unidos, onde foi destacada por uma revista espe-
cializada como uma das três mulheres mais belas 
e elegantes do mundo. Foi o que Getúlio perdeu, e 
inconformado confessa no seu Diário: “Vou a uma 
visita galante. Saio um tanto decepcionado. Não 
tem o encanto das anteriores. Foi-se o meu amor, 
nada se lhe pode aproximar”. A Vedete do Brasil, 
Virgínia Lane,  que ganhou fama mostrando as be-
las pernas no palco, foi  a sucessora de Aimée, sem, 
no entanto, acalmar o coração do gaúcho.

Um dos  presidentes mais queridos do 
Brasil, o construtor de Brasília, Juscelino Ku-
bitschek, quando vitimado por um acidente 
voltava de um encontro com a amada Maria 
Lúcia Pedroso. Conhecido como um homem 
galanteador, famoso pé–de-valsa, dele contavam 
muitas histórias. Atrizes de renome costuma-
vam acompanhá-lo em suas inspeções ao can-
teiro de obras de Brasília. O “Catetinho” deve ter 
muita história para contar. Eu teria também 
muitas outras, mas o espaço que me dão, é pe-
queno. Morram de curiosidade, mas não conta-
rei nada sobre aquele general presidente! 

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

Era um tipo pequeno, franzino. Olhos per-
manentemente bem abertos olhando o mundo 
em redor com intensa curiosidade. Dono de 
uma lucidez impressionante, quando falava 
todos paravam para escutá-lo. Fazia-o pausa-
damente, sem levantar a voz, como se estives-
se proferindo uma palestra ou ministrando 
uma aula magna. Dono do mais extraordinário 
conhecimento da língua portuguesa, se fez em 
defesa dela respeitado pelos maiores filólogos 
do mundo.

Assim era Antônio Houaiss, um brasileiro 
a quem o nosso país muito deve, pela sua inte-
ligência, pelo seu patriotismo, pelos seus dons 
intelectuais e sobretudo pelo seu acendrado 
amor aos nossos costumes. Sem falar na sua 
excepcional capacidade de defender as iguarias 
genuinamente nacionais – ele que era, também, 
e de modo muito especial, um dos grandes no-
mes da gastronomia brasileira.

Esse brasileiro aos  83 anos nos deixou 
num domingo de manhã, no Rio de Janeiro. 
Uma doença pertinaz o levou pra perto dos ou-
tros Antônios (Carlos Jobim, Callado e Cândido) 
com quem escreveu uma das maiores crônicas 
da vida da cidade do Rio de Janeiro.

Antônio Houaiss era também – e de mui-
to gosto – um grande amigo da Paraíba. Aqui 
esteve por várias vezes e, repetidamente, se 

confessava amante da nossa cidade de João 
Pessoa, do nosso povo e das nossas comidas e 
bebidas. Quando aqui veio, sempre convidado 
para – com suas palavras amigas, inteligentes 
e bem articuladas – enlevar auditórios os mais 
heterogêneos, sempre teve uma palavra a mais, 
aquela que não está nos discursos formais, 
nem nos textos das conferências. Aquela pa-
lavra de carinho, de afeto, de admiração para 
com a nossa Paraíba, que aliás, sempre o rece-
beu de braços abertos.

Numa das últimas vezes que aqui esteve, 
foi homenageado – juntamente com Antônio 
Callado, com um jantar no Palácio da Reden-
ção, pelo governador José Maranhão. Disse-me 
então o Prof. Houaiss da sua admiração pelo 
nosso governador, pelo seu jeito de ser, pela 
sua forma simples de exercer o cargo e princi-
palmente pela sua visão de mundo. E confes-
sou que há muito não conhecia um político tão 
diferente dos modelos então vigentes.

Eu, de minha parte, guardo no melhor do 
meu íntimo, as agradáveis conversas que tive 
com o Prof. Houaiss, quase todas na presença 
do Prof. Sales Gaudêncio e muitas delas ao sa-
bor da cachaça Rainha, aquela que bem geladi-
nha e acompanhada de uma rodela de abacaxi 
de Sapé, era, segundo ele “uma das melhores 
coisas da vida”. 

Tive um susto quando vi 
meu pai entrar na conferência. 
Ele nem me viu. Passou tão perto 
de mim, pelo corredor da esquer-
da do auditório. O andar quase 
apressado, com seu jeito de sem-
pre, em mangas de camisa. O que 
o velho fora ver na conferência 
dos comunistas, organizada pelo 
Partido na Campanha das Dire-
tas-Já? Ele caminhava determi-
nado, como quem sabe para onde 
vai, e foi até a mesa, onde tomou 
lugar. Só então eu vi que não se 
tratava de meu pai.

O velho era a 
cara do meu avô. 
Um pouco mais 
baixo, alvo, mas os 
olhos eram aper-
tados. Vovô tinha 
os olhos violetas 
como os de Eliza-
beth Taylor. Rarís-
simos, belíssimos 
como seu verná-
culo, a pronúncia 
perfeita, sem so-
taque algum, com 
os “eles” dobrados 
e revirados como 
um anzol no lugar dos “us” da 
sílaba final: Brasill, anill, fuzill, 
federall, estaduall, animall. Seu 
filho Zé Pinto foi professor de 
Português e editor de uma re-
vista de charadas, mas não tinha 
uma pronúncia preciosa como a 
do velho Gratulino, uma pronún-
cia violeta.

Aí o sósia de papai tomou 
lugar à mesa, depois de uma salva 
generosa de palmas, e começou 
sua palestra numa voz simples, 
sem impostação, a fala firme e 
direta para todo mundo entender, 
comunistas e não comunistas:

– Vocês estão distraídos com 
essa história de eleições diretas. 

Tanto faz eleições diretas como 
indiretas. O importante é organi-
zar o povo. Organizar o povo em 
sindicatos e associações dos mais 
diversos tipos. Associações das 
mais diversas classes, de operá-
rios, de estudantes, de mães, de 
donas de casa, de consumidores, 
de usuários de serviços. O im-
portante é organizar o povo. Só o 
povo organizado terá força para 
defender seus direitos e a demo-
cracia.

Parecia Papai contando sua 
vida, de como fora de Triunfo, em 

Pernambuco, 
para Misericór-
dia, na Paraíba, 
distantes vinte 
e cinco léguas 
por dentro, 
numa cavalga-
da só. Fora e 
voltara, sem pa-
rar para comer 
e dormir. Ele 
era caixeiro e 
parente de seu 
Dudu, o major 
Carolino Cam-
pos, o homem 

mais rico do brejo de Triunfo e do 
vale do Pajeú. Duduzinho tinha 
um empório onde se vendia tudo; 
tinha torrefação de café, usina de 
algodão, engenho, alambique de 
aguardente etc. Mas Duduzinho 
precisava honrar um compromis-
so no dia seguinte e o dinheiro 
não estava completo. 

– Eu vou buscar em Miseri-
córdia, junto à parentela, e volto 
amanhã – disse Papai. A mãe de 
Dudu era de Misericórdia, assim 
como Papai. Misericórdia fica na 
beira do Rio Piancó, na Depres-
são do Piranhas, e Triunfo é a 
cidade mais alta do Nordeste, a 
mais de mil metros, em cima da 

serra da Baixa Verde. São sepa-
radas uma da outra por vinte e 
cinco léguas de beiço, cerca de 
150 km. 

– Não dá tempo de você ir e 
voltar –, disse Dudu. Nenhum ca-
valo nem cavaleiro faz isso. – Eu 
faço –, retrucou meu pai. – Saio 
daqui na sua burra e vou trocan-
do de animais pelo caminho.

O caixeiro de Duduzinho 
botou queijo e rapadura no bor-
nal, encheu dois cantis de água, 
e passou a perna no animal. A 
burra de seu Dudu era muito 
extra, como aquela que Pedro 
I montou na sua viagem do Rio 
de Janeiro para Santos, parando 
no riacho do Ipiranga para dar o 
grito. O burro tem cascos mais 
duros que o cavalo, couro mais 
grosso, e mais fôlego para su-
bir serra. E a passada firme nas 
escarpas. Corre menos, mas vai 
mais longe.

O cavaleiro de seu Dudu saiu 
manhã cedo de Triunfo e foi trocan-
do de animais, sem parar para co-
mer, num galope só, até Misericór-
dia, onde levantou dinheiro. Trocou 
de animal e pegou as 25 léguas de 
volta, destrocando os animais. De 
noite chegou a Triunfo. 

– Nunca um cavaleiro fez 
isso, nem os da Coluna; 300 km 
num dia! –, disse o major. 

Essa história me vinha à 
mente enquanto ouvia o pales-
trante dizer que as Diretas eram 
inócuas, o importante era organi-
zar o povo. 

– Lembro-me de seu pai – me 
disse Gonzaga, que dá notícia de 
todo mundo. –Baixinho, os olhos 
apertados, parecido com Prestes. 
Lembro-me dele.

(Esta coluna é publicada 
terça, quinta e sábado)
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o vírus do Ipiranga
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

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

     Humor 
Cristovam tadeu

Um Momento Pode Mudar tudo 
Bec (Emmy Rossum) é uma universitária meio perdida, que 

está se relacionando com um professor casado e perdendo o 
interesse no seu futuro acadêmico. Ela começa um novo trabalho, 
cuidando de Kate (Hilary Swank), uma mulher que sofre de uma 
doença terminal. Aos poucos, a jovem vai aprendendo a aproveitar o 
mundo, mas acaba se afastando cada vez mais da sua antiga vida.

BARtoLo

Drama tem romance de aluna com o professor

O meu laptop me deu um recado amigo: que foi en-
contrado nele, recentemente, um arquivo infectado e 
que, felizmente, ele mesmo o reparou. Disse mais: que, 
desde que recebeu a instalação do antivírus, em dezembro 
do ano passado, foi bombardeado por nada menos de 60 
tentativas de inoculação dessa praga que afeta os computa-
dores em todo o mundo. Para que se tenha ideia de quanto 
esses “micróbios” ameaçam a comunidade cibernética, 
sejam pessoas que utilizam computadores para atividades 
profissionais ou, principalmente, os internautas que per-
manecem a maior parte do tempo navegando, somente 
o antivírus AVG, que utilizo nesse notebook, identifica e 
bloqueia, todos os meses, nada menos de 3 bilhões de vírus 
nos PCs e laptops de mais de 100 milhões de pessoas.

Todos esses números são realmente impressionantes, 
mas quase insignificantes quando comparados com os bi-
lhões de reais que estão sendo identificados como frutos de 
furtos, sonegação, propinas, em suma, todo tipo de crime 
contra o poder público e, consequentemente, contra o bolso 
do povo brasileiro. Na operação Lava Jato, por exemplo, já 
se constatam rombos de mais de R$ 10 bilhões! Outro foco 
de corrupção, mais recentemente descoberto, é na Receita 
Federal, que poderá alcançar cerca de R$ 20 bilhões! A 
gente nem consegue sequer imaginar o volume desses di-
nheiros em pacotes de cédulas de R$ 100. Para que se tenha 
ideia de tal valor, com R$ 10 bilhões se compraria 133.333 
automóveis no valor unitário de R$ 75 mil! 

A sanha avassaladora desses predadores lesa-pátria é 
incontida e prolifera por tudo quanto há interesses de políti-
cos desonestos para financiamento das suas campanhas em 
busca de votos, e de empresários indecorosos, torpes, que 
revelam total falta de probidade no trato da coisa pública e 
do bem do seu país, que só pensam em se locupletarem e 
engordarem suas contas bancárias nos paraísos fiscais. 

Você, caro leitor, único que seja, deve estar indagando: 
“O que uma coisa tem a ver com a outra? Vírus, ciberné-
tica, redes sociais, navegação internáutica... Parece um 
desvario”. Antes fosse. Mas o que se tem visto desde o iní-
cio do ano no Brasil é puro surrealismo, em que o vírus do 
mau agouro inocula-se com fatos e acontecimentos como 
a eleição do deputado Eduardo Cunha para a presidência 
da Câmara Federal, confrontando a presidente Dilma; a 
devolução de MP pelo senador Renan Calheiros, presidente 
do Senado; a quebra da palavra dada pela presidente Dilma 
de que não retiraria benefícios dos trabalhadores e não 
permitiria aumentos de combustíveis e de energia elétrica; 
a inflação que começa a galopar, embora nas eleições de 
2014 o Governo Federal garantia que estava sob controle.

E mais: é o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
ameaçando elevação da carga tributária; é o PT rachado, 
com Lula pedindo a cabeça de Mercadante para afastá-lo 
do prestígio de Dilma Rousseff  (e conseguiu); é o PMDB 
ganhando mais espaço do que o próprio PT, com a eleva-
ção do vice-presidente Michel Temer, do PMDB, como 
interlocutor direto do Planalto com o Congresso Nacio-
nal (a  raposa cuidando da galinha); é a queda de quatro 
ministros em menos de quatro meses do governo Dilma 
II... Enfim, a crise está incontestavelmente estabelecida. 
Mas uma amiga minha, petista até a medula, diz que essa 
crise é fictícia. E pensar que tem gente que não acredita 
em Papai Noel!... 

 

Nos anos cinquenta e sessenta, enquan-
to, no mundo capitalista, a rebeldia juvenil 
consistia em beber, fumar, dançar rock e fugir 
de casa, na Polônia da mesma época, casar na 
Igreja de véu e grinalda era o grande gesto de 
extrema coragem para jovens insatisfeitos com 
o ateísmo imposto pelo regime comunista.

E por que estou falando disso?
É que acabei de ver “Ida” (2014), o filme 

polonês que ganhou o Oscar de melhor filme 
estrangeiro este ano, e que, de alguma forma, 
tem a ver com a situação descrita.

Em 1962, nesse convento afastado, vive 
a noviça Anna, que, junto com outras noviças, 
está prestes a receber os votos que a tornarão 
uma freira. Antes disso, ela é enviada pela ma-
dre superiora à cidade, para passar uns dias 
com uma tia que nunca vira, nem sabia que 
existia, pois, nos seus documentos de noviça 
do convento, constava que fosse órfã e sem 
parentes nem aderentes.

De vida libertina, a tia Wanda mostra 
a uma Anna surpresa, fotos de seus pais, 
judeus exterminados pela guerra. Anna – 
agora identificada como Ida - termina sendo 
convencida pela tia a ir ao encalço do que 
restou da família, numa aldeia no campo, 
uma velha casa, onde hoje residem outras 
pessoas.

Indaga daqui, indaga dali, as duas 
mulheres são finalmente conduzidas, no meio 
de floresta densa e úmida, a uma verdade 
dolorosa, que prefiro não revelar ao leitor que 
ainda não viu o filme.

Deixem-me só dizer que, retornando ao 
convento depois do choque, Anna dá-se conta 
de que ainda não está preparada para os 
votos. Retornando então à cidade, para os fu-
nerais da tia, ela decide que deve experimen-
tar a vida como ela é. Põe os sapatos de salto 
e o vestido sensual da tia, fuma e se embriaga 

Escolhas, limites e consciência do 
mundo em Ida, vencedor do Oscar

como ela fazia e se entrega sexualmente ao 
rapaz que conhecera no percurso.

Ainda na cama, o rapaz lhe sugere que 
fujam juntos, e ela pergunta “E depois?”. O 
rapaz responde que casariam e teriam filhos, 
e ela repete “E depois?”. E o rapaz, sem saber o 
que mais dizer, responde: “Sei lá, a vida”.

Cometidos todos os “pecados”, Ida repõe 
calmamente seus trajes de noviça e volta 
ao convento para toda uma existência de 
reclusão religiosa, e o filme se conclui com seu 
corpo em marcha e, bem frontal, seu rosto de-
cidido a não ter “a vida” de que o rapaz falara...

Considerado este final, parece irônico – ou 
seria o contrário? – que o filme tenha recebido 
o título de “Ida”, e não de “Anna”. De todo jeito, 
é bom frisar que estamos, neste filme, muito 
longe de qualquer esquema maniqueísta que, 
esquizofrenicamente, separe Anna de Ida. Por 
isso, no parágrafo anterior, tive o cuidado de 
colocar a palavra “pecados” entre aspas. 

Acho que assistindo a “Ida” todo mundo 

A noviça Anna conheceu a sua tia Wanda e a partir daí, a sua vida mudou completamente

vai lembrar-se de “Uma cruz à beira do 
abismo” (“The nun´s story”, 1959), filme que 
também narra a estória de uma freira (Audrey 
Hepburn), em certo momento, hesitante 
entre a fé e o mundo. No filme americano de 
Fred Zinneman, a freira escolhe o mundo; 
aqui a escolha é outra, mas, as semelhanças 
persistem.

A direção de “Ida” é de Pawel Pawli-
kowski, e a jovem atriz Agatha Trzebu-
chowska, que faz a personagem-título, o faz 
muito bem. Dou destaque, porém, à belíssima 
fotografia em preto-e-branco (Lucasz Zal), 
uma escolha cromática que, mui apropriada-
mente, faz o espectador recordar os muitos 
tons de cinza do cinema de arte europeu da 
época ficcional do filme em questão, final dos 
anos cinquenta, começo dos sessenta. Filmes 
como “Os incompreendidos”, “Acossado”, 
“Rocco e seus irmãos”, “A doce vida”, “Oito e 
meio”, “Os companheiros”, “Persona”, e tantos 
outros...

VELOZES E FURIOSOS 7(EUA 2015). Gênero: 
Ação. Duração: 138 min. Classificação: 14 
anos. Direção: James Wan. Com Vin Diesel, 
Paul Walker, Jason Statham.Após os aconte-
cimentos em Londres, Dom (Vin Diesel), Brian 
(Paul Walker), Letty (Michelle Rodriguez) e o 
resto da equipe tiveram a chance de voltar 
para os Estados Unidos e recomeçarem 
suas vidas. Mas a tranquilidade do grupo é 
destruída quando Ian Shaw (Jason Statham), 
um assassino profissional, quer vingança 
pela morte de seu irmão. Agora, a equipe 
tem que se reunir para impedir este novo 
vilão. Mas dessa vez, não é só sobre ser veloz. 
A luta é pela sobrevivência. Manaíra 5: 12h, 
15h, 18h e 21h  Manaíra 9/3D: 13h, 16h,  19h 
e 22h  Manaíra 10/3D:  14h, 17h, 20h e 23h 
CinEspaço3/3D: 15h, 18h (DUB) 21h (LEG)  
Tambiá 4: 14h30, 17h30 e 20h30  Tambiá 
6/3D: 15h40, 18h20 e 21h 

A SÉRIE DIVERGENTE: INSURGENTE(EUA 
2015). Gênero: Ação. Duração: 119 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Robert 
Schwentke Com: Shailene Woodley, 
Theo James, Octavia Spencer.Tris (Shai-
lene Woodley) e Quatro (Theo James) 
agora são fugitivos e procurados por 
Jeanine Matthews (Kate Winslet), líder 
da Erudição. Em busca de respostas e 
assombrados por prévias escolhas, o 
casal enfrentará inimagináveis desafios 
enquanto tentam descobrir a verdade 
sobre o mundo em que vivem. Manaíra 
4: 13h15, 15h50, 18h30 e 21h15  

Manaíra 7: 120h30 Tambiá 2:  14h40, 
17h40 e 20h40

CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Romance. Duração: 128 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Kenneth Branagh. Com 
Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden. 
Após a trágica e inesperada morte do seu pai, 
Ella (Lily James) fica à mercê da sua terrível 
madrasta, Lady Tremaine (Cate Blanchett), 
e suas filhas Anastasia e Drisella. A jovem 
ganha o apelido de Cinderela e é obrigada a 
trabalhar como empregada na sua própria 
casa, mas continua otimista com a vida. 
Passeando na floresta, ela se encanta por 
um corajoso estranho (Richard Madden), sem 
desconfiar que ele é o príncipe do castelo. 
Cinderela recebe um convite para o grande 
baile e acredita que pode voltar a encontrar 
sua alma gêmea, mas seus planos vão por 
água abaixo quando a madrasta má rasga 
seu vestido. Agora, será preciso uma fada 
madrinha (Helena Bonham Carter) para mu-
dar o seu destino. Manaíra2: 12h45, 15h30, 
18h15 e 20h45 Manaíra 3: 14h20, 17h, 
19h45 e 22h15 Manaíra6: 13h45, 16h20, 
19h15 e 21h45  CinEspaço4: 14h30, 16h50, 
19h20 e 21h40  Tambiá 5: 14h10, 16h20, 
18h30 e 20h40 

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Glenn Ficarra, John Requa. Com Will 
Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Um 
trapaceiro profissional (Will Smith) começa 

a treinar uma novata na profissão (Margot 
Robbie), até os dois se apaixonarem. Ao 
mesmo tempo, o sujeito tem que lidar 
com um importante adversário, dono de 
uma empresa de carros (Rodrigo Santoro).   
CinEspaço 2: 22h Tambiá 4:  14h30, 16h30, 
18h30 e 20h30

A HISTÓRIA DA ETERNIDADE(BRA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 120 min. Classificação: 16 
anos. Direção: Camilo Cavalcante. Com Irandhir 
Santos, Marcelia Cartaxo, Zezita Matos.Alfonsina 
(Débora Ingrid) tem 15 anos e sonha conhecer o 
mar. Querência (Marcélia Cartaxo) está na faixa 
dos 40. Das Dores (Zezita Matos) já no fim da 
vida, recebe o neto após um passado turbulento. 
No sertão compartilham sobrenome e muitos 
sentimentos. Amam e desejam ardentemente. 
Manaíra 1: 12h e 19h30

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). Gênero: 
Animação. Duração: 94 min. Classificação: 
livre. Direção: Tim Johnson. Com Jim Par-
sons, Rihanna, Steve Martin .O planeta Ter-
ra foi invadido por seres extra-terrestres, 
os Boov, que estão em busca de um novo 
planeta para chamar de lar. Eles convivem 
com os humanos pacificamente, que não 
sabem de sua existência. Entretanto, um 
dia a jovem adolescente Tip (Rihanna) 
encontra o alien Oh (Jim Parsons), que 
foi banido pelos Boov devido às várias 
trapalhadas causadas por ele. Os dois 
logo embarcam em uma aventura onde 
aprendem bastante sobre as relações 

intergalácticas. Manaíra 1: 12h30, 14h45, 
17h15, 19h30 e 22h10  Manaíra 7: 
13h30, 15h40 e 17h55  Manaíra 11: 
14h15, 16h30, 18h45 e 21h05 Tambiá 
3: 14h20,16h20, 18h20 e 20h20 Tambiá 
6/3D: 13h50

O SAL DA TERRA(FRA 2015). Gênero: Docu-
mentário. Duração: 110 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado. Com Sebastião Salgado, 
Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado.OO 
filme conta um pouco da longa trajetória do 
renomado fotógrafo brasileiro Sebastião 
Salgado e apresenta seu ambicioso pro-
jeto “Gênesis”, expedição que tem como 
objetivo registrar, a partir de imagens, 
civilizações e regiões do planeta até então 
inexploradas. CinEspaço1: 14h e 19h40

UM MOMENTO PODE MUDAR TUDO(EUA 
2015). Gênero: Drama. Duração: 102 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: George C. 
Wolfe. Com Hilary Swank, Emmy Rossum, 
Josh Duhamel.Bec (Emmy Rossum) é uma 
universitária meio perdida, que está se 
relacionando com um professor casado 
e perdendo o interesse no seu futuro 
acadêmico. Ela começa um novo trabalho, 
cuidando de Kate (Hilary Swank), uma 
mulher que sofre de uma doença termi-
nal. Aos poucos, a jovem vai aprendendo 
a aproveitar o mundo, mas acaba se 
afastando cada vez mais da sua antiga 
vida. Manaíra 8: 19h05 

João Batista de Brito - crítico
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Diversidade

Morre, no Rio de Janeiro, a crítica teatral e 
tradutora Barbara Heliodora aos 91 anos

Filmes Cazuza e Polaróides Urbanas, serão exibidos 
hoje e amanhã no Projeto Estacine, em João Pessoa

Luto no Teatro recomendaUNIÃO  A

Produção de Camilo Cavalcante mescla 
dramas familiares, sentimentos 
embaralhados, desejos proibidos, instintos 
humanos, sofrimentos e paixões, num 
ambiente árido, onde o chão batido pela 
seca e as dificuldades predominam. merece 
destaque a atuação das paraibanas 
Zezita Matos, que interpreta Das Dores e 
Marcélia Cartaxo, com Querência, além da 
performance marcante de Irandhir Santos, 
no papel do inquieto sonhador, João. Vale a 
pena conferir

Alexandre Macedo

Para quem um dia gostou dos contos de 
fada da Disney, certamente vai adorar 
se encantar no mundo de Once Upon A 
Time. Na verdade, esse mundo nem é tão 
encantado assim. Pode esquecer tudo o 
que você viu e todos aqueles finais felizes. 
Sendo só um pouco spoiler, você verá que 
vilões podem se tornar mocinhos e que a 
força do verdadeiro amor é maior que tudo. 

Janielle Ventura

Valiant Hearts 

A História da Eternidade

Once Upon A Time

Este é muito mais do que um jogo de guer-
ra. Também não se engane com a aparência 
de história em quadrinhos, pois os textos 
vêm acompanhados por temática densa. É 
de se esperar pela ambientação na Primeira 
Guerra Mundial, mas as cartas dos perso-
nagens tornam o game único. São todas 
baseadas em cartas reais. Como ‘cereja do 
bolo’, o jogo detecta de onde você está 
jogando e reúne notas históricas sobre a 
participação do seu país no front de ba-
talha. Disponível para PS3, PS4, Xbox 360, 
Xbox One e PC. .  

Felipe Gesteira

Jogo apresenta guerras e notas históricas

Atriz paraibana Zezita Matos protagoniza

Série apresenta amores, vilões e mocinhos

O polêmico cantor e compositor Cazuza é considerado um dos grandes nomes da música brasileira 

Intelectual foi diretora do Serviço Nacional do Teatro durante a época da ditadura militar no país

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de abril de 2015  

morte de Barbara, foi 
uma grande perda para 
a crítica teatral, ela era 
muito admirada por ser 
uma grande estudiosa”, 
disse. Com isso o quadro 
de críticos fica desfal-
cado, ela sem dúvida 

alguma será um grande referencial, espero 
que o nome e o acervo dela sejam sempre 
lembrados e conservados, foi assim que afir-
mou o escritor e crítico literário Hildeberto 
Barbosa Filho em entrevista a reportagem 
do jornal A União, sobre a morte da crítica 
teatral Barbara Heliodora, que faleceu na 
manhã de ontem no Hospital Samaritano, 
em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, 
onde estava internada desde março. A crítica 
de teatro tinha 91 anos e deixa três filhas e 
quatro netos.

A crítica teatral e tradutora Barbara 
Heliodora se transformou em uma das maiores 
conhecedoras da obra de William Shakespeare 
no Brasil. A paixão pelo escritor inglês come-
çou na infância, aos 12 anos, após ganhar da 
mãe o primeiro volume das obras completas 
do dramaturgo. Ela costumava dizer que 
Shakespeare foi um grande e bom amigo ao 
longo dos anos. Barbara também fez direção, 
adaptação e tradução de diversas obras. Um 
de seus maiores desafios foi à tradução de 
mais de 30 peças de Shakespeare para o por-
tuguês. A mãe dela já tinha feito à tradução 
de Hamlet e Ricardo III.

A classe teatral brasileira se referia a ela 
como a ‘Dama de Ferro’. Nos teatros, gostava 
sempre de sentar nas primeiras fileiras para 
assistir aos espetáculos.  Em 2013, em entre-
vista ao programa Starte, da Globonews, ela 
contou que já tinha visto mais de 3.500 espetá-
culos teatrais. Mesmo sem a rotina de escrever 
diariamente sobre teatro, Barbara continuou a 
fazer traduções e participar de mesas de deba-
tes sobre Shakespeare, em reuniões semanais 
em sua casa, no Largo do Boticário.

Ao saber da notícia, a escritora crítica 

FOTOS: Divulgação

FOTO: Divulgação

Lucas Duarte 
Especial para A União

Vitória Lima, ficou sem palavras, para ela 
Barbara era um exemplo de crítica a ser 
seguida, já que ela também escreve sobre 
Shakespeare. “Quando fui estudar na Ingla-
terra, foi uma honra encontrar livros dela, te-
nho profunda admiração por Barbara, ela era 
sem dúvida alguma uma grande estudiosa, é 
uma pena mesmo”, desabafou. “Lembro que 
cheguei a conhecer Barbara Heliodora pesso-
almente, em um evento de teatro da Funesc, 
conversamos pessoalmente e aprendi muito”, 
concluiu. 

Heliodora: Vida e Obra
Barbara Heliodora nasceu em 29 de 

agosto de 1923. Era filha de uma poetisa, 
Anna Amélia Carneiro de Mendonça, e do his-
toriador Marcos Carneiro de Mendonça. Estu-
dou e se formou nos anos 1940 em literatura 
inglesa no Connecticut College, nos Estados 
Unidos. Aos 35 anos, iniciou a carreira no 
jornalismo, no jornal Tribuna da Imprensa, 
entre outubro de 1957 e fevereiro de 1958.  

Para este final de semana, um dos des-
taques do Projeto Estacine é a exibição do 
filme Cazuza – O Tempo não para cujo ano 
de lançamento foi em 2004, que será exibido 
hoje, às 16h, no miniauditório da Estação 
das Artes Luciano Agra, prédio ao lado da 
Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e 
Artes, no Altiplano. O filme, com classifica-
ção indicativa de 16 anos de idade, faz parte 
da Mostra Influências da MPB. A entrada é 
gratuita.

O filme biográfico foi dirigido por 
Sandra Werneck e Walter Carvalho e conta 
a história da vida do cantor e compositor 
carioca Agenor de Miranda Araújo Neto, que 
ficou popularmente conhecido por ‘Cazuza’ 
ou ‘Caju’ como chamavam os artistas de seu 
ciclo de amizades. O filme é ambientado na 
década de 80, no início de sua carreira até 
sua morte em 1990, aos 32 anos, vitimado 
pelo contágio do vírus HIV. Cazuza foi voca-
lista do grupo Barão Vermelho, fez carreira 
solo. Suas músicas possuíam conteúdo que 
falavam dos anseios de uma geração de 
jovens adolescentes que tinha um compor-
tamento transgressor. No elenco estão os 
atores: Daniel Oliveira (interpreta Cazuza), 
Marieta Severo e Reginaldo Farias.

Já amanhã a Mostra Filmes Nacionais, 
traz para ser exibido, no Estacine, o filme Po-
laróides Urbanas que foi lançado em 2008. 
A exibição será às 16h, no miniauditório da 
Estação das Artes – Luciano Agra, prédio 
ao lado da Estação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes, no Altiplano, e a entra é gra-
tuita. O filme tem classificação indicativa de 
14 anos. Com direção de também de Sandra 
Werneck e Walter Carvalho, a obra cinema-

Filme

Na época, amigos do teatro ‘O Tablado’, insis-
tiram para que ela escrevesse sobre o mundo 
teatral que ela tanto admirava.  Entre 1964 e 
1967, em plena ditadura militar, ela assumiu 
a direção do Serviço Nacional do Teatro e 
também lecionou no Conservatório Nacional 
de Teatro e no Centro de Letras e Artes da Uni
-Rio, onde se aposentou em 1985. Ao longo da 
carreira ela escreveu seis livros.  O primeiro 
em 1975, ‘A Expressão Dramática do Homem 
Político em Shakespeare’. Em 1997, ‘Falando 
de Shakespeare’, Em 2000, Barbara escreveu 
‘Martins Pena, uma introdução’, a convite da 
Academia Brasileira de Letras. Em 2004, ela 
lançou uma coletânea de ensaios: ‘Reflexões 
Shakespearianas’. E na companhia de outros 
quatro autores lançaram em 2005 ‘Brasil, 
Palco e Paixão’ - Um século de Teatro’, sobre 
uma parte da história do teatro brasileiro no 
século XX. O último livro foi ‘Caminhos do 
Teatro Ocidental’, resumo do trabalho como 
professora de história do teatro, de 1966 a 
1985. 

FOTO: Guga Melgar

Games 

tográfica conta a história de uma jovem que 
vive em conflito com a mãe, uma terapeuta 
incapaz de resolver seus problemas. Uma 
dona de casa de classe média que não conse-
gue mais sonhar, uma atriz consagrada cuja 
carreira está em decadência e uma mulher 
que, sem querer, foi escolhida como mãe da 
filha de sua patroa. As vidas das mulheres e 
seus maridos se entrelaçam com amigos e 
ex-namorados na cidade do Rio de Janeiro.

O projeto – objetivos 
O Estacine é um projeto de cinema idea-

lizado pelo setor de eventos da Estação Cabo 
Branco, que surgiu no ano de 2009, com o in-
tuito de levar cinema de forma gratuita para 

a população. No cardápio das exibições estão 
filmes que estão fora do circuito das salas de 
exibições da cidade. No primeiro momento 
eram exibidos apenas filmes nacionais, mas o 
público queria mais e o projeto passou a exi-
bir filmes nacionais e internacionais. No ano 
seguinte o projeto ganhou nova roupagem e 
passa a ser concebido em forma de Mostra, 
contemplado determinado tema/assunto ou 
mesmo homenageando atores famosos de 
dentro e fora do país. A necessidade aumen-
tou e o projeto ganhou comentadores, ou 
seja, a cada exibição um ator, diretor, conhe-
cedor e amante do cinema debate sobre o 
filme. Desde sua criação já foram exibidos 
mais de mil 300 filmes

“A
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Cirurgia cesariana deve ser 
feita com indicação médica, 
adverte a OMS

Projeto Mundi incentiva alunos 
a debaterem decisões cruciais

CENÁRIO GLOBAL

Estudantes da UEPB, e de outras instituições, entre os dias 7, 8, 9 e 10, experimentaram a sensação de uma grande responsabilidade na adoção de soluções que mudaram os destinos da humanidade

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Mais de cem estudan-
tes participaram da sétima 
edição do Projeto Mundi 
(Modelo Universitário de 
Diplomacia), realizado no 
Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa. 
Durante os quatro dias do 
evento que ocorreram nos 
dias 7, 8, 9 e 10 deste mês, 
os estudantes experimen-
taram, através de simula-
ções seguidas à risca, como 
é sentir a responsabilidade 
em tomar decisões cruciais 
para a humanidade por 
meio de reuniões de or-
ganizações internacionais 
(entidades da ONU, reuniões 
de gabinete, dentre ou-
tras instituições).   O pro-
jeto de extensão pioneiro 

no Nordeste é organizado 
e desenvolvido pelos pró-
prios estudantes do curso 
de Relações Internacionais 
da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB). A ideia 
é simplesmente interpretar 
chefes de gabinetes, dele-
gados, líderes mundiais, 
entre outros, para resolver 
problemas e apresentar 
soluções diplomáticas e 
políticas de acordo com o 
cenário criado pela coorde-
nação do programa.

Outras universidades
Neste ano, o Mundi con-

tou com a participação de 
estudantes de outros cur-
sos, além de Relações Inter-
nacionais. Também partici-
param os alunos de Direito, 
Jornalismo, Relações Públi-
cas, entre outros. O evento 
também contou com a par-

ticipação de alunos do Rio 
Grande do Norte e Ceará. 
Para os alunos da UEPB, o 
valor da inscrição ficou em 
R$ 70, para outras institui-
ções o valor foi R$ 80. 

Na edição desse ano, 
um dos destaques foi a si-
mulação da reunião da Coo-
peração Econômica da Ásia 
e do Pacífico (Apec), que é 
uma reunião ministerial, 
ocorrida ainda em 2015, e 
discutiu a buscas de novas 
fontes energéticas como al-
ternativa à dependência do 
petróleo. Nesse comitê par-
ticipam a Organizações dos 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (Opep), além de paí-
ses como Hong Kong, China 
e os principais envolvidos 
na busca por novas fontes 
energéticas. Todos discu-
tem medidas para novas al-
ternativas ao petróleo.

 No final de cada sessão são ela-
borados documentos provisórios e, 
no final da última, é elaborado o 
projeto de resolução, dando o resul-
tado derradeiro para solucionar o 
problema em questão.

Os gabinetes exclusivamente his-
tóricos discutiram a crise histórica de 
1962, a famosa “Crise dos Mísseis”. 
De um lado reuniu-se o gabinete do 
primeiro-ministro soviético, à épo-
ca, Nikita Kruschev, e paralelamente 
à do gabinete do então presidente 
norte-americano, John Kennedy. As 
reuniões obedecem rigorosamente 
às condições tecnológicas da época, 
dessa forma, os delegados não têm 
acesso à internet e não há impren-

sa por se tratar de uma reunião de 
crise. Também é levado em questão 
o desconhecimento da reunião da 
URSS para o EUA e vice-versa, já que 
foram reuniões secretas.

Para o coordenador do Projeto 
Mundi e professor de Relações Inter-
nacionais da UEPB, Alexandre César 
Leite, uma das principais propostas 
é o fato dos alunos aprenderem e 
estudarem o assunto na prática em 
discussões nas reuniões. Dessa for-
ma, contribuindo para o crescimen-
to no conhecimento dos estudantes 
através de uma maneira divertida e 
didática em solucionar os principais 
problemas que a humanidade vem 
enfrentando nos últimos anos. 

Pauta teve até a Crise dos Mísseis 

Reunião do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas simulada pelos participantes do Mundi

Estudantes simulam momentos críticos vividos por integrantes do gabinete soviético em 1962 

FOtOS: Edson Matos
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Cesariana só com indicação médica
ALERTA DA OMS

Entidade diz que cirurgia 
pode provocar morte 
ou incapacidades

Professor vê erro 
em transgênico

O professor Paulo Kage-
yama, da Universidade de São 
Paulo (USP), considerou um erro 
a liberação comercial do eucalipto 
transgênico no Brasil, decidida on-
tem pela Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança, por 18 votos a 
3. Um dos integrantes da CTNBio, 
Kageyama foi um dos votos ven-
cidos. Segundo o professor, ainda 
existem muitas dúvidas científicas 
sobre os impactos do plantio do 
eucalipto transgênico e do prejuízo, 
principalmente para os pequenos 
produtores rurais. Além disso, os 
produtos obtidos a partir dessa 
planta poderão sofrer sanções no 
comércio nacional e internacional, 
acrescentou Kageyama. De acordo 
com a FuturaGene Brasil Tecnologia 
Ltda, empresa de biotecnologia da 
Suzano Papel e Celulose, com a de-
cisão, o Brasil torna-se o primeiro 
país a liberar a comercialização do 
eucalipto transgênico.

Ator lamenta morte 
de Bárbara Heliodora

O Hospital Samaritano con-
firmou a morte ontem pela manhã 
da crítica teatral Bárbara Heliodora, 
de 91 anos. Ela estava internada 
desde março passado. O corpo será 
velado hoje no Cemitério Memorial 
do Carmo, no Caju, zona portuária 
do Rio de Janeiro, a partir das 8h. 
A cerimônia de cremação está pro-
gramada para as 15h. A secretária 
de Estado de Cultura, Eva Doris Ro-
sental, disse que o teatro brasileiro 
está de luto com a perda de uma 
pessoa que dedicou toda a vida a 
ele, como uma das críticas mais 
respeitadas do país, traduzindo 
Shakespeare, escrevendo livros e 
ensinando a arte do palco a gera-
ções de alunos.

Escravidão Negra 
negocia com EUA

A Comissão Estadual da Verdade 
(CEV) da Escravidão Negra no Rio de 
Janeiro quer fazer acordo com a Uni-
versidade de Emory, em Atlanta, nos 
Estados Unidos, para receber dados 
sobre a chegada, no Rio, de africanos 
que foram escravizados. O presidente 
da comissão, Marcelo Dias, disse que 
os pesquisadores da instituição têm 
trabalho amplo sobre o período escra-
vocrata brasileiro, e isso vai facilitar 
as apurações da CEV da Escravidão 
Negra. A ideia, segundo ele, é trazer 
os pesquisadores ao Brasil e fazer um 
debate na comissão, instalada no dia 
30 de março, para fortalecer a memó-
ria dos 350 anos de escravidão no Rio 
e encontrar formas de reparação pelo 
Estado brasileiro. “Ou a gente trabalha 
com um convênio entre a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a Comissão 
da Verdade e o consulado, ou a gente 
trabalha com um termo de cooperação 
técnica”, adiantou.

Ambientalistas 
orientam frentistas

Ambientalistas e o deputado 
estadual Carlos Minc (PT-RJ) promove-
ram ontem um ato para conscientizar 
motoristas do Rio de Janeiro sobre os 
riscos de encher o tanque de gasoli-
na “até a boca”. Ao pedir para que os 
frentistas abasteçam o tanque além 
da programação automática das bom-
bas, eles expõem os profissionais a 
níveis até três vezes maiores de ben-
zeno, substância considerada cance-
rígena. O médico do trabalho Luiz Ro-
berto Tenório explica que a exposição, 
ainda que pequena, causa problemas 
de saúde, por ser diária e prolongada. 
“Quando se manda encher o tanque 
além do travamento, esse pouquinho 
a mais que passa faz com que o ben-
zeno contamine os frentistas. E isso é 
muito perigoso porque pode causar 
câncer de pulmão e é responsável 
por uma doença muito grave que é 
a leucemia.

A cesariana é uma das 
cirurgias mais comuns no 
mundo, com taxas crescen-
do sobretudo em países de 
média e alta renda. Embora 
possa salvar vidas, o proce-
dimento é comumente ado-
tado sem indicação médica e 
coloca a saúde de mulheres 
e de seus bebês em risco. O 
alerta foi feito ontem pela 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS).

De acordo com a entida-
de, a cesariana pode ser ne-
cessária quando o parto va-
ginal coloca em risco a vida 
da mãe e do bebê, como em 
casos de trabalho de parto 
prolongado, sofrimento fe-
tal ou quando o bebê está 
em uma posição pouco co-
mum.

A OMS  destaca que as 
cesarianas podem provocar 
complicações como inca-
pacidades ou morte, parti-
cularmente quando não há 
instalações adequadas para 
os procedimentos cirúrgicos 
de forma segura ou para tra-

FOTO: Arquivo/Agência Brasil

Paula Laboissière
Repórter da Agência Brasil

Mulheres pedem parto normal em manifestação ocorrida no Rio de Janeiro; Índice de cesarianas no Brasil chega a 88% na rede privada

tar possíveis complicações. 
Desde 1985, a comunidade 
médica internacional de-
fende que a taxa ideal de 
cesarianas esteja entre 10% 
e 15%. Segundo a OMS, es-
tudos recentes indicam que 

quando as taxas se aproxi-
mam de 10% a mortalidade 
materna e entre recém-nas-
cidos é menor. 

Mas, quando a taxa su-
pera os 10%, não há evidên-
cias de melhoria nos índi-

ces. Diante da ausência de 
um sistema de classificação 
internacionalmente aceito 
para monitorar e comparar 
dados relativos a cesarianas, 
a OMS defende que seja ado-
tado o Sistema Robson, que 

classifica mulheres interna-
das para parto em grupos 
baseados em características 
como número de gestações 
anteriores, posição do bebê, 
idade gestacional, cicatrizes 
uterinas e número de bebês.

Número no país é mais que o triplo 
Akemi Nitahara 
 Repórter da Agência Brasil

Enquanto a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda que no máximo 
15% dos partos sejam cesa-
rianas, no Brasil o índice é 
de 52%, chegando a 88% na 
rede privada. Os dados estão 
na pesquisa inédita Nascer 
no Brasil: Inquérito Nacional 
sobre Parto e Nascimento, 
feita pela Fundação Oswaldo 
Cruz e o Ministério da Saúde, 
divulgada no dia 29 de maio 
do ano passado.

A pesquisa acompa-
nhou o pré-natal e o parto 
de 23.894 mulheres em ma-
ternidades públicas, priva-
das e mistas em 191 municí-
pios em todos os Estados. A 
coleta de dados ocorreu de 
fevereiro de 2011 a outubro 
de 2012. Para a coordena-
dora da pesquisa, Maria do 
Carmo Leal, os resultados 
são alarmantes, já que a in-
tervenção cirúrgica expõe a 

mãe e o bebê a riscos des-
necessários. “Um prejuízo 
que a criança pode ter é ela 
nascer antes do tempo que 
estaria pronta para nascer e, 
portanto, pode ter dificulda-
de para respirar, pode preci-
sar ir para uma UTI [Unida-
de de Tratamento Intensivo] 
neonatal, e isso é um imenso 
prejuízo no começo da vida, 
essa separação da mãe. Para 
a mãe, o primeiro risco é que 
a cesárea é uma cirurgia,  e 
como tal tem maior chance 
de hemorragia, de infecção, 
e também a recuperação da 
mulher é pior na cesárea do 
que no parto vaginal”, com-
parou.

Média mundial
No Brasil, 28% das mu-

lheres começam o pré-natal 
querendo a cesárea, enquan-
to a média mundial é de 
10%. O dado preocupa a pes-
quisadora, que defende uma 
mudança na cultura do parto 
no país.  “Tem uma cultura na 

sociedade, muitas mulheres 
hoje realmente já acham que 
a cesárea é uma boa forma de 
ter parto. E para os médicos 
também, é conveniente para 
eles que a cesárea aconteça 
porque organiza a vida deles, 
marca uma atrás da outra e 
não fica à disposição do tem-
po que você não controla, 
que é o tempo de nascimento 
de cada criança. É verdade 
que médicos podem induzir 
a mulher a fazer a cesárea, 
mas o sistema está todo or-
ganizado de uma forma a 
promover isso”.

Segundo Maria do Car-
mo, nos países desenvol-
vidos que também vinham 
aumentando as taxas de ce-
sárea, os índices começaram 
a diminuir por causa das evi-
dências científicas de riscos 
para a mulher e para o bebê 
na gestação em questão e 
também nas seguintes. Para 
ela, governo e sociedade pre-
cisam se mobilizar para re-
verter o quadro.

SAiBA mAiS

n O ministério da Saúde, 
a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e o Hos-
pital israelita Albert Einstein 
firmaram no dia 24 de outu-
bro do ano passado, na capi-
tal paulista, uma parceria que 
pretende mudar a trajetória 
de crescimento no número de 
cesarianas em hospitais par-
ticulares do Brasil. Atualmen-
te, 86% dos partos nessas 
unidades são feitos nessa 
modalidade cirúrgica, enquan-
to a Organização mundial da 
Saúde (OmS) preconiza que 
esse percentual não deve ul-
trapassar 15%.

n O acordo de coope-
ração técnica prevê a utili-
zação de metodologia de-
senvolvida pelo institute 
for Healthcare improvement 
(iHi), dos Estados Unidos. O 
projeto começa a ser imple-
mentado em fevereiro e tem 

previsão para entrega de 
resultados em 2017. Outras 
instituições médicas que de-
sejarem acessar o método 
poderão aderir ao projeto 
e receber capacitação do 
Hospital Albert Einstein. De 
acordo com a ANS, o modelo 
do iHi dobrou o percentual 
de partos normais em ex-
periência já adotada em uma 
unidade particular no país.

n O ministro da Saú-
de, Arthur Chioro esteve 
presente na assinatura do 
acordo. Segundo ele, a alta 
taxa de cesarianas configu-
ra quadro epidêmico, para o 
qual se busca uma solução. 
“Essa é uma questão que 
não pode ser enfrentada por 
meio de instrução normati-
va. A definição do tipo de 
parto se dá em um encontro 
do médico com a gestante. 
Os hospitais têm o papel 
fundamental de reorganizar 
suas práticas assistenciais, 
de gestão”, avaliou.

Camila Maciel  
 Repórter da Agência Brasil

Matemático premiado realiza 
homenagem a Albert Einstein

O matemático brasileiro 
Artur Ávila, primeiro latino-
-americano premiado com a 
Medalha Fields da União In-
ternacional de Matemática, 
participou ontem, de uma 
homenagem aos 90 anos da 
visita do físico alemão Albert 
Einstein ao Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro. Ávila plan-
tou uma muda de jequitibá-
-açu próximo ao local de uma 
árvore da mesma espécie 
que encantou o autor da teo-
ria da relatividade em 1925.

Segundo relatos da épo-
ca, repetidos até hoje por fun-
cionários do Jardim Botânico, 
Einstein teria ficado tão im-
pressionado com as dimen-

sões do jequitibá que abraçou 
e beijou a árvore. Na década 
de 80, o espécime, que ficou 
conhecido como “Jequitibá do 
Einstein” morreu depois de 
ser atingido por um raio.

Artur Ávila recebeu a 
proposta de plantar o jequi-
tibá logo ao retornar ao Bra-
sil, em agosto do ano passa-
do, depois de conquistar a 
medalha, considerada o No-
bel da Matemática, em Seul, 
na Coreia do Sul.

O matemático disse que, 
depois do prêmio, sua vida 
profissional não mudou, mas 
que passou a ser visto como 
um “modelo” de cientista 
para inspirar a juventude. 
“Não me esquivei dessa res-
ponsabilidade e tento contri-
buir, na medida do possível, 

para ter algum impacto po-
sitivo. Acho que é importan-
te para o Brasil, porque as 
crianças sonham. Quando eu 
era criança, tinha uma gran-
de admiração por cientistas 
e queria sempre ir nessa di-
reção. Dessa admiração, eu 
ia estudando. Seria legal que 
as pessoas pudessem sonhar 
com esse caminho.”

Segundo o botânico 
Claudio Nicoletti de Fraga, 
curador das coleções vivas 
do Jardim Botânico, essa é 
uma homenagem a Ávila e à 
ciência. “O motivo é mais ho-
menagear a ciência do que a 
planta, em si. Plantar, a gente 
planta todo dia aqui no par-
que. Mas é sempre bom ter 
um dia para homenagear a 
ciência”, disse Fraga.

O navio polar de pes-
quisa da Marinha Almirante 
Maximiano atracou ontem no 
Rio, após ficar seis meses em 
missão científica na Antártica. 
A embarcação havia partido 
em outubro do ano passado e 
operou nas Ilhas Shetland do 
Sul e estreitos de Bransfield, 
Antártico e Gerlache.

 No próximo dia 14, é 
aguardada a atracação do na-
vio de apoio oceanográfico 
Ary Rongel. Eles participaram 
da 33ª Operação Antártica 
(Operantar).

O Almirante Maximiano, 
em sua sexta comissão, ser-
viu de plataforma de trabalho 
para 114 pesquisadores em 
13 projetos. Os cientistas tive-

ram à disposição cinco labora-
tórios, além de equipamentos 
como guinchos oceanográfico 
e geológico. O Ary Rongel tem 
como principal missão prestar 
apoio logístico e reabasteci-
mento aos módulos antárticos 
e colaborar com projetos das 
áreas de oceanografia, hidro-
grafia, biologia, antropologia e 
meteorologia.

Entre as tarefas executa-
das, está a coleta de dados em 
195 estações oceanográficas. 
A presença científica brasi-
leira na Antártica integra os 
esforços do país de manter 
influência geopolítica sobre 
o continente. Atualmente, 29 
países possuem bases científi-
cas na Antártica.

Navio atraca no RJ após
seis meses na Antártica 

MISSÃO CIENTÍFICA

Vitor Abdala  
 Repórter da Agência Brasil



A PLANCON – PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ/CPF Nº 
17.268.623/0001-42, Torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação Nº 1185/2014 processo nº 2015-001986/
TEC/LI-3976, para atividade de Recuperação e Reforma da SUPLAN = AC: 690,30m² = INV. 
282.277,50 = EMP. 06 – LOC. ATV. RUA EUTECIA VITAL ROBEIRO – CAMPINA GRANDE – PB. 

CONSTRUTORA OCEANIA LTDA, CNPJ Nº 06.229.689/0001-07, Torna público que requereu a sua 
Licença de Operação junto a SUDEMA, da Construção de 30 Unidades Habitacionais, localizada 
à Rua Promotor Waldemar Farias, S/N, AEROCLUBE, JOÃO PESSOA/PB, através do Processo 
2015-001399/TEC/LO-9531.

MANOEL JOSE RODRIGUES NETO - CNPJ/CPF N° 110.530.624-00 Torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a licença de Operação n? 173/2015 
em João Pessoa, 15 de janeiro de 2015 - Prazo: 315 dias. Para a atividade de: Edificação multí-
famílíar com 06 apartamentos Na(o) - RUA ABIATHAR MONTEIRO DE CARVALHO-S/N-LT:177, 
QD:582, AGUA FRIA Município: JOAO PESSOA.- UF: PB. Processo: 2014-009239/TEC/LO-9208

SEVERINO JORGE DEFENSOR DA CUNHA NETO – CNPJ/CPF Nº 476.697.724-68 -  Torna 
público que a  SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Instalação nº 607/2015 em João Pessoa, 9 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade 
de Piscicultura, O projeto compreende de 18  tanques de engorda com 4.000² (400x10cm) cada 
com 7,20 há, totalizando assim uma lamina d’água de 7,20 ha, 1,80 há com área de duas lagoas 
de decantação. Na (o) – Fazenda São José – Município: Alhandra – UF: PB. Processo: 2015-
000376/TEC/LI-3799.

PADARIA PÃO DE MEL LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.216.756/0001-30 – Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
459/2015 em João Pessoa, 17 de março de 2015 –Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Industria 
de Panificação e Lanchonete Na (o) – Av. Dom Pedro II, nº 338, Centro, Município: Guarabira – UF: 
PB. Processo: 2014-008338/TEC/LO-8954.

ALTA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº: 19.778.247/0001-
61, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SUA LICENÇA DE OPERAÇÃO JUNTO A SUDEMA, 
DE EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 12 APARTAMENTOS, LOCALIZADA A R. ALFREDO 
PEREIRA DE ALMEIDA, S/N, LOT. PARQUE DO SOL I, QUADRA 162, LOTE 22, GRAMAME, 
JP-PB, ATRAVÉS DO PROCESSO 2015-000731/TEC/LO-9400.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°575/2015 em João Pessoa, 08 de Abril de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de João Pessoa na 
área de influência do R-21(700m³) com implantação de anéis distribuidores/linhas tronco e rede de 
distribuição com DN = 100 a 6900mm, comtemplando os bairros Funcionários I, II e IV, Esplanada 
I e II, SEPOL, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Geisel e Grotão. Na(o) NA ÁREA DE INFLUENCIA DO 
R-21 - Município: GUARABIRA - UF: PB: Processo: 2015-001453/TEC/LO-9545.

RIVELINO PAULO DE CARVALHO – CPF Nº 645.157.294-20 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a R.L.O nº 3355/2011, proc. nº 
6369/2011 = Com. Varejista  de Material de Construção = IT: 8 mil=AC: 667.32 = NE:07=L/ATV: AV. 
Rio Branco, nº 246 Centro,  Caiçara – PB. Processo nº 2015-002210/TEC/LO-9722.

ARNOBIO FIRMINO DA SILVA -  CPF Nº 09.224.155/0002-67 – Torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renov. Da L.I nº 2284/2014/
Proc. nº 2013-003820 – Lavra de Areia e Argila com uso de equipamento mecanizados (a céu aberto 
de por dragagem= Leito do Rio Paraíba – Zona Rural – São Bento – Sana Rita  PB. Processo nº 
2015-001939/TEC/LI-3973.

ARNOBIO FIRMINO DA SILVA & CIA LTDA – EPP  - CNPJ/CPF Nº 09.224.155/0001-86 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 549/2015 em João pessoa, 31 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de; LAVRA DE AREIA NO LEITO DO RIO PARAÍBA DE FORMA MECANIZADA, referente 
ao Processo DNPM Nº 846.118/1999. Área total de 50,00ha. Na (o) – Leito R. Paraíba – Fazenda 
Massangana I – Município: Cruz do Espírito Santo- UF; PB. Processo: 2014-000391/TEC/LO-6883.

ARNOBIO FIRMINO DA SILVA & CIA LTDA – EPP  - CNPJ/CPF Nº 09.224.155/0001-86 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 548/2015 em João pessoa, 31 de março de 2015 – prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: LAVRA DE AREIA NO LEITO DO RIO PARAIBA DE FORMA MECANIZADA, referente ao 
Processo DNPM Nº 846.119/1999. Área total de 48,50ha. Na (o) – Leito do R. Paraíba – fazenda 
Massangana II – Município: Cruz do Espírito Santo – UF: PB. Processo: 2014-000389/TEC/LO-6882.

TRUST PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP – CNPJ Nº 06.973.406/0001-37 – Torna público que reque-
reu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação 
– Edificação Comercial = AC: 4.196,85m²= INV. 1.500.000 = Emp. 18 – Loc. Atv. Av. São Gonçalo, 
111 – Manaíra – JP-PB. Processo nº 2015-002000/TEC/LI-3979.

ATLANTIS PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 02.071.023/0001-12 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
Prévia nº 580/2015 em João Pessoa, 8 de abril de 2015 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: 
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL NA (O) – Av. Epitácio Pessoa,  nº 290 – Município: João 
Pessoa – UF: PB. Processo: 2015 – 001086/TEC/LP-2379.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°47/2015 em João Pessoa, 7 de Janeiro  de 2015 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES do 
município de Vista Serrana Na(o) – EM TODA A CIDADE. Município: VISTA SERRANA - UF: PB: 
Processo: 2014-005277/TEC/LI-3384.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°48/2015 em João Pessoa, 7 de Janeiro  de 2015 – 
Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade 
de Guarabira. Na(o) – Bairro Alto da Boa Vista, Centro. Município: GUARABIRA - UF: PB: Processo: 
2014-007148/TEC/LI-3542.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 591/2015 em João Pessoa, 09 de Abril de 2015 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário comtemplando 
a Estação de Tratamento de Esgotos – ETE (duas lagoas anaeróbias e duas lagoas facultativas); 
Q=266,67m³/h; Rede coletora; Estação Elevatória de Esgotos; Emissário de Recalque; Ligações 
domiciliares.. Na(o) EM TODA CIDADE - Município: GUARABIRA - UF: PB: Processo: 2015-001453/
TEC/LO-9545.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação n°574/2015 em João Pessoa, 08 de Abril de 2015 – Prazo: 
730 dias. Para a atividade de: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água comtemplando 
a captação em manancial de superfície (Açude Pimenta); Adutora de água bruta por recalque (DN 
75mm e 150mm); Estação de tratamento de água convencional; Reservatórios Apoiados (20m³) 
e elevado (300m³); Estação elevatória de água tratada; Adutora de água tratada por recalque 
(DN 150mm); Q= 14l/s. Na(o) – EM TODA CIDADE. Município: SÃO JOSÉ DE CAIANA - UF: PB: 
Processo: 2015-001092/TEC/LI-3866.

Tecnologia
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Semiárido terá pós-graduação em ciência 
Parceria Insa e UEPB

O diretor do Institu-
to Nacional do Semiárido 
(Insa/MCTI), Ignacio Sal-
cedo, e o reitor da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), Rangel Júnior, fir-
maram compromisso para a 
criação de um Programa de 
Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia para o Semiárido 
brasileiro.

O objetivo será articu-
lar pesquisadores brasilei-
ros, sobretudo da região 
Nordeste, para o desenvol-
vimento de ações como a 
proposta inovadora de pro-
mover a geração de tecnolo-
gias sociais viáveis voltadas 
à população da região, bem 
como de pesquisar o pro-
cesso de apropriação social 
destas tecnologias sociais.

Durante a reunião no 
Insa, na última terça-feira 
(7), o reitor Rangel Júnior 
destacou a importância des-
sa proposta no sentido de 
promover não somente a 
produção de conhecimen-
tos, mas também a articula-
ção desses conhecimentos 
com o cotidiano das comu-
nidades. “A grande iniciativa 
do momento é o fato de que 
o programa visa também a 
inserção direta das pessoas, 
trabalhadores, agricultores, 
dos grupos sociais de modo 
geral, ou seja, é um progra-
ma que visa a aplicação ime-

diata da pesquisa e das tec-
nologias desenvolvidas. A 
ideia é de um conhecimento 
que seja ao mesmo tempo 
produzido e seus resultados 
apropriados pelas comuni-
dades”, ressaltou.

Ignacio Salcedo, por 
sua vez, afirmou que tais 
conhecimentos e tecnolo-
gias deverão considerar os 
conhecimentos difusos nas 
comunidades, mediante 
uma sistemática de pesqui-
sa participativa com e para 
a comunidade. Na ocasião 
foi articulado um grupo de 
trabalho para desenvolver 
a proposta do Programa no 
prazo de 30 dias, quando 
será submetida ao processo 
de institucionalização.

O Insa e a UEPB firma-
ram, em janeiro de 2012, 
acordo de cooperação téc-
nico-científica para desen-
volver atividades, progra-
mas e projetos de pesquisa 
e extensão, formação e in-
tercâmbio de pesquisado-
res. O acordo também prevê 
a instalação de laboratórios 
de caráter multiusuário, 
com cessão de uso de equi-
pamentos e infraestrutura, 
visando a geração e difusão 
de tecnologias e informa-
ções que promovam o de-
senvolvimento econômico, 
social e ambiental do Se-
miárido brasileiro.

Em reunião, na última 
quinta-feira (9), o minis-
tro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Aldo Rebelo, e 
o diretor-geral da Rede Na-
cional de Ensino e Pesquisa 
(RNP), Nelson Simões, dis-
cutiram o avanço da inter-
net de alta velocidade e a 
necessidade de expandir a 
rede Ipê, infraestrutura de-
dicada à comunidade brasi-
leira de Ensino Superior e 
pesquisa, que interconecta 
universidades e seus hos-
pitais, institutos de pesqui-
sa e instituições culturais. 
O secretário de Política de 
Informática do MCTI, Virgi-
lio Almeida, acompanhou a 
audiência. Simões informou 
que o atendimento da rede 

Ipê já supera a meta estabe-
lecida, em 2012, na Estra-
tégia Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Enc-
ti). O documento previa o 
alcance do serviço a 900 
campi até o fim de 2015. Em 
dezembro passado, o servi-
ço atingiu a marca de 980 
unidades contempladas. 

O serviço fornece ve-
locidades de 100 megabits 
por segundo e 1 gigabit por 
segundo.

Segundo o diretor-ge-
ral da RNP, a expectativa é 
ampliar o fornecimento de 
internet de alta velocidade 
no decorrer de 2015. “Pre-
cisamos alcançar ainda cer-
ca de 300 campi em todo 
o país, sendo que 29 deles 

estão na região Amazônica, 
onde há dificuldades técni-
cas para se realizar a cone-
xão de alta velocidade por 
via terrestre ou até mesmo 
por satélite.”

O Exército Brasileiro, a 
RNP, o Governo do Estado 
do Amazonas e a empresa 
brasileira Padtec desenvol-
vem pesquisas para conse-
guir levar a rede aos campi 
da Amazônia. 

“Estamos testando uma 
solução para manter os ca-
bos de fibra óptica submer-
sos nos rios, fazendo com 
que a internet chegue até as 
instituições. Daremos um 
passo importante para re-
solver o problema de isola-
mento na região”, avalia.

Integração
A rede atende atual-

mente 1.219 instituições 
no País, das quais 980 estão 
interligadas em alta veloci-
dade. São aproximadamen-
te 3,5 milhões de usuários 
usufruindo de uma infra-
estrutura avançada para 
comunicação, computação 
e experimentação, que con-
tribui para a integração en-
tre o sistema de ciência e 
tecnologia, educação supe-
rior, saúde e cultura.

Qualificada como uma 
organização social, a Rede 
Nacional de Ensino e Pes-
quisa (RNP) é supervisiona-
da pelo Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), responsável pelo 

Programa Interministerial 
RNP, que conta com a parti-
cipação dos Ministérios da 
Educação (MEC), da Saúde 
(MS) e da Cultura (MinC). 
Pioneira no acesso à inter-
net no Brasil, a RNP planeja 
e mantém a rede Ipê. 

Ministério e RNP debatem a expansão 
da rede Ipê e internet de alta velocidade

MUNDO VIRTUAL

Serviço atende 
1.219 instituições 
no país 
englobando 
3,5 milhões 
de usuários

Tecnologias sociais desenvolvidas na região Semiárida serão alvo de pesquisa e promoção

Fernanda Cruz 
Repórter da Agência Brasil 

A maior parte 
dos consumidores que 
buscou crédito em 
bancos, entre 6 de 
janeiro e 6 de feve-
reiro deste ano, foi 
de adultos da perife-
ria, com idade até 35 
anos. Esse grupo res-
ponde por 17,6% do 
total das consultas de 
crédito. Os chamados 
adultos urbanos esta-
belecidos aparecem 
em segundo lugar na 
lista, com 17% do to-
tal das consultas. Esse 
perfil tem entre 30 e 
60 anos, boa escola-
ridade e padrão de 
vida relativamente 
confortável, segun-
do a Serasa Experian, 
divulgado ontem em 
São Paulo.

Em terceiro lugar, 
fica o grupo massa 
trabalhadora urbana, 
responsável por 14,6% 
das consultas feitas. 
Esse segmento tem jo-
vens adultos de até 35 
anos, solteiros, mora-
dores de grandes áre-
as urbanas e iniciando 
a carreira profissional. 
Os donos de negócios, 
grupo composto pre-
dominantemente por 
homens, na faixa de 
entre 25 e 55 anos e 
com negócio próprio, 
representam 10,2% 
das buscas por crédito. 
A pesquisa analisou 
também o percentu-
al de indivíduos que 
tiveram o nome con-
sultado pelos bancos. 
O grupo chamado 
de elites brasileiras, 
que engloba os adul-
tos acima de 30 anos, 
com alta escolarida-
de, bem empregados 
ou donos do próprio 
negócio, desfrutan-
do de alto padrão de 
vida, foi o mais procu-
rado, com 7%.

Periferia 
busca mais
o crédito

BANCOS

FOTO: Reprodução/Internet
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Católicos

A IGREJA 
Católica comemo-
ra amanhã a Festa 
da Misericórdia, que 
acontece no primei-
ro domingo após a 
Páscoa.

Em João Pessoa, 
no Lyceu Paraibano, a 
Comunidade Católica 
Consolação MIsericor-
diosa realiza a festa 
das 8h às 18h com 
participação de vários 
sacerdotes, irmãos e 
irmãs. Haverá ainda o 
sorteio de automóvel 
0Km em prol da Rádio 
Consolação.

Violonista e cantor Erick 
von Söhsten, desembar-
gador Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho, executivos 
Pedro Deon e Joilton 
Costa, jornalista Onaldo 
Mendes, advogada Kerlla 
Rocha, Sras. Ana Marly Lima, 
Dizinha Góes e Mônica 
Fernandes Moura, agrope-
cuarista Napoleão Casado, 
fotógrafo Edson Carlos, 
empresário Gustavo Gau-
dêncio, pediatra Fernanda 
Cruz.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   O procurador e professor Marcílio Toscano Franca Filho teve seu texto “Cartas de 
Epitácio Pessoa demonstram  apurado senso de justiça” publicado no site Consultor Jurídico. 
Marcílio é autor do livro “Epitácio Pessoa e a Codificação do Direito Internacional”, que tem 
prefácio da ministra Ellen Gracie.

Baile 
memorável 
organizado por 
esta colunista 
e Guilherme 
Carvalho 
quando era 
presidente do 
Esporte Clube 
Cabo Branco 
com a 
Orquestra 
Tabajara 
regida pelo 
maestro 
Severino 
Araújo em 
2007: Biu 
Ramos, Jacinto 
Medeiros, 
Martinho e 
Gorete Franco

FOTO: Goretti Zenaide

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Evelyn com as amigas Hélia Botelho, Roberta Aquino, Céu Palmeira, Lúcia Padilha, Roziane Coelho, 
Fátima Cavalcanti, Terezinha Caju, Edna Martins e Socorro Motta

  O professor pernambucano 
Saulo Neiva, titular de literatura 
da Universidade Blaise Pascal, em 
Clermont-Ferrand, França, recebeu 
homenagem em cerimônia da Unesco 
por conta da exposição sobre Macha-
do de Assis na qual é curador.
 Ele estará em João Pessoa em 
agosto, quando seu irmão Junior 
Neiva receberá o título de cidadão 
pessoense.

FOTO: Goretti Zenaide

O NUTES, Núcleo de Tecnologias Estratégicas em 
Saúde, localizado na Universidade Estadual da Paraíba, é o 
primeiro laboratório com capacidade laboratorial e profis-
sional capaz de certificar softwares de saúde do país.

Trata-se de um centro de especialização em engen-
haria biomédica apto a executar atividades nas áreas de 
Engenharia Clínica, desenvolvimento de produtos, validação 
de software embarcado em dispositivos médicos, design e 
manipulação de imagens médicas.

Tecnologia paraibana

Para o álbum de família: Barros Júnior, Germana, Maria e José Ferreira Barros, José Neto, Fernanda 
(que festejava seu aniversário), Arline, Pedro Henrique, Rebeca e Priscila

FOTO: Goretti Zenaide

“O maior juiz de seus 
atos deve ser você mesma 
e não a sociedade. 
Aprenda as regras e 
quebre algumas”

“Nasci com essa 
marca: de não ser 
convencional, de quebrar 
as regras, de não 
seguir as leis”

DALAI LAMA MAYSA MATARAZZO

O PRESIDENTE em exercício do TJPB, desembargador 
José Ricardo Porto recebeu esta semana o prefeito de 
Cabedelo, Wellington Viana, acompanhado do juiz daquela 
Comarca, Salvador de Oliveira Vasconcelos.

O encontro contou ainda com a presença do ouvidor do 
TJ, desembargador Fred Coutinho e na pauta, a construção 
de um novo fórum para a cidade de Cabedelo.

Evelyn
FOI REUNINDO as 

filhas, genros, netos 
e bisnetos que Evelyn 
Martins César come-
morou seu aniversário 
no espaço de festas 
do restaurante Nau, 
em Manaíra. Foi num 
jantar na última quar-
ta-feira, que contou 
ainda com presenças 
de amigas leais.

Novo fórum para Cabedelo

Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, que hoje aniversaria, 
procurador Bertrand Asfora e desembargador Fred Coutinho

FOTO:Goretti Zenaide

    O secretário de Estado da Receita, Marialvo Laureano participou até ontem da 
primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. O evento foi aberto 
pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy.

   A empresária Renata Gouvêa anunciando que recebeu nova coleção Polo da 
Lacoste, na loja da marca na Av. Ruy Carneiro.

Missão

O INSTITUTO Ronald 
McDonald está comple-
tando 16 anos de signifi-
cativa missão em promo-
ver a saúde e melhorar 
a qualidade de vida de 
adolescentes e crianças 
com câncer. 

Neste período, foram 
mais de R$ 270 milhões 
investidos no fortaleci-
mento da rede de onco-
logia pediátrica no Brasil, 
com destaque para a 
realização do McDia Feliz.

A festejada Evelyn César com as filhas Aneline, Eveline, Eline, Angeline e Jaqueline

O PRESIDENTE da Assembleia Legislativa da Paraíba, 
deputado Adriano Galdino vai receber o título de cidadão 
pessoense, proposto pelos vereadores Durval Ferreira, 
presidente da CMJP e Dinho.

O documento de cidadania foi-lhe entregue pelos 
propositores, esta semana na ALPB, e a honraria será 
formalizada em cerimônia na CMJP em data a ser definida.

Cidadão pessoense

Companheiros 

O JORNALISTA 
Rogério Almeida foi eleito 
e será empossado na 
próxima terça-feira como 
presidente do Comitê 
Paraíba-Connecticut, da 
rede internacional de vo-
luntários “Companheiros 
das Américas”. 

O evento será rea-
lizado às 19h no Centro 
de Lazer do Sesc, com 
apresentação do profes-
sor Carlos Cartaxo sobre 
a referida rede.

Serata

A COLÔNIA 
Italiana tem encontro 
marcado hoje para mais 
uma Serata no Centro 
Cultural Dante Alighieri, 
sob o comando de Nor-
mando Perazzo. Com 
apresentação sobre a 
família Calzavara e sor-
teio de um quadro  do 
artista Alberto Lacet.



PC apreende material 
de empresa suspeita de 
fraudar concursos na PB
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O período também é 
proprício para o aumento 
de vagas de emprego

DIA DAS MÃES

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de abril de 2015A UNIÃO

Vendas devem aumentar 4% este ano
13

Mesmo com a crise eco-
nômica, empresários das 
lojas comerciais de João 
Pessoa estão otimistas com 
as vendas para o Dia das 
Mães, comemorado sempre 
no segundo domingo do 
mês de maio. De acordo com 
o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de João 
Pessoa (CDL-JP), Eronaldo 
Maia, a expectativa é que o 
crescimento no faturamen-
to das empresas seja de 4%, 
levando-se em consideração 
que a data é a segunda me-
lhor em volume de vendas 
no ano, perdendo apenas 
para o Natal.

Conforme dados do Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), foi registrado 
em 2014 um decréscimo de 
3,55% nas vendas do varejo 
na semana do Dia das Mães. 
“Em 2014, os números não 
foram satisfatórios para o co-
mércio varejista, que amar-
gou o resultado mais fraco 

dos últimos cinco anos. Para 
este ano, muito embora este-
jamos enfrentado uma crise 
econômica hoje no país, a 
perspectiva é que ocorra um 
crescimento”, destacou.

De acordo com ele, o 
período também é propício 
para o aumento de vagas 
ou empregos temporários, 
já que crescem as vendas e 
consequentemente a deman-
da de funcionários, a exem-
plo de atendente, vendedor 
e empacotador. A dica é que 
os empresários aproveitem 
o período e invistam em ar-
tigos que valorizem a mulher 
mãe e também a comodidade 
no momento das compras. 

“A orientação da CDL é 
de que os empresários apro-
veitem a data, que é uma das 
melhores épocas do ano em 
vendas, por isso, também é 
importante ressaltar o que 
ela representa e, para isso, 
deve-se oferecer no momen-
to das compras comodidade 
e produtos diferenciados 
para que os clientes tenham 
prazer em comprar os pre-
sentes”. Ele lembra que o 
mês de maio é muito prós-
pero para o varejo também 
por ser considerado o “Mês 
das Noivas”.

Representantes da ho-
teleira paraibana, empresas 
de Receptivos e da Empresa 
Paraibana de Turismo (PB-
Tur) iniciam na próxima 
segunda-feira (13), por Bra-
sília (DF), um roadshow por 
três capitais do Centro-Oes-
te e Sudeste. O objetivo do 
Roadshow Destino Paraíba 
é apresentar e divulgar os 
principais atrativos e equi-

pamentos turísticos do Es-
tado. A expectativa é reunir 
cerca de 450 profissionais 
das principais agências e 
operadoras de turismo des-
sas regiões e imprensa espe-
cializada em turismo.

De acordo com a con-
sultora de Planejamento da 
PBTur, Débora Luna, a ação 
será iniciada em Brasília na 
segunda-feira (13), seguida 

por  Goiânia na terça (14) e 
encerrada em Belo Horizon-
te no dia 16. Nos encontros, 
segundo Luna, os agentes de 
viagens terão oportunidade 
de participar da apresenta-
ção dos principais roteiros. 
“Nosso slogan é que a Pa-
raíba vai   além de sol e mar,  
com destaque para os feste-
jos juninos encabeçados pelo 
‘Maior São João do Mundo’, 

realizado em Campina Gran-
de durante 30 dias”.

Os agentes de viagens e 
operadores de turismo terão 
também oportunidade de co-
nhecer a gastronomia regio-
nal paraibana e acompanhar 
um show do grupo folclórico 
do Sesc/Paraíba. Para a pre-
sidente da PBTur, Ruth Aveli-
no, a realização do roadshow 
faz parte da estratégia de 

promoção do Destino Paraí-
ba em capacitar os principais 
agentes de viagens para que 
estes profissionais possam 
conhecer o potencial turísti-
co paraibano.

Ainda segundo Ruth 
Avelino, o roadshow é tam-
bém uma ferramenta im-
portante para intensificar o 
Destino Paraíba e torná-lo 
ainda mais competitivo no 

mercado de trabalho.

Parcerias
O Roadshow Destino Pa-

raíba é uma realização da PB-
Tur e conta com as parcerias  
da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis na Paraíba 
(ABIH-PB), da Federação do 
Comércio (Fecomércio-PB), 
Sebrae-PB e Convention Bu-
reau de João Pessoa.

FOtOS: Evandro Pereira

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Evento discute qualidade do atendimento ao autista
Uma união conjunta entre 

a sociedade civil e as institui-
ções públicas para fortalecer a 
qualidade no atendimento do 
autista dentro do serviço públi-
co disponível na Paraíba. Esse 
foi o resultado do Workshop 
de Fortalecimento da Rede de 
Atendimento à Pessoa com 
Espectro Autista, realizado on-
tem pelo Governo do Estado, 
por meio da Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao Porta-
dor de Deficiência (Funad).

O evento, que foi realiza-
do no Auditório Jimmy Quei-
roga, na sede da instituição, 
em João Pessoa, contou com 
a parceria da Prefeitura da 
Capital e da sociedade civil. A 
presidente da Funad, Simone 
Jordão, considerou o encon-
tro positivo. “O evento foi bas-
tante positivo porque foram 
apresentadas as diretrizes 
de atenção à reabilitação do 
autista, bem como uma dis-
cussão clínica e definição do 
diagnóstico e oferta de servi-
ços”, destacou.

A Funad, por meio do 
Serviço Especializado em 
Reabilitação Intelectual 
(Seri), realiza atendimento a 
178 usuários com Transtor-
no do Espectro Autista (TEA). 
“Nós aumentamos bastante 
o número de atendimento ao 
autista. Para se ter uma ideia, 
em 2011 apenas nove pes-
soas eram atendidas, então, 
nós qualificamos profissio-

DIAGNÓSTICO E REABILITAÇÃO

PBTur e 18 hoteleiros divulgam Destino Paraíba em três capitais

CDL orienta lojistas a investirem em artigos que valorizem a mulher mãe e oferecer comodidade no momento das compras 

51 praias do 
litoral da PB 
estão próprias 
para o banho

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) classificou 
51 praias do litoral paraiba-
no como apropriadas para o 
banho. A qualidade da água 
varia entre excelente, muito 
boa e satisfatória. Segundo 
o relatório semanal de bal-
neabilidade, apenas trechos 
das Praias do Jacaré, em 
Cabedelo; Cabo Branco, Ma-
naíra, Bessa I, em João Pes-
soa; e a Praia de Maceió, em 
Pitimbu, devem ser evitados 
pelos banhistas.

No município de Cabe-
delo, deve ser evitada a área 
localizada na margem direita 
do estuário do Rio Paraíba. Já 
no município de João Pessoa, 
devem ser evitadas as Praias 
do Cabo Branco (100 metros à 
direita e à esquerda da desem-
bocadura da galeria no final da 
praia), Manaíra (100 metros à 
direita e à esquerda do final da 
Avenida Ruy Carneiro), Bessa I 
(100 metros à direita  e  à es-
querda  do  Maceió do Bessa. 

Em Pitimbu, a recomen-
dação da Sudema para os 
banhistas é evitar a Praia de 
Acaú/Pontinha e a de Maceió, 
100 metros à direita e à es-
querda da desembocadura do 
Riacho do Engenho Velho.

nais e avançamos nesse aten-
dimento, porém, ainda temos 
uma demanda reprimida”.

 Em João Pessoa, o atendi-
mento à pessoa com autismo 
na rede pública tem como re-
ferência a Funad, sendo reali-
zado também nos Centros de 
Referência de Assistência So-
cial (Cras) e nas instituições da 
sociedade civil, a exemplo da 
Associação de Pais e Amigos 
de Excepcionais (Apae), Asso-
ciação de Amigos do Autista 
(AMA), Associação de Pais, 
Amigos e Simpatizantes do 
Autista (Asas), entre outras. 

De acordo com Cizia de 
Assis Romeu, coordenadora 
da Proteção Social Básica da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, o autista encontra 
atendimento no Centro de Re-
ferência Municipal e Inclusão 
à Pessoa com Deficiência, pro-

grama mantido com recursos 
da prefeitura. “Através desse 
programa, 64 pessoas autistas 
estão sendo beneficiadas com 
atendimento em três unida-
des”, explicou. 

A médica Lourdes de 
Fátima Soares de Almeida, 
presidente da Associação de 
Amigos do Autista da Paraíba 
(AMA-PB), instituição sem fins 
lucrativos que se mantêm com 
recursos particulares e atende 
atualmente cerca de 30 crian-
ças, considerou importante 
a realização do workshop. “É 
muito importante essa inte-
ração porque ninguém sabe o 
que é o autismo, já que eles são 
perfeitos fisicamente, mas têm 
uma deficiência intelectual”, 
salientou.

A Associação de Pais, Ami-
gos e Simpatizantes do Autista 
(Asas) é mais uma instituição 

que oferece atendimento à po-
pulação em João Pessoa.  De 
acordo com o presidente da 
entidade, Rodrigo Camboim, 
lá são atendidos 14 autistas, 
no período da manhã e da tar-
de, de segunda a sexta-feira, 
mas existe uma lista de espera 
com cerca de 80 autistas. “Na 
medida em que vamos fechan-
do novos convênios, consegui-
mos aumentar os atendimen-
tos”, observou, adiantando 
que no ano passado a Asas 
atendia a 11 autistas.

Atendimento em JP:
Fundação Centro Inte-

grado de Apoio ao Portador 

de Deficiência (Funad) - Rua 
Orestes Lisboa - Pedro Gon-
dim – Fone (83) 3214-7879.

Centro de Referência 
Municipal e Inclusão à Pessoa 
com Deficiência – Rua Coronel 
Oto Feio, 161, Pedro Gondim – 
Fone: (83) 3218-9807.

Associação de Amigos do 
Autista da Paraíba (AMA-PB) 
- Rua Pedro Ramos Coutinho, 
17, no Jardim 13 de Maio, 
João Pessoa – Fone: (83) 
3224-4549.

Associação de Pais, Ami-
gos e Simpatizantes do Au-
tista (Asas) – Avenida Vasco 
da Gama, 1035, Jaguaribe – 
Fone: (83) 8850-5023. (TD)

Workshop foi realizado no auditório da Funad, em João Pessoa 

Autismo
 – É uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces, 
tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre por desvios 
qualitativos na comunicação, interação social e no uso da imaginação com apre-
sentação de problemas comportamentais. Essa síndrome vem crescendo bastante. 
Conforme estatísticas realizadas até o ano passado, de cada 110 crianças uma era 
autista. Hoje, esse dado já é de uma para 88 crianças nascidas.

Sinais do Autismo
O primeiro sinal é a falta de contato visual. O bebê não olha nos olhos da mãe; seu 
olhar fica vagando, sem se fixar. Outros sinais de alerta são a falta de resposta do 
bebê a estímulos do ambiente – ele não dá “tchauzinho”, não manda beijos, não se 
vira quando é chamado, assim como raramente sorri ou balbucia. Também é comum 
que uma criança autista não goste de ser tocada, esquivando-se e até mesmo tor-
nando-se agressiva para evitar o contato físico.

Predisposição ao Autismo
Não se sabe a causa do autismo e, por isso, não existe uma cura pra a síndrome. O 
que existe são métodos que visam proporcionar o desenvolvimento de habilidades 
para sua independência e seu convívio na sociedade.

Saiba mais



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de abril de 2015

Pesquisa revela variação de até  
106% no preço do pão francês
Em João Pessoa, o maior 
valor encontrado foi R$ 
11,95, e o menor R$ 5,80

Pesquisa de preço do 
quilo do pão francês em 
João Pessoa realizada nos 
dias 9 e 10 desse mês pela 
Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP) verificou 
que a variação do produto 
aumentou para 106,0%  em 
relação à pesquisa divulga-
da em janeiro de 2015, que 
era de 99,1%. O maior valor 
no levantamento atual foi 
encontrado na Padaria Bon-
fim, R$ 11,95 (Tambaú), e o 
menor, R$ 5,80, na Padaria 
Pontes (Cruz das Armas), 
uma diferença de R$ 6,15. 

De acordo com o secre-
tário-adjunto do Procon-JP, 
Marcos Santos, a secreta-
ria visitou 23 estabeleci-
mentos na capital e coletou 
preços em diversos bair-
ros da cidade, dividindo-os 
por zona. “A diversificação 
de valores constatada na 
pesquisa em vários bair-
ros de João Pessoa dá uma 
maior opção para o consu-
midor economizar na hora 
de comprar esse produto, 
que é tão comum em nos-
sa mesa diariamente. Com 
os preços mostrando tanta 
diferenciação, nossa reco-
mendação é que as pessoas 
verifiquem as pesquisas an-
tes de comprar o pão fran-
cês”, orientou.   

Marcos Santos salien-
tou que o menor preço para 
o quilo do pão francês au-
mentou alguns centavos 
nas três últimas pesquisas 
realizadas pelo Procon-
JP: R$ 5,50 (agosto 2014), 
R$ 5,50 (janeiro 2015) e 

R$ 5,80 no levantamento 
atual.  “Já a média de au-
mento para os maiores va-
lores chegou a R$ 1,00, com 
R$ 10,49 (agosto 2014), R$ 
10,95 (janeiro 2015) e R$ 
11,95 nessa última pesqui-
sa”, informou.

As padarias pesquisa-
das na Zona Oeste foram: 
Panificadora Delícias do 
Trigo (Cristo) – R$ 7,90; 
Padaria Almeidão (Cristo) 
– R$ 6,98; Padaria Souza 
Rangel (Rangel) – R$ 7,00; 
Padaria Pontes (Cruz das 
Armas) – R$ 6,00; Padaria 
Jaguaribe (Jaguaribe) – R$ 
9,20; e Padaria São Judas 
Tadeu (Rangel) – R$ 5,99.

Na Zona Norte, os esta-
belecimentos pesquisados fo-
ram: Padaria Bonfim (Centro) 
– R$ 9,65; Padaria Fluminen-
se (Centro) – R$ 9,00; Padaria 
Mirassol (Mandacaru) – R$ 
7,99; Padaria Flor das Neves 
(Roger) – R$ 7,70; e Padaria 
Pão Doce Pão (Bairro dos Es-
tados) – R$ 10,90. 

Na Zona Sul, a Panifica-
dora Castelo Branco (Caste-
lo Branco) – R$ 8,10; Doce 
Pão (Valentina) – R$ 5,80; 
Padaria e Pastelaria Bancá-
rios (Bancários) – R$ 8,70; 
Panificadora Shammah 
(Mangabeira) – R$ 6,00;  e 
Panificadora Nossa Senhora 
da Penha (Geisel) – R$ 7,45. 

E na Zona Leste, a Pa-
nificadora El Shaday (Cabo 
Branco) – R$ 10,49; Padaria 
Catolé (Bessa) – R$ 8,00; 
Padaria Manaíra (Manaíra) 
– R$ 8,89;  e Padaria Bonfim 
(Tambaú) – R$ 11,95. 

Para acessar a pesqui-
sa completa ou conseguir 
mais informações, acesse o 
portal da prefeitura de João 
Pessoa, através do link: 
http://goo.gl/vgNifY

A Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) realizou uma exposição 
para adoção de cães e gatos, por 
meio da Gerência de Vigilância Am-
biental e Zoonoses (Gvaz), esta se-
mana, no Parque Solon de Lucena. 
A ação contou com a participação 
da Associação de Proteção Animal 
Amigo Bicho (APAAB) e de outros 
protetores independentes.

Esse é o primeiro evento do 
ano para adoção. O trabalho, que 
vem sendo realizado há dois anos 
com parceria das ONGs, é contí-
nuo e tem o acompanhamento do 
Centro de Vigilância. "O importan-
te pra gente não é só o animal da 
Zoonoses, e sim qualquer outro ani-
mal, então também ajudamos", ex-
plica Fabrício de Souza, técnico em 
vigilância e saúde da Gvaz.

Durante os dois dias de ativi-
dade, cerca de 20 animais foram 
adotados. Além da exposição, a 
Zoonoses também trabalha com a 
conscientização das pessoas para 
a adoção e tratamento do animal, 
orientando que não se deve ado-
tar simplesmente por achar bonito 
ou para presentear uma criança. 
"Animal não é brinquedo", afirma 
Fabrício. "Hoje, fazemos um traba-
lho chamado Posse Responsável. No 
passado, as pessoas vinham, pega-
vam o animal e levavam pra casa. 
Hoje não. Informamos a quem vem 
adotar que temos o serviço de cas-
tração do animal e também todos os 
cuidados que se deve ter ao tomar 
essa decisão. Disponibilizamos ainda 
um certificado de adoção", conta. 

Animais são expostos para adoção na Lagoa
CÃES E GATOS

Janielle Ventura
Especial para A União
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Caso a pessoa adote e desis-
ta depois, ela não será obrigada 
a continuar cuidando do animal. 
Se a origem dele for o Centro de 
Vigilância, o bichinho será recolhi-
do normalmente, caso contrário, 
deverá ser encaminhado para um 
local de recolhimento apropriado.

Por ser um órgão da Secreta-
ria Municipal de Saúde, o traba-
lho da Gerência de Vigilância é 
de apenas recolher animais com 
doenças, como leishmaniose (cala-
zar) e raiva, que podem ser preju-
diciais à saúde humana. Os únicos 
animais que ficam na Zoonose são 
aqueles abandonados e recolhidos 
por instituições públicas, como Po-
lícia Ambiental e Corpo de Bom-
beiros. Estes animais geralmente 
estão em processo de desnutrição.

Locais de recolhimento de animal ou 
para adoção:
Centro de Vigilância Ambiental e Zoono-
ses. Telefone: 3218-9357
Harmonia dos Protetores Independentes 
dos Animais (Harpias). Email para conta-
to: harpiaspb@gmail.com.
Associação de Proteção Animal Amigo 
Bicho (APAAB). Telefone: 3042-0045.
Adota João Pessoa. Emails: adota-
joaopessoa@hotmail.com /
adotajoaopessoa@gmail.com.
SOS Abandono. Telefones: 8825-3543 
(oi) 9874-0660 (tim).
Amor de Bicho. Email: amordebichocam-
pinas@gmail.com.

Saiba mais

Os bichinhos chamaram atenção de quem passava no local; cerca de 20 foram adotados

O prazo para o pagamen-
to da cota única do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e Taxa de Coleta de 
Resíduos (TCR) terminou na 
última terça-feira e 45% dos 
contribuintes da capital op-
taram por pagar com o des-
conto de 15% oferecido pela 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP). São 111.656 
contribuintes que já estão 
em dia com o Governo Muni-
cipal. Agora os 134.501 con-
tribuintes que optaram pelo 
pagamento parcelado devem 
ficar atentos ao calendário 
fiscal para não perder o pra-
zo de cada parcela.

De acordo com dados 
da Secretaria da Receita 
Municipal (Serem), foram 
distribuídos 246.157 carnês 
contendo os boletos para 
pagamento do IPTU e da 
TCR. Do total, já foram arre-
cadados R$ 46.028.136,66, 
sendo R$ 34.283.419,53 de 
IPTU e R$ 11.744.717,13 de 
TCR através dos pagamentos 
em cota única. A previsão de 
arrecadação deste ano é de 
mais de R$ 75 milhões (R$ 
55,5 milhões no imposto e 
R$ 19,8 milhões na taxa).

Segundo o diretor de 
Tributação da Serem, Paulo 
Freire, o número de contri-
buintes que já efetuou o pa-

45% dos contribuintes da capital 
optaram por pagar com desconto

IPTU E TCR

Pacientes do Complexo 
Psiquiátrico Juliano Mo-
reira tiveram uma tarde 
de muita alegria e risadas. 
Na quinta-feira (9), o hu-
morista paraibano Cristo-
vam Tadeu fez um show 
para aproximadamente 60 
pacientes do complexo. O 
evento foi organizado pelo 
Núcleo de Ações Estratégi-
cas do hospital. De acordo 
com Ana Karina Soares, 
chefe do núcleo, eventos 
como esse promovem e for-
talecem a inclusão social 
dos pacientes. 

“Esses eventos são im-
portantes para a melhoria 
do quadro psíquico dos pa-
cientes, para a questão da 
inclusão social e também 
para fazer com que a po-
pulação, de uma forma ge-
ral, veja a pessoa com pro-
blemas mentais não como 
aquele indivíduo que deve 
ser segregado, estigmatiza-
do, que tenha que estar iso-
lado, mas como alguém que 
tem sim condições de estar 
incluída na sociedade”, dis-
se Ana Karina.

Entusiasmados e fe-
lizes com a apresentação 
do humorista, os pacientes 
assistiram ao show com 
muita atenção, interagindo 
com o artista. Josicleide Ru-

fino, paciente do hospital, 
aproveitou para tirar fotos 
com Cristovam ao final da 
apresentação. “Estou mui-
to feliz. Foi uma surpresa, 
tanto para mim como para 
os outros pacientes. O show 
foi incrível, o humorista é 
maravilhoso, surpreendeu 
todo mundo. Gostaria de 
agradecer à equipe do Julia-
no Moreira e ao Cristovam 
Tadeu por nos proporcio-
nar uma tarde tão alegre”, 
disse a paciente.

O público foi forma-
do por usuários do Espaço 
Inocêncio Poggi, que trata 
de dependentes químicos, e 
alguns pacientes do hospi-
tal. O humorista Cristovam 
Tadeu ficou surpreso com 
a receptividade dos pacien-
tes. “Foi um momento bo-
nito, muito importante pra 
mim. Não recebo muitos 
convites para esses eventos 
filantrópicos e fiquei muito 
feliz com o convite. Eu ti-
nha interesse em conhecer 
esses pacientes e fiquei im-
pressionado com a recepti-
vidade, com as risadas, com 
o carinho com que fui rece-
bido, tanto pela equipe do 
hospital, quanto pelos pa-
cientes. Espero voltar mais 
vezes”, disse Cristovam.

“A gente sabe que a ro-

tina do hospital às vezes é 
pesada, os pacientes ficam 
ansiosos, então trouxemos 
Cristovam Tadeu por saber 
que ele seria a pessoa certa 
pra trazer todos esses sor-
risos nesta tarde. A equi-
pe toda do Juliano Moreira 
está muito feliz por ter pro-
porcionado esse momento 
aos pacientes”, disse a psi-
cóloga Ingrid Bakke. 

Ana Karina Soares 
ressaltou que o núcleo de 
ações estratégicas do hos-
pital mantém um cronogra-
ma de atividades para os 
internos. “Temos a cozinha 
experimental às sextas, os 
grupos de educação e saú-
de, atividades pedagógicas 
na biblioteca, oficinas de 
arte-terapia com oficinei-
ros que desenvolvem ati-
vidades com os pacientes, 
além de realizarmos pas-
seios todas as quintas-fei-
ras pela manhã, quando 
os pacientes vão pra praia, 
para o Parque Arruda Câ-
mara (Bica), ou qualquer 
outro lugar onde a gente 
possa incluí-los na socie-
dade, contribuindo assim 
para a questão da quebra 
dos estigmas, do precon-
ceito em relação às pessoas 
com problemas mentais”, 
concluiu.

Pacientes do Juliano Moreira têm 
dia de lazer com Cristovam Tadeu

SHOW DE HUMOR 

gamento superou a média de 
anos anteriores. “Como pror-
rogamos o prazo em mais 
um mês por causa do atraso 
na distribuição dos carnês, o 
total de pessoas que optaram 
por pagar em cota única se 
beneficiando do desconto de 
15% foi maior que em anos 
anteriores”, afirmou.

Agora, os contribuintes 
ainda em débito podem esco-
lher entre pagar o total sem 
desconto com vencimento 
no próximo dia 7 de maio 
ou ainda pelo parcelamento. 
Neste caso, os contribuintes 
devem ficar atentos ao calen-
dário fiscal para não perder 
os prazos para pagamen-
to das parcelas. A primeira 
parcela de quem optou por 

pagar em até dez prestações 
também venceu na última 
terça-feira junto com o ven-
cimento da cota única com 
desconto.  

Os novos boletos po-
dem ser retirados no Portal 
da Prefeitura de João Pessoa 
(www.joaopessoa.pb.gov.
br) ou nos postos de aten-
dimento da Serem com a 
data atualizada e pagos em 
qualquer agência bancária. 
Para o exercício financeiro 
deste ano, o IPTU e a TCR 
foram atualizados em 6,56% 
com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(IPCA) dos 12 meses anterio-
res a dezembro do ano pas-
sado, data em que os novos 
índices foram aprovados.

SAibA mAiS

Onde imprimir o carnê do IPTU e TCR
l Centro Administrativo municipal – Secretaria da Receita - 
localizado na Rua Diógenes Chianca, 1.777 – Água Fria
l Shopping Tambiá – Casa da Cidadania - Av. Odon bezerra, 
184 - Tambiá
l Shopping manaíra – Casa da Cidadania - Avenida Governador 
Flávio Ribeiro Coutinho, 805 – manaíra
l Casa da Cidadania – bairro de mangabeira, ao lado do mer-
cado Público, na Rua Elias Pereira de Araújo
l Subprefeitura de Tambaú - Avenida Presidente Epitácio Pes-
soa, 4410 - Cabo branco
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PC apreende material de empresa 
acusada de fraudar concursos na PB
A empresa Real Concursos, 
da cidade de Conceição, 
foi o alvo da operação Pela cidade

Planos
Desde 2014, Romero Rodrigues tem admitido 

publicamente que deve deixar o PSDB, com 
destino, possivelmente, ao PSD. Recentemente, 
ele disse que o caso ficou para ser analisado 
no segundo semestre, a fim de minimizar as 
especulações sobre sua mudança.

l De saíDa
Por falar em troca de partido, a vereadora Ivonete 

Ludgério mais uma vez admitiu que deixará o PSB até 
outubro. Pela primeira vez, a parlamentar deu sinais 
de qual deverá ser o seu destino. “A minha vontade é ir 
para o PSD, mas ainda tem muito tempo”.

l ImPasse
Ivonete Ludgério se desincompatibilizou com a 

cúpula do PSB após recusar-se a seguir a determinação 
do partido de passar a compor o bloco de oposição ao 
governo municipal. Ivonete, aliás, exerce a função de 
líder da bancada governista no legislativo.

Barracas 
Começa na próxima semana o processo de 

recadastramento dos comerciantes que desejam 
instalar barracas no Parque do Povo durante o “Maior 
São João do Mundo” deste ano. O processo, que será 
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, acontecerá no período de 13 a 17 de abril, 
no horário das 10h às 16h, no Teatro Rosil Cavalcante 
do Centro Cultural e, segundo a assessoria da PMCG, 
obedecerá a um cronograma estabelecido de acordo 
com o tamanho das barracas.

Cronograma
Segundo a PMCG, o primeiro dia será de 

recadastramento dos comerciantes que ocupam 
espaços de restaurantes, tamanho 10x10; de barracas 
6x5; e bares da Pirâmide, com espaço de 3x3. No dia 14, 
serão recadastrados os donos das barracas tamanho 
3x5. 

Cronograma II
No dia 16, serão atendidos os comerciantes dos 

quiosques; e no dia 17, encerrando o prazo, serão 
atendidos os comerciantes que ocupam as barracas 3x5, 
que funcionam na área de shows, e os que ocupam as 
barracas de alimentação, que também medem 3x5.

Planmob
A Câmara Municipal de Campina Grande aprovou 

na quinta-feira (9), o Projeto de Lei nº 004/2015, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano 
de Mobilidade Urbana do Município. Antes de entrar 
em votação, foi realizada uma reunião com todos os 
vereadores, no Salão Azul, onde discutiram as propostas 
de emendas para o projeto de lei. Após as considerações 
a portas fechadas, o Planmob foi aprovado com 16 
emendas.

segredo

Votações após longas discussões entre as quatro 
paredes do famoso Salão Azul, longe dos olhos da 
imprensa e da população, essa tem sido uma praxe na 
Câmara Municipal de Campina Grande. Curiosamente, 
neste quesito todos os vereadores concordam, oposição e 
situação, sem nenhuma voz destoante que pregue contra 
a estranha e reprovável prática de tratar de assuntos do 
interesse público longe do alcance do público.

Vai e vem 
O secretário de Articulação Política da Prefeitura 

Municipal de Campina Grande, Fernando Carvalho, do 
PTB, resolveu entrar na discussão sobre a saída ou não 
do prefeito Romero Rodrigues das hostes do PSDB – 
tema que já virou novela na cidade.

História
“Eu sugiro que o prefeito Romero Rodrigues 

permaneça no PSDB, pela história que construiu 
no partido e pelo respeito que tem”, ponderou 
Carvalho, que é ex-vereador e, quando no exercício do 
mandato, foi ardoroso adversário do atual chefe do 
Executivo.

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio de um trabalho 
investigativo desenvolvido 
por integrantes da 17ª Dele-
gacia Seccional, com sede em 
Itaporanga, no Sertão do Es-
tado, realizou na quinta-fei-
ra (9) a ‘Operação Certame’ 
que investiga um esquema 
de fraudes em concursos pú-
blicos realizados em cidades 
paraibanas e de outros Esta-
dos do Brasil.

O alvo da ação policial 
foi a empresa Real Concur-
sos, localizada na cidade de 
Conceição, na qual foram 
apreendidos quatro compu-
tadores, documentos refe-
rentes à licitações, atestados 
de aptidão técnica, certidões 
e declarações de certames. 
Ainda foram apreendidos, 
durante o mandado de busca 
e apreensão expedido pela 
Comarca de Piancó, seis ca-
rimbos de empresas situadas 
no Município de Cajazeiras, 
da Prefeitura de Conceição 
e um carimbo médico. As in-
vestigações foram iniciadas 
depois que a empresa venceu 
um certame em Catingueira, 
no ano de 2013, e o concurso 
foi suspenso pelo Ministério 
Público por suspeita de irre-
gularidades. 

De acordo com o de-
legado Cristiano Santana, 
que coordenou a operação, 
o proprietário da empresa, 
Ênio Alves de Sousa, acom-
panhou o cumprimento do 

mandado. “Em princípio, ele 
negou o uso dos carimbos, 
mas depois confessou utili-
zar aqueles das empresas em 
Cajazeiras. Com o material 
apreendido, teremos mais 
subsídios para o inquérito 
policial que apura essa possí-
vel conduta de fraude em di-

versos concursos realizados 
na Paraíba e em outros Es-
tados como São Paulo, Pará, 
Pernambuco e Rio Grande do 
Norte, com fornecimento de 
atestados de aptidão técnica 
por parte desta empresa”, ex-
plicou a autoridade policial.

Cristiano Santana ain-

da revelou que Ênio Alves 
de Sousa foi indiciado pela 
Polícia Civil e agora os resul-
tados das perícias no mate-
rial apreendido e de cartas 
precatórias expedidas para 
autoridades de outros Esta-
dos serão utilizados no anda-
mento do inquérito.

Carimbos utilizados pelos fraudadores também foram recolhidos por determinação da Justiça

Acusados serão julgados na terça-feira 

Os cinco acusados de 
envolvimento no assassinato 
do advogado Manoel Mattos 
vão a júri popular na próxima 
terça-feira (14), na 36ª Vara 
Federal da Justiça Federal em 
Pernambuco (JFPE), respon-
sável pelo processo. Sentarão 
no banco dos réus, em sessão 
prevista para ter início às 8h, 
Flávio Inácio Pereira e Cláu-
dio Roberto Borges, apon-
tados como os principais 
mentores do assassinato que 
teriam contado com apoio di-
reto de José Nílson Borges, ir-
mão de Cláudio e proprietário 
da arma utilizada no crime, e 
ainda José da Silva Martins e 
Sérgio Paulo da Silva, acusa-
dos de serem os executores 
do homicídio.

O advogado foi morto a 
tiros de espingarda calibre 12 
quando estava em uma casa 

de praia de Acaú, em Pitimbu, 
litoral Sul da Paraíba, em 24 
de janeiro de 2009. O crime 
teve repercussão internacio-
nal porque Manoel Mattos 
atuava, principalmente, con-
tra grupos de extermínio na 
divisa entre a Paraíba e Per-
nambuco, região conhecida 
como "Fronteira do Medo".

Segundo a Justiça Fede-
ral, "devido ao deslocamento 
de competência, que redun-
dou na federalização do jul-
gamento do homicídio, sob 
o fundamento de existência 
de grave violação aos direi-
tos humanos, a tramitação 
do processo foi transferida 
da Justiça Estadual da Paraí-
ba para a 2ª Vara Federal da 
Seção Judiciária da Paraíba". 
Posteriormente, o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Re-
gião, no Recife, determinou o 
desaforamento (transferên-
cia de jurisdição) do julga-
mento para a JFPE, por razões 

de ordem pública. "Trata-se 
do primeiro caso de deslo-
camento de competência jul-
gado no Brasil pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ)", in-
formou a JFPE em nota.

A ação dos grupos de 
extermínio na região foi tra-
tada em Comissão Parlamen-
tar de Inquérito da Câmara 
dos Deputados em 2005, que 
recomendou várias ações 
específicas. Antes do assas-
sinato de Mattos, a Organiza-
ção dos Estados Americanos 
(OEA) havia concedido me-
didas cautelares para que o 
Estado brasileiro protegesse 
o advogado. Mesmo assim, 
segundo o Ministério Públi-
co Federal (MPF), não foram 
tomadas providências quan-
to à repressão e investiga-
ção das quadrilhas, o que 
acabou resultando na morte 
de Mattos, que também havia 
sido vereador e vice-presiden-
te do Partido dos Trabalha-

dores (PT) em Pernambuco.
O processo do caso é 

acompanhado por familiares 
da vítima, Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
universidades, ONGs, Conse-
lho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana e Procurado-
ria Geral da República.

Relembre o caso
O advogado foi executa-

do na noite de 24 de janeiro 
de 2009. Manoel Mattos des-
cansava com os amigos numa 
casa de praia em Pitimbu. Por 
volta de 22h30, dois homens 
encapuzados apareceram na 
varanda, onde Mattos bebia 
com os amigos, e mandaram 
todos deitar no chão. O advo-
gado ergueu-se da cadeira e, 
antes de dizer qualquer pala-
vra, recebeu um tiro certeiro 
no coração, disparado de uma 
espingarda calibre 12. Mattos 
caiu sem vida no chão.

assassINaTO De maNOeL maTTOs

Emater doa mudas frutíferas a agricultores
Os agricultores familiares 

que participam da Feira do 
Produtor da Emater, empresa 
integrante da Gestão Unifica-
da (GU) Emater/Emepa Inter-
pa, vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, estão sendo 
contemplados com mudas fru-
tíferas produzidas pela Eme-
pa, para que possam ampliar 
o plantio em suas proprieda-
des e, com isso, também criar 
oportunidade de melhoria de 
renda com a futura comer-

cialização da produção.
São 14.500 mudas de 

caju anão precoce, maracujá, 
uva, mangaba, pinha, umbu, 
graviola e goiaba ofertadas 
para os agricultores partici-
pantes das feiras, inicialmente 
começando a distribuição pela 
Feira do Produtor da Emater, 
que acontece toda sexta-feira 
no pátio da empresa.

Na manhã de ontem, 
com a participação do diretor 
técnico Vlaminck Saraiva, fo-
ram entregues as primeiras 

450 mudas de caju precoce e 
a cada semana os agriculto-
res poderão levar para suas 
propriedades outros tipos de 
mudas. Segundo Vlaminck, 
a orientação do presidente 
da Gestão Unificada, Nival-
do Magalhães, é de que na 
medida em que os espaços 
das feiras sejam ampliados e 
melhorados, os agricultores 
posteriormente recebam as 
mudas frutíferas. 

A previsão, segundo o 
coordenador das feiras de agri-

cultura familiar, Severino Hen-
rique de Lima, é de que as 30 
atuais feiras estejam reestrutu-
radas e mais seis implantadas 
até o mês de junho deste ano.

Uma das organizado-
ras da feira, Maria Dalvanira 
Pereira de Sousa, informou 
que as mudas são destinadas 
apenas aos agricultores/co-
merciantes, mas as pessoas 
que desejarem obter alguma 
espécie frutífera devem pro-
curar a estação experimental 
da Emepa, em Jacarapé.

Foto: Secom-PB

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com
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Nova fase da Operação 
Lava Jato prende três 
ex-deputados federais
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Câmara itiNeraNte Na aLPB

Paraíba rejeita presença de Cunha
Manifestantes impedem 
a realização de sessão 
especial pelo Legislativo

Satva Nélia Costa
satva_nelia@yahoo.com.br

A sessão da Câma-
ra Itinerante que deveria 
acontecer no Plenário da 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, ontem pela ma-
nhã, foi marcada por mui-
ta confusão e tumulto com 
a chegada do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
, que veio a João Pessoa 
para discutir reforma po-
lítica e pacto federativo, 
acompanhado de outros 
deputados e colegas de 
partido para a terceira 
edição do programa.

A confusão começou 
quando muitos manifes-
tante e representantes de 
vários segmentos sociais 
ocuparam as galerias da 
Assembleia gritando pala-
vras de ordem.  Os mani-
festantes acusavam Cunha 
por homofobia e protes-
tavam contra a aprovação 
texto-base de um polêmi-
co projeto de lei que am-

Paraibanos responderam à conduta conservadora do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ)

Líderes políticos aguardavam que os ânimos se acalmassem

Nas galerias, grupos chamavam deputado de “homofóbico”

plia a possibilidade de ter-
ceirizar empregados sem 
vínculo trabalhista direto, 
uma medida defendida por 
patrões e criticada pelas 
principais centrais sindi-
cais do país.

Cunha lamentou não 
ter conseguido realizar a 
sessão a fim de debater a 
reforma política e acusou 
a deputada Estela Bezerra 
(PSB) de ser a responsável 
por “orquestrar” as mani-
festações de integrantes 
de movimentos sindicais. 
“Foi uma manifestação co-
ordenada pelo deputado 
do PT, Anísio Maia, que 
trouxe manifestantes da 
CUT [Central Única dos 
Trabalhadores] para cá e 
da deputada Estela, que 
parece que é ligada ao mo-
vimento LGBT. Esses dois 
parlamentares simples-
mente introduziram es-
ses manifestantes na Casa 
para tumultuar”.

Revoltada com as acu-
sações, a deputada estadu-
al Estela Bezerra (PSB), já 
anunciou que vai ingressar 
com um processo contra 
o presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo 
Cunha, por injúria. Estela 

disse que ficou “estarreci-
da com uma acusação in-
fundada. Nenhum cidadão 
está acima da lei e do bem 
e do mal. Ele vai responder 
a isso através de um pro-
cesso de injúria. 

Porque ele precisa 
provar que eu de fato movi 
qualquer poder que eu não 
tenho, para impedir que a 
polícia venha até essa Casa 
para manter ordenamen-
to. A denúncia infundada 
feita contra mim, ele vai 
responder judicialmente, 
como todo e qualquer ci-
dadão responderia, por-
que isso é uma injúria e se 
ele acusou vai ter que pro-
var”, rebateu.

Por sua vez, o presi-
dente da ALPB, deputado 
Adriano Galdino disse que 
não deixa de ser um acon-
tecimento triste para a 
Paraíba. “Tivemos a opor-
tunidade de discutir dois 
temas de muita relevância 
para a República,  como a 
questão do pacto federati-
vo e a reforma política. Mas 
infelizmente o ambiente 
criado pela Casa não nos 
permitiu”, lamentou.

Galdino contou que 
liberou as galerias da AL 

para que a população ti-
vesse acesso, mas “uma 
minoria barulhenta con-
seguiu tumultuar a sessão 
que acabou não cumprin-
do seu objetivo”. Sobre as 
acusações de Cunha aos 
deputados Anísio Maia e 
Estela, Galdino contou que 
não ouviu a fala do pre-
sidente da Câmara, mas 
disse que “quando estava 
na Mesa ouviu alguns dos 
seus seguranças passando 
informações”.

Sobre o fato de Edu-
ardo Cunha responsabili-
zar o governador Ricardo 
Coutinho por não garantir 
a sua segurança nem a re-
alização da sessão da Câ-
mara Itinerante, Adriano 
Galdino disse que “como 
presidente do Poder soli-
citei a presença da Polícia 
Militar e, por escrito, fiz 
uma solicitação para que 
a PM adentrasse ao recin-
to para retirar o pessoal 
da galeria, mas conversei 
com os colegas deputados 
e com a Mesa e preferimos 
não utilizar a força dos 
policiais militares para 
não piorar a situação, o 
que provocaria incidentes 
maiores”, finalizou. 

O Governo do Estado da Paraíba vem a 
público rechaçar as acusações desferidas nes-
ta sexta-feira (10), pelo presidente da Câmara 
Federal, deputado federal Eduardo Cunha.

O Governo da Paraíba tem o compromisso, 
dentro da legalidade e do dever constitucio-
nal, de garantir a segurança de todo e qual-
quer cidadão que esteja no Estado, mas não 
tem o poder de conter descontentamento e 
insatisfações populares contra a postura, o 
perfil ou o histórico do presidente da Câmara 
Federal ou de qualquer outro poder.

O governo lamenta que o senhor presiden-
te da Câmara venha à Paraíba, talvez inspira-
do pela pauta política nacional, partidarizar 
uma visita que se esperava produtiva na cons-
trução de uma agenda importante no que diz 
respeito à necessidade de uma urgente refor-
ma política neste país e, especialmente, de um 
novo pacto federativo.

No mais, reitera que a Paraíba e o Governo 
estão de portas abertas para qualquer chefe 
de poder que, protegido do afã político, dese-
je contribuir para o aprimoramento de temas 
que visem o desenvolvimento deste Estado, do 
Nordeste e do Brasil.

Secretaria de Estado da Comunicação Institucional

Nota do Governo

Apesar da onda de conserva-
dorismo que toma conta do país, 
o governador Ricardo Coutinho re-
afirmou, em entrevista ao Jornal a 
União, que a gestão seguirá com a 
postura de promover inclusão social 
e políticas públicas para as minorias. 

“É através da postura de fazer o 
certo que a gente semeia a abertu-
ra de novas portas, daquilo que eu 
chamo de ‘generosidade na política 
para com o próximo’. O Brasil vive 
um ciclo conservador. Eu acho que 
nós temos o dever de insistir nessa 
pauta [inclusão social]. A Paraíba 
não abre mão dessa pauta. Nós po-
demos estar em qualquer circuns-

tância, mas a pauta dos setores ex-
cluídos é a nossa pauta”, disse.

Ricardo disse, ainda, que as ne-
cessidades de todos os paraibanos 
são prioridade. “Só teria sentido 
de governar se fosse através dessa 
pauta. Se não fosse eu seria o pri-
meiro a não querer governar. O 
meu compromisso é com essas pes-
soas, com essas populações. Eu não 
posso pensar em crescer a indústria 
sem pensar em dar aos quilombo-
las as condições de vida digna que 
eles precisam; eu não posso pen-
sar em desenvolver o turismo sem 
pensar também na agricultura fa-
miliar. Não tenho como separar as 
duas coisas [desenvolvimento e in-
clusão]. Para mim são complemen-
tares: uma só funciona se a outra 
estiver ao lado”.

Cultura de paz
Enquanto as forças conservado-

ras tentam impor medidas de repres-
são no Congresso Nacional, a Paraí-
ba segue com a política da cultura de 
paz e do respeito à vida, conforme 
confirmou o governador:

“Nós temos o menor índice do 
Brasil de letalidade. Também o me-
nor índice de policiais mortos em 
combate. Esse é um dado importan-
te, fundamental. Nos preocupa mui-
to esse discurso que toma conta do 
país de que você deve combater o 
mal com o mal, porque aí é a barbá-
rie. A política é exatamente o instru-
mento para se transpor a barbárie, 
ou não precisaria de política, seria 
cada um por si. É preciso respeitar a 
política, e não usá-la para incentivar 
a barbárie”, finalizou Ricardo.

Políticas públicas promovem inclusão
DireitOS HUmaNOS e reSPeitO À ViDa

Um auditório lotado de 
estudantes, professores e 
pesquisadores recepcionou 
o sociólogo e docente da Uni-
versidade de Campinas (Uni-
camp), Ricardo Antunes, na 
noite da quinta-feira, 9, no 
Campus I da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
em João Pessoa, durante a 
conferência “Riqueza e Misé-
ria do Trabalho no Brasil”.

“O momento que esta-
mos vivendo no Brasil não 
poderia ser mais apropriado 
para debater este assunto. 
Passamos agora por um pe-
ríodo muito difícil e trágico 
para o trabalhador”, afirmou 
Ricardo Antunes, fazendo 

referência ao Projeto de Lei 
4330/04, que libera a tercei-
rização de mão de obra em 
diversos setores da econo-
mia.

O texto-base da propos-
ta foi aprovado na Câmara 
dos Deputados na última 
quarta-feira (8/4), mas as 
emendas e anexos conti-
nuam em análise e devem 
ser votadas por completo até 
a próxima terça-feira. Depois 
da Câmara, o PL segue para 
análise do Senado Federal. 
“Espero que esta palestra 
possa ajudar no debate so-
bre esse tema e, além disso, 
mostre caminhos possíveis”, 
declarou o sociólogo.

Sociólogo alerta para 
ameaças ao trabalhador

Lei DaS terCeiriZaçõeS

FOtOS: Divulgação/ALPB e CMJP

Felipe Gesteira
Especial para a União
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Novo ministro da 
Educação, novos desafios

Nova fase da Lava Jato investiga 
ilegalidades na Caixa e na Saúde
Foco das investigações 
será voltado para os 
contratos de publicidade

“Acredito na educação como libertação. Não é 
uma transmissão de conteúdo, uma padronização 
das pessoas”, afirmou o novo ministro da Educação, 
Renato Janine Ribeiro. Um professor aposentado 
de ética e filosofia política na Universidade de São 
Paulo (USP), que chega ao MEC com o objetivo de 
enfrentar dezenas de desafios. Sobre o ministro, é 
particularmente alegre consignar: tem qualidades 
para o cargo e conhece profundamente  os 
problemas que permeiam a educação brasileira.

Há tempos, Renato Janine se mostra um 
qualificado intérprete da conjuntura nacional. Os 
seus artigos, publicados em respeitados veículos 
de comunicação, mostram que ele compreende o 
momento do Brasil. Um profissional que entende o 
papel do professor como fundamental, mas que é a 
favor de mesclar fontes de conhecimentos na busca 
por melhores resultados.

Em artigo recente, publicado no jornal Valor 
Econômico, no qual manteve uma coluna semanal 
por quatro anos e agora deixa para assumir o 
Ministério da Educação, Janine questiona se 
desejamos o impossível. Lá, ele também se coloca 
favorável ao programa  Pronatec, como forma de 
ampliação da qualificação profissional, da igualdade 
de oportunidades e do crescimento econômico.

Assim como o Pronatec, o Fies e o Prouni são 
programas educacionais meritórios e indispensáveis 
para o crescimento do Brasil. A expectativa de 
todos é que Renato também apoie estas iniciativas 
aprovadas por toda a sociedade brasileira. Vale 
lembrar que a presidente Dilma, desde o início do 
seu governo, em 2011, defendeu e incentivou os três 
programas.

Renato Janine se diz um defensor do diálogo. 
No entanto, este passa a ser o seu primeiro desafio, 
visto que no início do novo mandato da presidente, 
os membros do Ministério da Educação não optaram 
pelo diálogo. E como consequência disto, decisões e 
medidas apressadas em relação ao Fies foram e são 
alvos de questionamentos por parte da sociedade e 
dos estudantes brasileiros que desejam realizar um 
curso superior.

Torcemos para que Renato seja, de fato, 
favorável ao diálogo. Torcemos, também, para que o  
diálogo traga consigo novos programas educacionais 
e que os meritórios programas já existentes sejam 
fortalecidos e ampliados. Acreditamos que este 
constitui um  papel de extrema importância para 
o Senhor Ministro: dialogar com todos os atores  
envolvidos na luta para a melhoria dos indicadores 
educacionais brasileiros, sejam eles da iniciativa 
pública ou privada.

Já está  ultrapassada a época em que a 
gestão educacional brasileira  era conduzida  por 
filosofias arcaicas  e que prejudicavam o avanço 
dos indicadores educacionais nacionais. Hoje, o 
ensino superior precisa ser reconhecido como 
ator estratégico, que proporciona a igualdade de 
oportunidades. Universidades públicas e privadas 
têm papéis importantes no ambiente social, desde 
que cada uma exerça as suas funções e ofereça 
educação com a qualidade que a sociedade exige e 
necessita.

Embora as condições econômicas atuais não 
sejam propícias para a ampliação de  investimentos 
na educação, cremos que o novo ministro da 
Educação deve focar  suas energias na melhoria 
do ensino básico, com a diminuição da evasão,  
da   repetência e da ampliação da qualidade - 
considerado de péssima qualidade; na diminuição 
do analfabetismo - cerca de 10% da população 
brasileira é analfabeta, sem contar nos 30 milhões 
de analfabetos funcionais, na ampliação de vagas 
no ensino superior - apenas 15% da população 
com idade universitária de 18 a 14 anos estão nas 
universidades, um dos piores índices do mundo. Boa 
sorte Janine. O ensino superior privado brasileiro 
estará ao seu lado.

A 11ª fase da Operação 
Lava Jato, deflagrada na ma-
nhã de ontem pela Polícia Fe-
deral, investiga a existência 
de um esquema criminoso de 
fraude em contratos de publi-
cidade do Ministério da Saúde 
e da Caixa Econômica Federal. 
Segundo a PF, as novas investi-
gações revelam que o deputa-
do cassado André Vargas (sem 
partido-PR) é suspeito de re-
ceber propina da agência de 
publicidade Borghierh Lowe 
Propaganda e Marketing Ltda., 
responsável pelas contas pu-
blicitárias do banco estatal e 
do Ministério da Saúde.

André Vargas foi um dos 
sete presos pela PF. A Justi-
ça Federal no Paraná tam-
bém decretou o sequestro 
de uma casa do ex-deputado 
em Londrina (PR). Além do 
ex-petista, foram presos pre-
ventivamente os também  
ex-deputados federais Luiz 
Argôlo (SD-BA) e Pedro Cor-
rêa (PP-PE) – condenado na 
Ação Penal 470, o Processo 
do Mensalão. Foram levados 
ainda para a Superinten-
dência da PF, em Curitiba, 
Leon Vargas, irmão de An-
dré Vargas, Ivan Vernon da 

Diniz
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André Vargas (sem partido-PR), Pedro Corrêa (PP-PE) e Luiz Argôlo (SD-BA) foram presos ontem

Silva Torres, Elia Santos da 
Hora (secretária de Argôlo) 
e Ricardo Hoffmann, diretor 
da agência Borghierh Lowe 
Propaganda.

“Em síntese, a agência 
de publicidade Borghierh 
Lowe Propaganda e Marke-
ting Ltda teria contratado 
serviços das empresas E-
-noise, Luis Portela, Conspi-
ração, Sagaz e Zulu Filmes 
para a realização de servi-
ços de publicidade para as 
referidas entidades públicas 
[Caixa e Ministério da Saú-
de], e as orientado a realizar 
pagamentos de comissões 
de bônus de volume nas con-
tas das empresas Limiar e 
LSI controladas por André 
Vargas e seus irmãos”, infor-
ma trecho do despacho do 
juiz federal 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba Sérgio Moro, 

responsável pelos processos 
decorrentes da Lava Jato.

Deflagrada em março do 
ano passado para investigar 
um esquema de corrupção em 
contratos da Petrobras envol-
vendo as maiores empreitei-
ras do país, além de partidos e 
agentes políticos, o Ministério 
Público Federal e a Polícia Fe-
deral passam, agora, a investi-
gar esquemas criminosos em 
contratos em outros órgãos 
públicos sem relação direta 
com a estatal de petróleo. “A 
partir de agora, os contratos 
de publicidade passam a ser 
um dos focos de investigação 
da Lava Jato”, disse o delegado 
federal Márcio Anselmo.

Presos hoje, os ex-depu-
tados federais Luiz Argôlo e 
Pedro Corrêa são suspeitos 
de receber propina do dolei-
ro Alberto Youssef oriunda 

de fraude em contratos da 
Petrobras. Argôlo também 
é apontado pelo MPF e pela 
PF como sócio de Youssef. 
O ex-parlamentar baiano foi 
citado no ano passado, mas, 
como tinha foro privilegiado, 
as investigações foram inter-
rompidas e retomadas após 
ele deixar o Congresso. 

O Ministério da Saúde 
informou que divulgará uma 
nota sobre o assunto. A Caixa 
disse que abrirá apuração in-
terna para averiguar os fatos 
e que encaminhará imedia-
tamente todos os contratos 
relacionados às empresas ci-
tadas à Controladoria-Geral 
da União, Polícia Federal e ao 
Ministério Público. A empre-
sa de publicidade Borghierh 
Lowe Propaganda e Marke-
ting Ltda. não atendeu às li-
gações da Agência Brasil.

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) autorizou 
a efetivação do mandado de 
prisão e a transferência do 
ex-deputado federal Pedro 
Corrêa (PP-PE) para a carce-
ragem da Polícia Federal, em 
Curitiba.

O pedido foi feito pelo 
juiz federal Sérgio Moro, res-

ponsável pelas investigações 
da Operação Lava Jato. Cor-
rêa teve mandado de prisão 
expedido ontem pela manhã, 
na 11ª fase da Lava Jato, mas 
a prisão precisava ser au-
torizada pelo STF porque o 
ex-deputado cumpre pena 
em regime semiaberto, em 
Pernambuco, pela condena-
ção na Ação Penal 470, o Pro-

cesso do Mensalão. Barroso é 
responsável pelas execuções 
penais dos condenados no 
processo.

No despacho em que 
determinou a prisão, Moro 
disse que Pedro Corrêa é re-
corrente em escândalos po-
líticos. O juiz fundamentou 
a ordem de prisão no risco 
à ordem pública e  disse que 

há indícios de que o ex-de-
putado continuou receben-
do propina do esquema de 
desvios da Petrobras, mes-
mo durante o julgamento 
da Ação Penal do Mensalão, 
no STF.

A defesa de Corrêa infor-
mou que não vai se manifes-
tar até tomar conhecimento 
das acusações.

Levy admite solicitações de 
empréstimos pelos Estados

STF autoriza prisão do ex-deputado do PP

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENtOAcúmulo de 
cargos de Temer 
é oficializado no 
Diário Oficial

A transferência de atri-
buições da Secretaria de Re-
lações Institucionais para o 
vice-presidente da Repú-
blica, Michel Temer, foi ofi-
cializada ontem no Diário 
Oficial da União. Na última 
quarta-feira, 7, a presiden-
te Dilma Rousseff anunciou 
a saída do ex-ministro da 
secretaria, Pepe Vargas, e a 
extinção da pasta, que tinha 
status de ministério.

Temer agora acumu-
la as atribuições de vice-
-presidente e de articula-
dor político do governo. De 
acordo com o despacho de 
Dilma, a mudança conside-
rou “que o Brasil passa por 
desafios importantes na 
economia que requerem 
maior interação e harmo-
nia de objetivos dos Pode-
res Executivo e Legislativo” 
e a experiência de Temer 
como articulador político, 
inclusive durante sua atu-
ação como presidente da 
Câmara dos Deputados.

Agência Brasil

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil O ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy, disse ontem, 
durante reunião do Conselho 
Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz), em Goiânia, 
que o governo espera dar – 
em breve –  encaminhamen-
to às solicitações de emprés-
timos feitas por Estados.

Levy ressaltou, no en-
tanto, que, antes de atender 
aos pleitos, o governo ve-
rificará  as implicações da 
“realidade fiscal” do país e 
a necessidade de equilíbrio 
das contas públicas. 

“Certamente temos que 
dar um ordenamento que 
permita também aos Esta-
dos se programarem tendo a 
realidade que o espaço fiscal 
da Federação suporta, mas 
com um elemento de previ-
sibilidade”, disse ele, duran-
te a abertura do evento.

O ministro informou 
que toda a equipe do Mi-
nistério da Fazenda estará 
disponível para trabalhar 
com os Estados para incen-
tivar investimentos e evitar 

embaraços à evolução arre-
cadadora de impostos.  “A 
União é uma só: mas a Fe-
deração é composta por Es-
tados, Municípios, Governo 
Federal – mais a [própria] 
União. Somos entes de uma 
mesma federação. Este é o 
princípio que rege o nosso 
relacionamento com os di-
versos entes do país.”

Segundo Levy, o projeto 
que obriga a regulamenta-
ção da mudança do indexa-
dor da dívida dos Estados e 
municípios, que está sendo 
examinado pelo Senado vem 
sendo acompanhado com 
atenção pelo governo. Levy 
acrescentou que, da parte do 
governo, há uma preocupa-
ção de prestar aos Estados 
todo o auxílio necessário 
para que a questão seja re-
solvida de forma produtiva. 

Levy disse que o Brasil 
vive no momento um ciclo 
importante tanto de desen-
volvimento interno quanto 
de inclusão na economia glo-
bal. Segundo ele, no caso da 

economia global, a mudança 
começou nos anos de 2011 e 
2012. “Nem todos percebe-
ram: a resposta inicial [dos 
países], com o choque de 
2008, começou a se alterar. 
Pela primeira vez na histó-
ria,  houve uma grande coor-
denação global que permi-
tiu que a China fizesse uma 
política anticíclica voltada 
para grandes investimentos 
e com uma grande deman-
da  de matérias-primas, que 
sustentou o preço das nos-
sas commodities [matérias-
-primas]”, exemplificou.  

Para o ministro, a estra-
tégia agora tem de mudar: é 
necessário que o governo dê 
andamento a um rearranjo 
de certos procedimentos vi-
sando a aumentar a confian-
ça dos agentes econômicos. 
“Até o governo anunciar o 
ajuste [fiscal, que vem sendo 
colocado em vigor,] todo o 
mundo vinha se retraindo”. 
De acordo com Levy, o Brasil 
precisa dar início a um novo 
ciclo de crescimento. 
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MPF estuda medidas mais eficazes
para ressocializar jovens infratores

Promotores de Justiça 
e assistentes sociais defen-
deram ontem a aplicação 
de medidas socioeducativas 
mais eficazes no tratamento 
de jovens em conflito com a 
lei. Eles argumentaram que 
as instituições assistenciais 
do país estão em estado pre-
cário, e a legislação, como o 
próprio Estatuto da Criança 
e do Adolescente e a lei que 
institui o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioedu-
cativo, incentivam a punição 
cada vez mais precoce desses 
jovens.

O promotor de Justiça 
do Rio Grande do Norte, Mar-
cus Aurélio de Freitas Bar-
ros, revelou que quando ava-
lia a inexistência de medidas 
mais efetivas, reforça ainda 
mais a sensação de impuni-
dade vivida pela sociedade. 
“A falta de medidas favore-
ce um discurso emocional 
na redução da maioridade 
penal, quando, na verdade, 
não temos, nem nunca tive-
mos, no Brasil, nenhuma ex-
periência de funcionamento 
efetivo de um sistema educa-
tivo nos moldes em que têm 
que funcionar”, destacou.

Marcus Aurélio citou, 
como exemplo, a falta de 
compromisso político nos 
trabalhos de reintegração 
social dos adolescentes, pe-
las casas de internação e res-
socialização. Segundo ele, o 
problema maior na áerea era 
de carência de recursos hu-
manos, e na tentativa de cor-
rigir essa lacuna houve uma 

instrumentalização político
-partidária das instituições. 
“Os cargos eram nomeados 
por políticos, os psicólogos 
e assistentes sociais só per-
maneciam por dois anos nas 
instituições, porque eram 
cargos comissionados. Não 
havia atividade socioeduca-
tiva”, disse.

As afirmações foram fei-
tas no Segundo Congresso 
Nacional do Ministério Pú-
blico da Infância e da Ado-
lescência, em Brasília, para 
discutir os problemas das 
unidades de internação e as 
alternativas na aplicação de 
medidas socioeducativas, na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) da 
Câmara dos Deputados.

As opiniões também 
são compartilhadas pela se-
cretária nacional de Assis-
tência Social, do Ministério 
do Desenvolvimento Social, 
Ieda Castro. Ela compreende 
os jovens até 18 anos como 
indivíduos que devem ser 
acolhidos pela família, so-
ciedade e pelo Estado. “Nós 
precisamos dar todo apoio 
para que as crianças e ado-
lescentes se desenvolvam de 
forma integral. Quando eles 
cometem um ato infracional 
é preciso que sejam dadas 
oportunidade a eles”, disse.

Ieda ressaltou que há um 
entendimento equivocado so-
bre causas e efeitos que tan-
gem o universo da violência 
no Brasil. “Não são os adoles-
centes que estão tornando a 
sociedade um ambiente vio-
lento. Na verdade, eles tam-
bém são vítimas dessa socie-
dade violenta. Muitos desses 
meninos e meninas viveram 
experiências de abandono e 
negligência por parte do Es-
tado”, completou.

Promotores afirmam que 
instituições assistenciais 
estão em estado precário

Da Agência Brasil

O Brasil deve produzir 
ao menos 200,7 milhões de 
toneladas de grãos na safra 
2014/2015, de acordo com o 
levantamento divulgado  on-
tem pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). O 
número corresponde a um 
crescimento de 7,06 milhões 
de toneladas (3,6%) na com-
paração com a safra anterior, 
quando foram produzidas 
193,6 milhões de toneladas 
de grãos.

Na comparação com o 

último balanço da produção 
de grãos, divulgado no mês 
passado (198,54 milhões de 
toneladas), a Conab corrigiu a 
estimativa de cultivo de algo-
dão, amendoim, arroz, feijão, 
girassol, mamona, milho, soja, 
sorgo, aveia, canola, centeio, 
cevada, trigo e triticale para 
esta safra em 1,1%.

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
também divulgou nesta sex-
ta-feira (10) o Levantamen-
to Sistemático da Produção 
Agrícola. A expectativa, pelos 
dados do instituto, é que o 
país encerre 2015 com uma 

produção agrícola de 199,7 
milhões de toneladas.

Os cálculos do IBGE e da 
Conab são feitos com base em 
metodologias diferentes. O 
IBGE trabalha com anos civis, 
enquanto a Conab pesquisa 
o ano-safra, que vai de abril 
a março do ano seguinte, no 
Centro-Sul. O IBGE também 
inclui, nos levantamentos, 
culturas que não integram as 
pesquisas da Conab.

De acordo com a Conab, a 
produção de soja foi mais uma 
vez responsável pelo cresci-
mento da produção de grãos 
do país, com incremento 9,5% 

o que representa 8,16 milhões 
de toneladas. Ao todo, devem 
ser produzidas 94,3 milhões 
de toneladas de grãos. A área 
estimada de plantio desta safra 
foi 57,33 milhões de hectares, 
praticamente o mesmo pata-
mar utilizado na safra anterior.

A produção de milho, se-
gundo a Conab, teve redução 
de 4,3%, o que representa 
1,36 milhão de toneladas a 
menos na comparação com 
a safra anterior, de 31,65 mi-
lhões de toneladas. O sétimo 
levantamento da safra de 
grãos 2014/2015 foi feito en-
tre os dias 23 e 27 de março.

Produção de grãos vai crescer 3,6%
SAFRA 2014/2015

Ivan Richard
Da Agência Brasil

O projeto indica a destinação da água captada das chuvas para descargas em vasos sanitários, irrigação de gramados e plantas ornamentais

FOTO: Arquivo 

Os médicos brasi-
leiros com formação 
no exterior podem se 
inscrever no Programa 
Mais Médicos. Estão 
disponíveis 286 vagas 
em 197 cidades e nove 
distritos indígenas – a 
maioria na região Nor-
te. O prazo de inscri-
ção, aberto ontem, aca-
ba no próximo dia 20. 

Para este ano, o Mi-
nistério da Saúde autori-
zou 4.146 vagas em 1.294 
municípios e 12 distritos 
indígenas. Profissionais 
brasileiros com diploma 
no país ocuparam 92% 
dos postos, totalizando 
3.830 profissionais em 
1.208 municípios e seis 
distritos indígenas. 

Após o chama-
mento de médicos for-
mados no exterior e 
persistindo vagas, pro-
fissionais estrangeiros 
poderão se inscrever 
no programa de 5 a 15 
de maio. O módulo de 

acolhimento para os 
profissionais está pre-
visto para o dia 8 de 
junho e o início das ati-
vidades nos municípios, 
para o dia 7 de julho. 

Até o ano passado, 
14.462 profissionais fo-
ram enviados a 3.785 
municípios, beneficiando 
50 milhões de pessoas. A 
previsão do governo é 
que, com os novos núme-
ros, o programa alcance 
18.247 médicos em 4.058 
municípios, atendendo 
a aproximadamente 63 
milhões de pessoas.

Mais Médicos abre 
novas inscrições

FORMADOS NO EXTERIOR

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

 Os brasileiros 

formados no 

exterior podem  

participar do 

programa, que 

inscreve até o 

próximo dia 20

Na reunião agendada 
para a próxima terça-feira, 
às 9h, a Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Con-
trole (CMA) pode aprovar, em 
decisão terminativa, projeto 
que torna obrigatória a ins-
talação de sistemas de apro-
veitamento de água da chuva 
na construção de prédios pú-
blicos, bem como a utilização 

de telhados ambientalmente 
corretos.

O projeto (PLS 191/2013), 
do senador Wilder Morais 
(DEM-GO), indica a destinação 
da água captada das chuvas 
para descargas em vasos sani-
tários, irrigação de gramados e 
plantas ornamentais, limpeza 
de pisos e pavimentos, além de 
espelhos d’água.

O autor argumenta que 

a escassez de recursos natu-
rais, especialmente de água, e 
o mau desempenho dos siste-
mas convencionais de drena-
gem urbana apontam para a 
necessidade de ações de con-
trole que “contribuam para o 
restabelecimento do equilí-
brio hidrológico e minimizem 
os impactos da urbanização”.

De acordo com o pro-
jeto, a obrigatoriedade deve 

constar em todos os editais 
de licitação. As normas só se-
rão dispensadas quando ficar 
comprovada a inviabilidade 
técnica de instalação do sis-
tema. O relator na CMA, se-
nador Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP), sugere, por meio 
de emenda, a possibilidade de 
dispensa das normas em caso 
de “excessiva onerosidade 
econômica”.

Projeto que obriga prédio público a 
usar água de chuva pode ser aprovado

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Um ano e oito meses de-
pois de o diplomata Eduardo 
Saboia organizar a retirada, 
de La Paz, do então senador 
boliviano Roger Pinto Mo-
lina e trazê-lo para o Brasil, 
sem autorização do governo 
brasileiro, a Corregedoria do 
Itamaraty concluiu a sindi-
cância para apurar a quebra 
de hierarquia e sua respon-

sabilidade no caso, aplicando 
penalidade administrativa 
de 20 dias de suspensão ao 
servidor. A decisão foi publi-
cada no boletim interno de 
ontem da instituição.

Em agosto de 2013, dois 
meses após assumir como 
encarregado de negócios 
(substituto temporário do 
embaixador) na Bolívia, e 
reiterar ao Itamaraty as di-
ficuldades vividas por Pinto 
Molina, que ficou 455 dias 

abrigado na Embaixada do 
Brasil em La Paz, após pe-
dir asilo ao país, o diploma-
ta, com mais de 20 anos de 
carreira, decidiu organizar a 
saída do senador, opositor do 
presidente Evo Morales. Cer-
ca de 22 horas depois de sair 
da capital boliviana, em um 
carro da Embaixada brasilei-
ra, escoltado por fuzileiros 
navais, Pinto Molina chegou 
a Corumbá (MS), na frontei-
ra com a Bolívia, no dia 24 de 

agosto, de onde viajou para 
Brasília.

Na época, o atual mi-
nistro de segunda classe do 
Itamaraty se defendeu, afir-
mando que esteve duas ve-
zes em Brasília e relatou que 
o senador boliviano sofria de 
depressão e estava com pro-
blemas renais. Saboia disse 
que pediu, inclusive, para 
deixar o posto em La Paz e 
ser transferido para outro 
país ou voltar para o Brasil.

Diplomata é suspenso por 20 dias
DECISÃO DO ITAMARATY



Avaliado em 378 mil euros,  
o programa é financiado 
pelo governo japonês

ONU lança projeto de controle 
do ebola nas fronteiras de Gaza
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Da Agência Lusa

A Organização Inter-
nacional para as Migrações 
(OIM) lançou ontem projeto 
de controle da propagação 
do vírus ebola entre mi-
grantes que atravessam as 
fronteiras de Gana, sede da 
missão da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para 
o combate à doença.

A iniciativa, avaliada 
em 378 mil euros e finan-
ciada pelo governo japonês, 
visa a reforçar o trabalho 
de prevenção do ebola, feita 
pelas autoridades de Gana, 
evitando a ocorrência de 
casos semelhantes no fu-
turo, particularmente nas 
áreas fronteiriças mais afe-
tadas da África Ocidental.

“O recente surto de 
ebola ensinou ao mundo 
que a mobilidade humana é 
fator-chave para a propaga-
ção da doença. Apesar dos 
progressos encorajadores 
na região, o vírus ebola con-
tinua a ser um problema de 
saúde pública para Gana”, 
observou a chefe da missão 
da OIM em Gana, Sylvia Lo-
pez-Ekra, citada em nota da 
agência da ONU.

Ela destacou que o pro-
jeto de redução de risco do 
vírus entre os migrantes, 
apoiado pelo governo do 
Japão, “vai desempenhar 
papel crítico por continuar 
a apoiar os agentes da linha 
de frente” (os funcionários 
do setor de migração).

No âmbito do progra-
ma, a verba desembolsada 
pelo governo japonês ser-
virá para adquirir equipa-
mentos para que os funcio-
nários do setor de migração 
se protejam de eventuais 
contaminações do vírus du-
rante a vigilância das fron-
teiras. “Os oficiais de fron-
teira são o primeiro ponto 
de contato na mobilidade 
das populações”, por isso, 
serão treinados com pro-
cedimentos de controle da 
doença, diz o comunicado.

Para atingir as metas 
de prevenção e controle do 
vírus, a entidade intrnacio-
nal vai envolver líderes co-
munitários e voluntários, 
treinando-os sobre as cau-
sas, os sintomas e modos 
de prevenção e contamina-
ção. Além disso, serão di-
vulgadas informações para 
apoiar as lideranças comu-
nitárias.

“A nossa visão é cons-
truir sistemas de vigilância 
de saúde mais fortes e com 
mais capacidade de res-
posta que protejam o povo 
de Gana, bem como de ou-
tras doenças transmissíveis 
como a cólera”, disse Sylvia 
Lopez-Ekra.

Desde o início do surto 
de ebola na África Ociden-
tal, há mais de um ano, fo-
ram registrados cerca de 25 
mil casos da doença, o que 
provocou 10 mil mortes. 
Trata-se da maior epidemia 
de ebola desde que a doen-
ça foi detectada em 1976, 
a 100 quilômetros do rio 
que deu o nome ao vírus, na 
República Democrática do 
Congo.

Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas na pequena comunidade do norte do Estado americano 
de Illinois, Fairdale, depois que um grande tornado produzido por fortes tormentas tocou a terra 
e arrancou casas. As vítimas foram duas mulheres, uma de 67 anos  e outra, de 69. Sete pessoas 

tiveram ferimentos graves.

Fairdale tem cerca de 200 habitantes e sofreu com a passagem do tornado, que destruiu pelo menos 50 
casas e deixou o local sem energia. 
Os moradores da cidade americana foram retirados e instalados em um refúgio montado pela Cruz 
Vermelha e o Exército da Salvação.  

Tornado mata duas pessoa e destrói casas nos EuA

O diretor-geral da Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT), Guy Ryder, 
disse hoje, durante a 7ª Cú-
pula das Américas, no Pa-
namá, que a desaceleração 
econômica nos países da 
América Latina e do Caribe 
terá impacto sobre o mer-
cado de trabalho, podendo 
gerar aumento do desem-
prego e da informalidade. 
Para reduzir esse impacto, 
ele defende a necessidade 
de empreender um processo 
de transformação produtiva 
que gere empregos.

“Depois de quase uma 
década de avanços signifi-
cativos, durante os quais o 
desemprego regional caiu 
para taxas mínimas históri-
cas, agora temos de nos pre-
parar para um aumento nos 
próximos anos”, disse Ryder.

Segundo a OIT, a taxa 
média de desemprego ur-
bano na América Latina e 
no Caribe caiu de 11% para 
6,1% nos últimos dez anos. 
Este ano, com a continuida-
de do crescimento econômi-
co lento, a taxa pode atingir 
6,3%. Divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), a 
taxa de desemprego no país 
subiu para 7,4% nos meses 
de dezembro, janeiro e fe-
vereiro, saindo de 6,5% nos 
meses de setembro, outubro 
e novembro de 2014.

“Temos que encontrar 
outros modelos de desen-
volvimento que gerem mais 
e melhores empregos para 
todos”, disse Ryder, referin-
do-se aos países da América 
Latina e do Caribe. Segundo 
ele, é preciso diversificar 
o modelo de produção e 
incluir mais pessoas e em-
presas nos frutos do cresci-
mento econômico. Somente 
para absorver os jovens que 
entrarão no mercado de tra-
balho, será preciso criar 50 
milhões de empregos na re-
gião, afirmou o diretor-geral 
da OIT.

No Panamá, Ryder par-
ticipa de vários fóruns com 
líderes empresariais do 
continente americano, re-
presentantes de governo e 
também com sindicalistas. 
Segundo ele, é difícil criar 
postos de trabalho quando 
a economia não vai bem e 
é difícil mudar modelos em 
vigor, mas é necessário co-
meçar a trabalhar neste sen-
tido, com diálogo entre as 
partes envolvidas.

“O diálogo social é fun-
damental para alcançar a 
equidade na região, que é 
muitas vezes descrita como 
a mais desigual do mundo”, 
afirmou Ryder. De acordo 
com a OIT, o setor informal 
é muito forte na região, em-
pregando 47% dos trabalha-
dores. Além disso, seis de 
cada dez jovens só encon-
tram emprego em condições 
de informalidade.

Crise econômica pode 
afetar emprego, diz OIT

CÚPuLA dAS AMÉRICAS

FoTo: Rockford Illinois Fire Department

Danilo Macedo
Da Agência Brasil

Ministros da Defesa dos países 
nórdicos - Dinamarca, Suécia, Noruega 
e Finlândia - e o ministro do Exterior 
da Islândia, publicaram ontem, no jor-
nal norueguês Aftenposten, um artigo 
conjunto anunciando a ampliação da 
cooperação militar entre as cinco na-
ções. Assinam o texto os ministros da 
Defesa da Dinamarca, Nicolai Wam-
men; da Noruega, Ine Eriksen Søreide; 
da Suécia, Peter Hultqvist; e da Finlân-
dia, Carl Haglund, além do ministro 
do Exterior da Islândia, Gunnar Bragi 
Seveinsson.

O anúncio é uma reação à cres-
cente atividade militar russa na re-
gião. Desde o ano passado, violações 
do espaço aéreo dos países nórdicos 
por aviões de guerra russos foram re-
gistradas em várias ocasiões, algumas 
delas com risco de acidentes. “O Exér-
cito russo age de maneira provocativa 
em nossas fronteiras e várias violações 
aconteceram também nos países bálti-
cos (Lituânia, Letônia e Estônia)”, de-
claram os ministros no artigo.

O texto menciona a anexação da 
Crimeia como uma violação à lei e a 
outros acordos internacionais e enfa-
tiza que a conduta da Rússia repre-
senta atualmente “o maior desafio à 
segurança da Europa”. Diz ainda que a 
segurança dos países nórdicos e áreas 
adjacentes piorou desde o ano pas-
sado e que as nações precisam estar 
preparadas para enfrentar “possíveis 
crises ou incidentes”.

A nova estratégia inclui exercícios 
militares conjuntos, troca de informa-
ções de inteligência, cooperação in-
dustrial inclusive no setor de defesa e 
processamento conjunto de materiais 
cibernéticos. O primeiro exercício mi-
litar, intitulado “Desafio do Ártico”, 
deve ser conduzido no final de maio, 
segundo prevê o artigo, e contará com 
a participação dos Estados Unidos.

A cooperação não tem o objetivo 
de funcionar como uma aliança, nos 
moldes da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan), da qual Dina-
marca, Noruega e Islândia são mem-
bros. Não há comprometimento de ne-
nhuma das nações de lutar pela outra 
em caso de conflito. “Uma cooperação 
mais próxima entre os países nórdicos 
e os estados bálticos contribui para 
ampliar a segurança de nossa região e 
reduzir o risco de incidentes militares. 
Agindo juntos, com firmeza e consis-
tência, podemos contribuir para a paz 
e a segurança desta parte do mundo”, 
declaram os ministros.

Em 12 de novembro do ano passa-
do, ministros da Defesa do Reino Uni-
do, da Alemanha,  Holanda, Polônia, 
dos três países bálticos e dos quatro 
países nórdicos se reuniram para dis-
cutir uma resposta à ameaça russa, no 
mesmo dia em que um avião de pas-
sageiros que deixou o Aeroporto de 
Copenhague, na Dinamarca, quase 
colidiu com um avião da inteligência 
militar russa que voava no espaço aé-
reo dinamarquês com o transponder 
desligado, o que dificultava sua visua-
lização pelo centro de controle aéreo.

Países anunciam cooperação
militar contra ameaça russa

MEdIdAS dE PRoTEÇÃo

Giselle Garcia
Da Agência Brasil/EBC
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BRASILEIRO DE JUDÔ

500 atletas na Paraíba
Competição acontece de 
hoje até domingo no 
Ginásio do Unipê, na capital

Página 22

Kaio Márcio obtém 
índice para disputar 
Pan-Americano

Cerca de 500 judocas com 
idade mínima de 11 anos, dos 
Estados da Paraíba, Pernambu-
co, Rio Grande do Norte, Alago-
as e Sergipe, disputam a partir 
de hoje, até o próximo domin-
go, na capital, o Campeonato 
Brasileiro de Judô Região 2 
(masculino e feminino), even-
to promovido pela Confedera-
ção Brasileira da modalidade 
esportiva, em parceria com a 
Federação Paraibana de Judô. 
As lutas serão realizadas no 
Ginásio do Centro Universitá-
rio de João Pessoa (Unipê), no 
Bairro de Água Fria, com início 
programado para as 8 horas.

Os campeões garantem 
vaga na fase final do Cam-
peonato Brasileiro, pro-
gramada para o segundo 
semestre do ano. O presi-
dente da Federação Parai-
bana de Judô, Adjailson Fer-
nandes foi, mais uma vez, o 
responsável em trazer este 
evento de âmbito nacional 
para o Estado e está bas-
tante otimista no potencial 
dos judocas da terra, haja 
vista que devem travar um 
duelo à parte com os atle-
tas do Estado de Pernam-
buco, mesmo analisando o 

Master de Natação 
reúne 100 atletas

Goiás: 66 pessoas 
em jogo do Atlético

Incêndio com ônibus  
mata 33 jogadores

São Paulo descarta 
Luxemburgo e Abel

João Pessoa vai receber a primeira 
etapa do Campeonato Paraibano Master de 
Natação hoje, a partir das 8h, nas piscinas 
do Clube Cabo Branco. Com nadadores com 
idades entre 20 e 80 anos, a organização 
do evento pretende incentivar a prática do 
esporte e a qualidade de vida para os atletas 
de todas as idades. De acordo com uma das 
organizadores da competição, a professora 
Aldeona Ramalho, cerca de 100 atletas 
garantiram suas inscrições. 

Na última quarta-feira, o Atlético-
GO, já sem chances de classificação para as 
semifinais do Campeonato Goiano, enfrentou 
o Grêmio Anápolis, no Serra Dourada. Venceu 
por 3 a 2 e  rebaixou o rival. Com tal triunfo, o 
Dragão encerrou a competição com 19 pontos, 
em terceiro lugar no Grupo A. Foi também a sua 
primeira vitória no Serra Dourada, palco dos 
seus sete jogos como mandante, mas quase 
ninguém viu. Apenas 66 pessoas pagaram o 
ingresso. A renda? R$ 565,00.

Um acidente com um ônibus com 
uma delegação de jovens atletas marroquinos 
ocasionou a morte de 33 pessoas. Outras 
nove teriam ficado feridas gravemente. O fato 
aconteceu na manhã de ontem, em Chbika, sul do 
país africano. Membros do Ministério do Esporte 
do Marrocos também estariam com o grupo de 
esportistas. Segundo informações, o veículo em 
que estavam os atletas teria se chocado contra 
uma caminhonete. O ônibus pegou fogo, ficando 
totalmente destruído.

Carlos Miguel Aidar apareceu no 
CT da Barra Funda na tarde de ontem 
com novidades sobre a busca por um 
novo treinador. O presidente do São 
Paulo descartou as contratações de 
Vanderlei Luxemburgo, do Flamengo, e 
Abel Braga, sem clube, e reforçou que 
espera por uma decisão de Alejandro 
Sabella, o primeiro procurado da lista 
tricolor. O argentino deu prazo até a 
próxima sexta feira.

Curtas

Italiano pode ter 
jogos fora do país

Copa do Nordeste 
com decisão na BA

Em busca de um “renascimento” do 
Campeonato Italiano, os representantes dos 
clubes pensam em algumas ideias para voltar a 
colocar o país entre os principais do futebol. De 
acordo com o presidente do Napoli, Aurelio De 
Laurentiis, está sendo estudada uma possível 
distribuição de jogos pelo mundo na primeira 
rodada da temporada que vem. “Estamos 
estudando as opções com o objetivo de tirar o 
futebol italiano da situação que está passando 
nos últimos anos”, explicou o dirigente.

A Copa do Nordeste vive momentos 
decisivos das semifinais, e a cidade de Salvador 
será o local em que serão definidos os finalistas 
da competição. Os confrontos – Vitória x Ceará 
e Bahia x Sport – serão neste fim de semana. 
O Vitória recebe o Ceará no Estádio Manoel 
Barradas, hoje, às 16h20. Já o Bahia enfrenta o 
Sport, na Fonte Nova, às 16h de amanhã. Esses 
dois duelos estão abertos, pois ambas as 
partidas de ida terminaram em 0 a 0.

nível técnico de judocas de 
outros Estados, alguns com 
participações em competi-
ções fora do país.

“Não desmerecendo os 
demais participantes, mas 
Paraíba e Pernambuco são 
rivais e devem fazer uma dis-
puta emocionante em busca 

de medalhas. Quem ganha é 
o esporte da terra que poderá 
prestigiar um evento de gran-
de porte”, avaliou o dirigente. 
Cada delegação terá 100 atle-
tas (20 por categoria), que será 
dividido nos pesos específicos.

A disputa será um “tira 
teima” entre os paraibanos 

e pernambucanos, fortes 
candidatos ao pódio, com o 
primeiro tricampeão (2009, 
2010 e 2011), enquanto o 
segundo repetiu as façanhas 
de 2012, 2013 e 2014.   Pelo 
lado paraibano, as apostas 
pelo pódio são os judocas Isa-
que Conserva e Luma Pinhei-

ro, experientes atletas que 
devem brigar por medalhas. 
Atualmente treinando no São 
Caetano do Sul-RS, Conser-
va é o campeão nordestino e 
bicampeão Brasileiro da mo-
dalidade. Já Luma é Campeã 
Sul-Americana e está entre as 
melhores do país. 

FotoS: ortilo Antônio

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Os judocas vencedores garantem vaga para a fase final do Brasileiro e a Paraíba tem duelo ferrenho com o vizinho estado de Pernambuco

Open Nordeste de Taekwondo com disputas acirradas
Hoje e amanhã, das 9 

às 18h, as disputas serão 
acirradas na primeira eta-
pa do Open Nordeste de 
Taekwondo (masculino e 
feminino), que teve início 
ontem, no Ginásio Ronal-
dão, no Cristo Redentor, na 
capital. Cerca de 350 atle-
tas de várias partes do país 
competem nas categorias, 
faixa preta, infantil, cade-
te, juvenil, Sub-21, adulto e 
master. 

O desafio vale cinco 
pontos para o ranking na-
cional, com os melhores 
disputando vagas na seleti-
va final, que acontecerá em 

dezembro, para a escolha 
da Seleção Brasileira. Entre 
os destaques paraibanos, 
Edival Marques (categoria 
Sub-21 e 63kg), Netinho (ca-
tegoria Sub-21/68kg), onde 
conquistou o ouro nos Jogos 
Olímpicos da Juventude e o 
título Mundial,  ambos na 
China, em 2014. 

Na categoria femi-
nina, Júlia Menezes (ju-
nior/64kg) e Beatriz Paula 
(juvenil/52kg), esperanças 
de medalhas para o espor-
te da terra. Na avaliação 
de José da Mota Leal, da 
Confederação Brasileira de 
Taekwondo (CBTKD), a Pa-

raíba está de parabéns pela 
boa estrutura em sediar 
pela primeira vez um even-
to nacional. De acordo com 
o dirigente, as competições 
estão servindo para buscar 
revelações que estão apare-
cendo no esporte da região.

Segundo ele, os exem-
plos são Netinho, um dos 
melhores do Brasil e Fabriel 
Laurindo (cadete/41kg) - 
obteve a vaga na Seleção 
Brasileira na última seletiva, 
em Betim-MG - que ficou de 
fora da disputa por causa da 
contusão na coxa esquerda e 
promessa para as próximas 
disputas internacionais. 

NO RONALDÃO

A pessoense Andressa 
Morais, atleta da Marinha 
do Brasil e também vincu-
lada ao Esporte Clube Pi-
nheiros, de  São Paulo, é a 
primeira paraibana a con-
quistar o índice para repre-
sentar o Brasil no Campeo-
nato Mundial de Atletismo 
2015, que ocorrerá entre 
os dias 22 e 30 de agosto, 
na cidade de Beijing, na 
China. Ontem, ela marcou 
61,65m no lançamento do 
disco, se sagrou campeã do 
Grand Prêmio de Atletis-
mo “Cidade de Santiago”, 

no Chile, e ainda passou a 
ser a mais nova recordista 
sul-americana da prova. 
“Obrigado Deus. Com mais 
uma competição aqui no 
Chile, ganhei a prova con-
seguindo o índice para o 
Mundial”, postou a atleta 
em seu facebook.

A conquista do índice 
para o Campeonato Mun-
dial foi bastante comemo-
rada por ela e por vários 
amigos e familiares, que 
postaram nas redes sociais 
durante todo dia de on-
tem felicitações pela nova 
marca.

A paraibana não foi 
a única a se destacar no 

Grande Prêmio de Atletis-
mo “Cidade de Santiago”, 
no Chile. O paulista Alan 
Crystian Gusmão ganhou 
a medalha de ouro nos 
200m, com o tempo de 
20.81, novo recorde pes-
soal, e a de bronze nos 
100m, com 10.64. Já o 
carioca Jonatha do Nasci-
mento do Paraizo Mendes 
venceu os 110m com bar-
reiras, com 13,87m, derro-
tando os irmãos peruanos 
Jorge (13.91) e Javier Mc 
Farlan (14.11). A para-
naense Adelly Oliveira, 
por sua vez, ganhou a me-
dalha de ouro nos 100m 
com barreiras, com 13.62.

Andressa bate recorde e assegura vaga para Mundial
GRAND PRÊMIO DE ATLETISMO

Paraibana comemorou muito resultado e vai para a China

Resultados valem ponto para o ranking nacional da confederação

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Foto: Divulgação



Kaio Márcio alcança índice 
para disputar Pan no Canadá

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de abril de 2015

Atleta ficou a apenas 2 
centésimos para a vaga
no Mundial da Rússia

FOTOS: Reprodução/Internet

O Troféu Maria Lenk de 
Natação, que tem sequência 
hoje no Rio de Janeiro, termi-
nou ontem para o paraibano 
Kaio Márcio de Almeida, atle-
ta do Minas Tênis Clube. Ele 
sequer se classificou para as 
finais na prova de 50m bor-
boleta. No entanto, na prova 
de 200m, realizada no início 
da noite da última quinta-
feira, o nadador comemorou 
bastante a segunda melhor 
marca do torneio (1m56s99) 
e a vaga para os Jogos Pana-
mericanos de Toronto, no Ca-
nadá, que será realizada en-
tre os dias 10 e 26 de julho.

“Foi muito bom, conse-
gui fazer uma boa marca e 
garantir minha vaga para os 
jogos panamericanos”, disse 
Kaio Márcio, logo após a pro-
va dos 200 metros borboleta. 
O paraibano ficou a apenas 
2 centésimos do índice para 
o Mundial de Kazan, que 
ocorrerá na Rússia, no mês 
de agosto. A prova foi venci-
da pelo atleta Leonardo de 
Deus, do Corinthians, com 
a marca de 1m55s19 e com 
vaga assegurada no Mundial.

O fato de não ter con-
quistado a marca para o 
mundial da Rússia não quer 
dizer que Kaio Márcio não 
esteja lá. Em Toronto, no 
Canadá, se o paraibano con-
seguir o índice, assegura a 
vaga, mas, a partir de agora, 
o paraibano informou que 
traçará esforços para fazer 
uma boa apresentação nos 
Jogos Panamericanos, repre-
sentando bem o seu novo 
clube, o Brasil e, em especial, 
o Estado da Paraíba.

Kaio Márcio ainda se re-
cupera de uma cirurgia feita 
no ombro, no mês de dezem-
bro passado, quando estava 

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Falar das provas de 100m e 200m 
peito do Maria Lenk nos últimos quatro 
anos significa falar de Julia Sebastian. 
Desde que começou a participar da com-
petição em 2012, representando o Uni-
santa, de São Paulo, a jovem argentina 
de 21 anos vem construindo uma hege-
monia digna de nomes como Cesar Cielo 
e Thiago Pereira no principal torneio de 
piscina longa do país. Com os dois ouros 
conquistados esta semana, no Fluminen-
se, no Rio de Janeiro, a “hermana” pode 
se considerar “hexacampeã brasileira”.

Naturalmente, as vitórias de estran-
geiros no Maria Lenk não contam como 
título brasileiro - sempre que um nada-
dor de fora do país alcança o pódio, há 
uma segunda medalha para o melhor 

atleta nacional logo abaixo. Mas o fato 
é que Julia já soma títulos consecutivos 
nos 200m peito (2012 a 2015) e dois nos 
100m peito (2014 e 2015).  

“Me sinto muito confortável aqui. 
O Unisanta já é como se fosse o meu 
time. O Brasil é muito lindo, o ambiente, 
tudo. A energia que há aqui ao redor do 
esporte, da natação, me agrada muito” 
afirmou a argentina.

Natural de Santa Fé, Julia segue 
morando e treinando em sua cidade 
na Argentina e só vem ao Brasil para as 
competições mais importantes, como o 
Maria Lenk e o Troféu José Finkel. Para 
ela, o país está bem à frente dos outros 
países sul-americanos e é o melhor local 
para competir no continente.

Jovem argentina continua brilhando

sem treinar há vários meses. 
Trocou João Pessoa pelo Mi-
nas Tênis Clube em virtude 
de ficar mais fácil de obter 
o índice para os Jogos Olím-
picos de 2016 que serão re-
alizados no Brasil. O Troféu 
Maria Lenk de Natação foi 
o primeiro evento oficial do 
nadador em 2015 visando a 
busca de marcas para o Pa-
namericano e Campeonato 
Mundial.

Os I Jogos Pan-Ameri-
canos, competição que o pa-
raibano disputará em julho 
próximo é um evento multi 
esportivo que terá como 
sede principal a cidade de 
Toronto entre os dias 10 

e 26 de julho de 2015. En-
tretanto,o primeiro evento 
a ser realizado será o polo 
aquático, com início no dia 
7 de julho. Por volta de 6 
mil atletas dos 41 Comitês 
Olímpicos Nacionais das 
Américas estão sendo es-
perados.Esta será a terceira 
vez que o Canadá sediará o 
evento, sendo que as duas 
edições anteriores foram 
em Winnipeg, Manitoba em 
1967 e 1999. Tanto os Jogos 
Pan-Americanos e os Jogos 
Para Pan-Americanos de 
2015 que serão realizados 
12 dias depois estão sendo 
geridos pelo mesmo comitê 
organizador (TO2015). 

Em preparação para a Copa Pa-
raíba de Futebol Feminino 2015, a ser 
promovida pela Federação Paraibana 
de Futebol no mês de agosto, a equi-
pe do Kashima, de João Pessoa, será 
atração às 15 horas de hoje, na cida-
de de São Miguel de Taipu, distante 
40 km da capital. O atual campeão 
estadual vai enfrentar um selecio-
nado local e a diretoria do clube vai 
aproveitar o amistoso para observar 
algumas jogadoras adversárias, já 
que encontra-se em montagem do 
elenco definitivo. 

O amistoso em São Miguel de Tai-
pu é o segundo da equipe do Kashima 
nos últimos quinze dias. As “Belas do 
Kashima” vem de um empate de 3 a 
3 contra o Verona Futebol Clube de 
Bayeux, partida esta realizada na casa 
dos adversários, no Campo da Sambra.

Para o compromisso de hoje, o 
Kashima terá todo o elenco à dispo-
sição da comissão técnica, bem como 

o ingresso de outras jogadoras que 
farão teste na agremiação esportiva. 
Além do amistoso contra a Seleção de 
São Miguel de Taipú, a equipe pes-
soense já tem confirmado uma apre-
sentação no próximo dia 22 em Mata 
Redonda, na cidade de Alhandra, con-
tra o Botafogo.

Na manhã de ontem, a direto-
ria do Kashima informou que após o 
amistoso do dia 22, em Mata Redon-
da, fará um “peneirão” para o recru-
tamento de outras jogadoras ao elen-
co. É provável que este “peneirão” 
aconteça na cidade de Gurinhém. 
Contatos já estão sendo feitos com a 
Prefeitura Municipal para a cessão do 
estádio municipal.

O time pessoense deixará João 
Pessoa com destino a São Miguel de 
Taipu, hoje, a partir das 13 horas. A 
concentração será numa praça espor-
tiva na entrada do conjunto Costa e 
Silva, às margens da BR 230.

Kashima volta a se exibir hoje
na cidade de São Miguel de Taipu

FUTEBOL FEMININO

A equipe de futebol feminino do Kashima se prepara com vistas ao Campeonato Paraibano

Julia ganha 
medalhas no 
Maria Lenk 
desde 2012

Kaio Márcio espera 
ainda alcançar 

índice para o 
Mundial da Rússia 
na disputa do Pan



Botafogo e Flu no Maracanã
SEMIFINAIS DO CARIOCA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 11 de abril de 2015

Clássico acontece no 
Maracanã e vantagem de 
dois empates é do Fogão

Por ironia do destino, as 
semifinais do Campeonato 
Carioca, que se iniciam hoje, 
colocarão frente a frente 
aliados e rivais da Federação 
de Futebol do Rio de Janeiro 
(FERJ). De um lado estarão 
Vasco e Botafogo, que ajuda-
ram e colaboraram com to-
das as medidas da entidade. 
De outro, Flamengo e Flumi-
nense, que declararam uma 
verdadeira guerra contra a 
instituição e ameaçaram até 
mesmo criar uma liga inde-
pendente.

Hoje, às 18h30, no Ma-
racanã, o Botafogo, campeão 
da Taça Guanabara, enfren-
ta o Fluminense. O clube de 
General Severiano, antes do 
início da competição, votou 
a favor dos preços populares 
dos ingressos e em nenhum 
momento se opôs às regras 
impostas pela Ferj.  Já a equi-
pe das Laranjeiras travou 
uma batalha de notas oficiais 
e foi a quem mais bateu de 
frente, com direito a insinua-
ções e até um pedido do ata-
cante Fred de que o Estadual 
acabasse.

Amanhã, às 16h, Fla-
mengo, vice da Taça GB, en-
cara o Vasco, terceiro coloca-

do, no Clássico dos Milhões. 
O Rubro-Negro também é 
opositor declarado da Fede-
ração e, inclusive, já acionou 
judicialmente a instituição 
tanto na esfera esportiva 
quanto na pessoal, através 
de seu presidente Eduardo 
Bandeira de Mello, que alega 
ter sido ofendido pelo pre-
sidente da entidade, Rubens 
Lopes.

O Cruzmaltino, por sua 
vez, não esconde o apoio à 
Ferj e seu presidente, Eurico 
Miranda, é amigo pessoal de 
Rubinho. O cartola vascaíno, 
inclusive, foi quem propôs 
os preços dos ingressos e 
declarou solidariedade após 

críticas da dupla Fla-Flu.  O 
técnico vascaíno, Doriva, ga-
rante não estar preocupado 
com uma pressão em cima 
da arbitragem por conta das 
reclamações de Flamengo e 
Fluminense.

"De forma alguma. Te-
mos que fazer nosso trabalho 
e focar no jogo. Não estamos 
preocupados com a questão 
da arbitragem", declarou.

Zagueiro e capitão rubro
-negro, Wallace destaca que 
a pressão já começa inter-
namente, independente de 
qualquer coisa.

"No Flamengo, tudo é 
muito grande, as coisas têm 
proporção macro. A obri-

gação de ganhar é normal. 
Time que está acostumado 
a vencer tem que estar acos-
tumado com esse tipo de co-
brança", disse.

Ainda se acostumando 
com as polêmicas que envol-
vem o futebol carioca, o téc-
nico do Fluminense, Ricardo 
Drubscky, lembrou dos per-
calços e "conspirações "en-
frentadas na campanha da 
Taça Guanabara.

"Foi um primeiro obje-
tivo nosso, chegamos com 
situação difícil, dependíamos 
de terceiros, as coisas cons-
piraram, nos classificamos 
de forma difícil, mas merece-
dora", declarou.

Em situação mais tran-
quila por ter conquistado o 
título, o que lhe dá a vanta-
gem do empate nos confron-
tos, o técnico René Simões 
garante ofensividade por 
parte do Botafogo.

"Nunca gostei disso de 
vantagem. Até porque com 
nosso DNA ofensivo, fica 
complicado trocar o chip e 
jogar para empatar. O Bota-
fogo não vai sair de sua ca-
racterística. Esse DNA ofen-
sivo eu não consigo tirar. 

Imaginar um 0 a 0 não 
vejo vantagem, porque essa 
equipe faz gols. Vamos torcer 
para que continue assim", 
ressaltou.

A Federação de Futebol do 
Rio de Janeiro divulgou os trios de 
arbitragem para as quatro parti-
das das semifinais do Campeona-
to Carioca e uma curiosidade cha-
mou a atenção. Para os dois jogos 
de ida, o sorteio definiu que os ár-
bitros responsáveis serão os mes-
mos dos confrontos válidos pela 
Taça Guanabara. Leonardo Cava-
leiro volta a apitar Fluminense x 
Botafogo, e João Batista de Arru-
da comanda Vasco x Flamengo.

Na primeira fase do Carioca, 
ambos tiveram boas arbitragens. 
No Clássico Vovô, vencido pelo Flu 
por 3 a 1, a única contestação so-
bre Cavaleiro é um toque de mão 
de Fred na bola no domínio para o 
último gol tricolor. A atuação mais 

polêmica envolvendo o árbitro 
aconteceu no jogo Friburguense 
5 x 4 Vasco, quando apitou três 
pênaltis para o Cruz-Maltino e va-
lidou um gol em impedimento do 
time de Nova Friburgo. No caso 
da vitória do Fla sobre o Vasco, em 
todos os lances polêmicos (pênalti 
de Guiñazu sobre Marcelo Cirino, 
e expulsões de jogadores após bri-
ga generalizada) o João Batista de 
Arruda teve decisões consideradas 
corretas, além da paralisação e re-
torno do jogo após a forte chuva 
que caiu.

Os jogos de volta também já 
têm arbitragem divulgada. Péri-
cles Bassols Cortêz vai comandar 
Botafogo x Fluminense, e Rodri-
go Nunes de Sá apita Flamengo 

x Vasco. O último jogo de Bassols 
foi o da classificação do Flu na 
vitória sobre o Madureira. Em 
campo, nenhuma polêmica. Fora 
dele, o árbitro foi xingado pelo 
presidente do Tricolor suburba-
no, Elias Duba.

Na última rodada da Taça 
Guanabara, Rodrigo Nunes de 
Sá apitou Vasco 4 x 1 Volta Re-
donda. O time do interior teve 
um gol anulado pela arbitragem, 
que, corretamente, apitou impe-
dimento do jogador do Voltaço. 
Ele também era o árbitro no pri-
meiro jogo da final de 2014, em-
pate por 1 a 1. Naquela partida, 
a reclamação ficou por conta da 
expulsão do atacante Everton 
Costa, do Cruz-Maltino.

Árbitros das semifinais definidos pela Federação

Árbitro João 
Batista marca o 

pênalti de Guiñazu a 
favor do Flamengo

Quem apanha não esquece. O 
ditado popular pode servir de im-
pulso para oito jogadores do Corin-
thians que estarão em campo hoje 
à tarde, no Itaquerão às 16h20, 
contra a Ponte Preta, pelas quartas 
de final do Campeonato Paulista. 
Afinal, eles também estavam na 
única derrota na Arena, em maio 
do ano passado, para o Figueirense 
de Guto Ferreira. 

Cássio, Fagner, Gil, Ralf, Jad-
son, Renato Augusto e Guerrero 
iniciaram aquele fatídico con-
fronto com os catarinenses, que 
marcaria a inauguração oficial do 
estádio que, dias depois, serviria 
como palco de abertura da Copa 
do Mundo – Danilo entrou no fim 
da partida. A derrota entrou para 
a história do clube e fará parte da 
vida de todos torcedores e jogado-
res corintianos, entre eles, os oito 
que voltarão a encarar o técnico 
Guto Ferreira.

“É um jogo decisivo, a pressão 
existe, mas temos de saber filtrar 
para que isso não atrapalhe no 
jogo. O que construímos foi bom, 
mas não vai adiantar nada se não 
conseguirmos a classificação no 
sábado”afirmou o lateral-direito 
Fagner, que ainda estava em adap-
tação ao clube naquela fatídica tar-
de.

“É um jogo de erro zero, tem 
de se concentrar muito. Um erro 
pode custar esses 15 jogos. Tem de 
concentrar bem, focar no jogo. A 
Ponte é um time perigoso e mos-
trou isso na competição” comple-
tou o camisa 35, que voltará a cam-
po após ser poupado contra o XV.

Os sete jogadores que amar-
garam a derrota para o Figueiren-
se vivenciaram dias complicados na 
sequência. O exemplo está aí para 
eles e os outros jogadores não vol-
tem a repetir. Afinal, são 29 jogos 
invictos, uma das maiores sequên-

cias como mandante do clube.
O confronto de hoje será o 

terceiro entre as duas equipes na 
mesma fase da competição nas 
últimas quatro temporadas. Em 
2012, a equipe campineira bateu 
o rival da capital por 3 a 2 no Pa-
caembu e chegou às semifinais.

Presente naquela partida, o 
meia Renato Cajá crê que a pos-
sibilidade de vencer o adversário 
existe, mesmo fora de casa: "Nós 
surpreendemos o Corinthians 
uma vez e podemos surpreen-
der de novo", cravou o camisa 
10 de Guto Ferreira. De acordo 
com Cajá, a possibilidade de vi-
tória e, consequentemente, clas-
sificação, passa diretamente pela 
atitude dos jogadores da Ponte 
Preta dentro de campo.

No outro jogo das semifinais 
do Paulistão, o São Paulo rece-
be o Red Bull, no Morumbi, às 
18h30.

Corinthians quer se vingar da eliminação para a Ponte em 2012
CAMPEONATO PAULISTA

Em 2012, a surpresa, com a Ponte de Roger eliminando o Timão

Na primeira 
fase, válida 

pela Taça 
Guanabara, a 
vitória foi do 

Fluminense por 
3 a 1

FOTOS: Reprodução/Internet
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Confronto acontece hoje 
às 16h no Almeidão e um 
ponto separa as equipes

Jogo vale a segunda colocação
CSP X TREZE

A Esperança não murcha, ela não cansa, 
Também como ela não sucumbe a Crença, 
Vão-se sonhos nas asas da Descrença, 
Voltam sonhos nas asas da Esperança.

(Augusto dos Anjos).

O nosso poeta maior, mundialmente 
conhecido e estudado, nasceu na cidade 
brejeira de Sapé, localizada bem próxima da 
capital. Foi ele quem deu visibilidade para 
aquele município mesmo tendo Augusto 
dos Anjos vivido e sido enterrado em terras 
distantes da nossa querida Paraíba.

Depois veio o fruto denominado de 
Ananás e por nós conhecido e apelidado 
por Abacaxi, que não só comandou a econo-
mia interna daquela cidade por muito tem-
po, como também passou a divulgar aquela 
urbe brejeira em vários países.

E como não poderia deixar de ser, a 
cidade de Sapé também desenvolveu os 
seus clubes de futebol, e entre vários times 
de futebol ali surgidos foi o Rubro-Negro 
Confiança Esporte Clube - que no próximo 
dia 22 de abril irá completar 63  anos de 
fundação - quem obteve maior destaque a 
nível estadual.

Em 1958, o Confiança Esporte Clube 
disputou pela primeira vez o campeonato 

paraibano de futebol, logo depois voltou a 
ser um time amador, disputando a competi-
ção local e realizando jogos amistosos com 
times profissionais, como o Treze, Campi-
nense e Botafogo. Em 1974 ele conquistou a 
Segunda Divisão do Estado.

Quando foi na década de 90, o Rubro
-Negro resolveu não só participar novamen-
te do campeonato estadual como disputar 
o título, enfrentando os maiorais da capital 
e de Campina Grande; de igual para igual, 
conquistando enormes vitórias e sendo a 
sensação da competição.

No paraibano de 1996, o time da cidade 
do abacaxi montou um excelente time e ao 
término da competição ficou em terceiro 
lugar, depois do somatório de pontos do 
primeiro e segundo turnos. A sua torcida 
viveu aquele ano em festa e a nossa impren-
sa elogiou bastante aquela performance 
Rubro-Negra. Muitos passaram a elogiar as 
suas cores.

O melhor de tudo ainda estava por vir, 
tendo o empresário João Máximo Malheiros 
à frente do clube, o Rubro-Negro melhorou 
a equipe de 96 trazendo vários craques 
como Betinho, Cícero e tantos outros, e ao 
final do campeonato de 1997, o Confiança 
Esporte Clube sagrou-se campeão do Esta-

do. Um fato até hoje inédito para a cidade, 
inclusive garantindo a sua vaga para dispu-
tar a Copa do Brasil do ano seguinte, o que 
“inexplicavelmente” abdicou, repassando 
a sua grande oportunidade para o Botafo-
go da capital. Coisas que só acontecem no 
nosso futebol e que nem Freud explica.  

Nos anos seguintes, o time deixou de 
participar do campeonato paraibano e vol-
tou ao amadorismo, até a presente data, o 
que mostra a falta de seriedade e profissio-
nalismo do nosso futebol; que vive de lam-
pejos associados ao nome desse ou 
daquele presidente, que quando 
sai parece que leva ou desfaz o que 
construiu. 

E olhe que com todo esse 
amadorismo, esse sobe e desce,  
foi o Rubro-Negro de Sapé quem  
revelou o grande zagueiro Durval, 
aquele que foi campeão em todos os 
times que defendeu, em especial o Sport, 
do Recife; o Atlético, do Paraná, e o Santos, 
de São Paulo.

Temos confiança e esperança na volta 
triunfal do Confiança Esporte Clube aos 
gramados da Paraíba, enaltecendo ainda 
mais a terra do abacaxi e do nosso poeta 
maior.

Confiança de Sapé
Causos&lendas do nosso futebol Francisco Di Lorenzo Serpa membro da API, UBE e APP - falserpa@oi.com.br

Centro Sportivo Paraiba-
no (CSP) e Treze fazem hoje, 
às 16h, no Estádio Almeidão, 
na abertura da rodada do Es-
tadual, um jogo de seis pon-
tos. Apenas um ponto separa 
as duas equipes que prome-
tem um confronto acirrado, 
na busca por melhores colo-
cações no G4. A equipe serra-
na tem 20 pontos, contra 19 
do Tigre, que vem de duas vi-
tórias consecutivas, diante do 
Miramar de Cabedelo (3 a 0) 
e Santa Cruz de Santa Rita (1 
a 0). O Treze passa uma fase 
“negra’ na disputa, ao perder 
para o Botafogo (2 a 1), Sou-
sa (1 a 0), além de ficar no 0 
a 0, contra o Santa Cruz. Na 
primeira fase as duas equipes 
empataram (1 a 1) no Estádio 

Presidente Vargas.
Atuando em seus do-

mínios o Azulão terá como 
novidade o retorno do ata-
cante Leandro, que cumpriu 
suspensão automática. Ele 
pode jogar ao lado de Hélio, 
Nelsinho ou Henrique no se-
tor ofensivo. Quem continua 
de fora é o volante Emerci-
no e o zagueiro Luís Paulo, 
entregues ao Departamento 
Médico. Apostando na boa 
fase que a equipe atravessa o 
treinador Tazinho reconhece 
que terá que melhorar para 
obter um resultado positivo, 
principalmente na marcação 
e posicionamento. O coman-
dante do Tigre sabe que o 
concorrente vem com tudo 
para buscar a reabilitação, 
mas tentará surpreender 
com jogadas rápidas nos es-
paços vazios.

“Temos que nos preve-
nir para evitar as surpresas 
do inimigo que vem disposto 
a conquistar a reabilitação. 

Trata-se de um concorrente 
forte e de tradição que não 
podemos bobear. O objetivo 
é buscar os três pontos e fi-
car na vice-liderança”, disse. 
Retornar diante de um ad-
versário forte traz motivação 
para Leandro, uma das espe-
ranças de gols do Tigre. Na 
avaliação do atacante outro 
desafio para uma equipe que 
busca uma vaga no quadran-
gular final. “Acredito que es-
tamos evoluindo a cada jogo, 
conseguindo somar pontos 
para se manter entre os qua-
tro. Espero marcar e ajudar o 
CSP a ganhar o desafio”, disse 
Leandro.

No Presidente Vargas o 
lema é vencer ou vencer para 
afastar uma possível crise que 
venha se instalar nas hostes 
Alvinegras. Para o treinador 
Everton Goiano o time vem 
criando as jogadas, mas es-
barra nas finalizações que 
vem ocasionando as derrotas 
na competição. Segundo ele, 

voltar a ganhar é a melhor 
solução para dar a volta por 
cima e continuar na sombra 
do arquirrival Botafogo, líder 
isolado com 26 pontos. “Nada 
melhor que ganhar para per-
manecer na cola do concor-
rente. Fizemos um pacto para 
mudar a situação, afinal, ainda 
podemos terminar a fase clas-
sificatória no topo”, comentou. 
Quem está de fora é o atacante 
Marcelo Maciel, que deixou o 
Marizão desmaiado, após ba-
ter com a cabeça na mureta. 
Araújo pode começar de pri-
meira e formar o setor ofensi-
vo com Conrado.

Jogos de amanhã
A rodada do Campeo-

nato Paraibano será comple-
mentada amanhã com mais 
quatro jogos: Botafogo x Atlé-
tico, no Almeidão; Campinen-
se x Lucena, no Amigão; Auto 
Esporte x Miramar, no CT 
Ivan Thomaz e Sousa x Santa 
Cruz, no Marizão.

Jogadores do CSP treinaram bastante para enfrentar o Treze, hoje, no Almeidão, quando a equipe da capital tem a chance de ultrapassar o adversário e chegar a segunda colocação do Paraibano de 2015

Foto: Divulgação/CSP

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Classificação

Paraibano
Times PG J V E D GP GC SG
10  Botafogo 26 12 8 2 2 21 9 12
20  Auto Esporte  20 12 5 5 2 16 9 7
30  Treze 20 12 5 5 2 16 11 5 
40  CSP 19 11 5 4 2 14 8 6
50  Campinense 18 10 5 3 2 18 10 8
60  Sousa 16 12 4 4 4 13 17 -4 
70  Atlético  13 11 2 7 2 21 16 5
80  Santa Cruz 11 12 2 5 5 14 22 -8 
90  Lucena 10 12 2 4 6 14 24 -10
100  Miramar  1 12 0 1 11 9 30 -21

Botafogo segue firme na liderança e em busca do Tri em 2015

Foto: André Resende/Divulgação



JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021069
Responsavel.: JOACY ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 992815037-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.300,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017455
Responsavel.: JORGE PEREIRA DE SENA
CPF/CNPJ....: 504377634-04
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Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
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JOAO PESSOA           PB
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OLIVEIRA
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Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
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Protocolo...: 2015 - 019580
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Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            460,28
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
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Responsavel.: MARCOLINO EDIFICACOES LTDA
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Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019811
Responsavel.: NAIR DE MEDEIROS SABBIA
CPF/CNPJ....: 017374643/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            636,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021267
Responsavel.: NORDE LANCHES LTDA ME
CPF/CNPJ....: 019178851/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            187,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012669
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.180,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021148
Responsavel.: ROBERTA CLAUDIA AMARAL OLI-
VEIRA ME
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Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            481,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021843
Responsavel.: RUMOS CONSTRUCOES AMBIEN-
TAIS LTDA.
CPF/CNPJ....: 073034746/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.356,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018531
Responsavel.: STUDIO MUSICAL COM.E DISTR.
DE MOVEI
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.626,55
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019702
Responsavel.: VALNEY SANTANA BENDITO
CPF/CNPJ....: 018487170/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            141,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022463
Responsavel.: VICTOR HUGO DE MELO CAVAL-
CANTI - ME
CPF/CNPJ....: 014216838/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            874,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021274
Responsavel.: WW EMPREENDIMENTOS E CONST. LT
CPF/CNPJ....: 005530615/0001-43
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            279,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021406
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,  11/04/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADJAIR GONCALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 215753204-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            245,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019790
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            557,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019620
Responsavel.: A G C CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 016633150/0001-72
Titulo......: INDIC DUPLICATA  R$            153,40
Apresentante: MUNDO DAS TINTAS LTDA
Protocolo...: 2015 - 019553
Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            417,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021255
Responsavel.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 050156224-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.176,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015515
Responsavel.: ANDREA DA SILVA SOUZA - ME
CPF/CNPJ....: 019529579/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            696,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017784
Responsavel.: BERNADETE DA CRUZ REGO
CPF/CNPJ....: 105226274-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022467
Responsavel.: CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ....: 003786315/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017940
Responsavel.: CARLA SIMONE DE M. MARSICANO 
CAVALC
CPF/CNPJ....: 003634023/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            442,11
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019701
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019695
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019696
Responsavel.: CONST. COPLANAR LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 000374836/0001-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.651,20
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 020983
Responsavel.: EDUARDO DA SILVA BASTOS
CPF/CNPJ....: 015691136/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018480
Responsavel.: ELTON SILVEIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 026125574-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            195,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019786
Responsavel.: FORMATO PROJETOS ARQUITETO-
NICOS S/S
CPF/CNPJ....: 010747289/0001-60
Titulo......: CONT.DE LOCACAO  R$          1.500,00
Apresentante: ANDREA DE ANDRADE ALVES CABRAL
Protocolo...: 2015 - 017036
Responsavel.: FT COMERCO DE CALCADOS E 
ROUPAS EIR
CPF/CNPJ....: 019407225/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            338,07
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019825
Responsavel.: JOAO GUIMARAES PEREIRA NETO
CPF/CNPJ....: 048072294-35
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            852,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021076
Responsavel.: JOAO NOGUEIRA M SOBRINHO
CPF/CNPJ....: 410306803-53
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            544,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80

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

PESQUISA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS
NIRE nº 25.3.0000659-5

CNPJ/MF nº 08.532.434/0001-44
EDITAL PARA 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da PESQUISA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS
(“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 

no dia 17 de abril de 2015, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Fazenda Pedra 
Preta, s/nº, Zona Rural, CEP 58660-000, na cidade de Juazeirinho, no Estado da Paraíba, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Aprovar a eleição dos novos Diretores da Companhia; e
(ii) Aprovar a Renúncia d6 Diretor Presidente da Companhia.

Juazeirinho, 10 de abril de 2015.
ANILTON FERREIRA SANTIAGO

Diretor Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2014.

OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, as adequações nos quantitativos de alguns 
itens contratados, acarretando assim no aditivo do valor contratado de R$ 14.612,41 (Quatorze Mil 
Seiscentos e Doze Reais e Quarenta e Um Centavos) ao inicialmente contratados no valor de R$ 
131.568,66 (Cento e Trinta e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos), 
conforme planilhas de adequações em anexo, totalizando a importância de R$ 146.181,07 (Cento 
e Quarenta e Seis Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Sete Centavos), representados por um per-
centual de 13,42% (treze vírgula quarenta e dois por cento), objetivando a execução dos serviços 
de Construção de Centro de Comercialização Popular no Mercado Público na Rua Pe. Inácio de 
Almeida, s/n - Centro - Guarabira/PB, Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo 
menor preço global, conforme material em anexo

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – ZENÓBIO TOSCANO DE 
OLIVEIRA. CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 15.161.782/0001-
18- VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: Conforme determinação da edilidade municipal, houve a necessidade de ade-
quar o quantitativo de alguns itens contratados em razão da demanda da administração municipal 
em executar melhorias adicionais da obra, possibilitando o prosseguimento da execução do objeto.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 10/04/2015. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exame PET TC SCAN, em 
favor da paciente JULIANA COSTA DOS SANTOS, para tratamento de CÂNCER, residente na cidade 
de Guarabira/PB, conforme elementos constantes no referido processo. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24 – Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações. Dispensa de Licitação nº DP00003/2015. DOTAÇÃO: 
RECURSOS BL MAC / PRÓPRIOS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde; 
10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC; 10.302.2022.2075 
– Manter Atividades do Serviço Público de Saúde; 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica: VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA e NOVA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA - R$ 3.960,00 – Três 
Mil Novecentos e Sessenta Reais - CT Nº 00233/2015 – 10.04.2015.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00003/2015.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de exame PET TC SCAN, 
em favor da paciente JULIANA COSTA DOS SANTOS, para tratamento de CÂNCER, residente na 
cidade de Guarabira/PB, conforme elementos constantes no referido processo.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 09/04/2015.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00003/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2015, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para realização de exame PET TC SCAN, 
em favor da paciente JULIANA COSTA DOS SANTOS, para tratamento de CÂNCER, residente 
na cidade de Guarabira/PB, conforme elementos constantes no referido processo; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOVA DIAGNÓSTICA POR IMAGEM 
LTDA - R$ 3.960,00 – Três Mil Novecentos e Sessenta Reais.

Guarabira - PB, 09 de Abril de 2015.
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
  

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara de Belém/PB, através do seu Pregoeiro, torna público que fará a realização do Pregão 
Presencial Nº PP004/2015. Objeto: Compra de 7.200 de gasolina comum, para abastecimento do 
veículo da Câmara de Belém. Data da realização: 24/04/2015. Horário: 15h:00mn (quinze horas); 
Local: Rua Brasiliano da Costa, 40, Centro, Belém/PB. Edital: Cópia poderá ser retirada na sede 
da Câmara, horário de 08h:00m as 12h:00m.

Belém/PB, 09 de abril de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
A CPL, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de Janeiro de 2015, da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar público para os interessados, 
o resultado de julgamento da TOMADA DE PREÇSO Nº 001/2015, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) MURADA 
EM TORNO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE – PB.

VENCEDOR:
LORENA & ÁDRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME.
R$ 98.956,96 (Noventa e oito ,mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos)

MONTE HOREBE - PB, 10 de abril de 2015.
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

MR CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.455.772/0001-05. Torna público 
que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a 
Licença de Operação nº 583/2015 em João Pessoa, 8 de abril de 2015 - Prazo: 1460 dias. Para 
a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM QUATRO PAVIMENTOS (TÉRREO E TRÊS 
PAVIMENTOS SUPERIOR). Na (o) R. EVERALDO DA SILVA RABELO/RUA ENCONTRO DOS 
RIOS, S/N, GRAMAME, QD 127, LT 107. Município: JOAO PESSOA - UF: PB. Processo: 2015-
001804/TEC/LO-9613.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
EQUIPAMENTOS INSTRUMENTAIS MÉDICO HOSPITALAR. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Remigio - PB, 09 de Abril de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

AVISO DE EDITAL
 Leilão n.º 001/2015

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens 
móveis inservíveis nº 001/2015 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor 
Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 10. O leilão será realizado no dia 30/04/2015 
as 10:00 horas na Sede da Prefeitura. Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal (83) 3392-2276 / 9864-7206 ou com o Leiloeiro Oficial (83) 
8740-8175 | 9699-1850 ou no site: www.rjleiloesleiloes.com.br

Queimadas, 01 de abril de 2015.
Jacó Moreira Maciel

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015

OBJETO: Execução de Obra de Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas no 
Município,conforme especificações no edital e seus anexos.

REUNIÃO:  ás 08:30h do dia 30 de Abril de 2015, na sede da Prefeitura (Horário local). INFOR-
MAÇÕES: Todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00horas, Prédio da Prefeitura de Várzea, localizada 
a Rua Manoel Dantas, nº 279, Centro  – Várzea – PB. Fone (83) 3469-1158

Várzea - PB, 09 de Abril de 2015.
EDCLEIDE MEDEIROS DE SOUTO ROCHA

PRESIDENTE DA CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2015, 
que objetiva: Locação de 01(um) imóvel situado à Rua Tabelião Antonio Holanda, 568, Centro, para 
o funcionamento do SCTRANS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: SURAMA LEITE ROLIM BANDEIRA - R$ 9.900,00.

Cajazeiras - PB, 20 de Março de 2015
EUDOMAR PEREIRA DA COSTA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de 01(um) imóvel situado à Rua Tabelião Antonio Holanda, 568, Centro, para 

o funcionamento do SCTRANS.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2015.
DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

4.01.00 SCTRANS SUPERINTENDENCIA C. TRANSPORTES E TRANSITO 26.122.2013.2007 
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRAS DE TRÂNSITO ELEMENTO DESPE-
SA- 33.90.36

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Superintendência Cajazeirense de Transportes e Trânsito e:
CT Nº 00007/2015 - 20.03.15 - SURAMA LEITE ROLIM BANDEIRA - R$ 9.900,00

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2015.
OBJETO: Locação de 01(um) imóvel situado à Rua Tabelião Antonio Holanda, 568, Centro, para 

o funcionamento do SCTRANS.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Secretário, em 20/03/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de material 
didático e de expediente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal 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) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 10 de Abril de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de material de limpeza e higiene. 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, 10 de Abril de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

  
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de hortifrutigranjeiros. 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, 10 de Abril de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Óculos com armações diversas para atendimento da população do Município de Guarabira; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALMEIDA BEZERRA E CIA 
LTDA - R$ 151.380,00; ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA - R$ 171.330,00. Ficam os licitantes 
convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 09 de Abril de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
Proc. Administrativo nº 057/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 
leva ao conhecimento dos interessados que ás 11:30 horas do dia 23 de abril de 2015, realizará 
a abertura do Pregão Presencial Nº 015/2015, cujo objeto é a Aquisição de material Gráfico para 
atender necessidades de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Emas, conforme Termo 
de Referência do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos Próprios e/ou outros Convênios – 
Previstos na Lei Orçamentária do Município para o Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, situada na Av. Vice Prefeito João 
Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

 Emas, 09 de abril de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro
 

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015

Torna público, que fará, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Almisa 
Rosa, 41 - Centro – Nova Palmeira - PB, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, que se realizará no 
dia 23 de abril  do corrente ano, às 09:00 horas. Fundamentação legal:  Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 10/2012. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 36381202, Email: camaravereadoresnp@gmail.com

Nova Palmeira - PB, 10 de abril  de 2015.
GENILDO DANTAS MACEDO FERREIR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de São Miguel de Taipu, Estado da Paraíba, infra-assinado, 
HOMOLOGA E ADJUDICA o resultado da TOMADA DE PREÇO nº 002/2014, referente a EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE - UBS neste município 
de São Miguel de Taipu, Classificação da Empresa: 1ª Lugar – Atenas Construções LTDA, CNPJ: 
09.493.292/0001-16, R$383.850,73 (Trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e 
setenta e três centavos).

São Miguel de Taipu - PB, 08 de Abril de 2015.
Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo

P r e f e i t o

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços 
gráficos de confecção e impressão de formulários padronizados de uso da Prefeitura Municipal 
de Mar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35441140.
Email: pmmarizopolis@bol.com.br

Marizópolis - PB, 10 de Abril de 2015
GRAZIELLE GOMES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00022/2015 com o seu objeto aquisição de pneus e câmaras de 
ar, conforme edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame, a empresa 
vencedora, FRANCISCO RAIMUNDO FILHO-ME, CNPJ Nº 03.517.351/0001-62 vencedora com o 
valor de R$ 182.120,00 (cento e oitenta e dois mil cento e vinte reais) e a empresa VANDERLEY 
TAVARES DE ALBUQUERQUE-ME – CNPJ 04.190.247/0001-79, vencedora com o valor de R$ 
72.474,00 (setenta e dois mil e quatrocentos e setenta e quatro reais)

Ibiara - PB, 10 de Abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2015-DI

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Policlínica Mais Saúde Serviços Médicos 
Especializados(ME), CNPJ n° 15.291.140/0001-33. Objeto: Prestar serviço na confecção de 50 
(cinqeunta)prótese dentária, observando a importância de possibilitar as pessoas de baixa renda 
um sorriso sadio, seja pela estética, pela saúde, bem estar ou pela dignidade como pessoa, con-
forme Dispensa de Licitação Por Valor Nº 001/2015. Valor Contratado: R$ 148,00 por cada protese, 
perfazendo o valor total de R$ 7.400,00, 50 (cinquenta) unidades. Vigência: 01 (um) ano. Dotação: 
Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Saúde, 3390.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, do orçamento 2015. Partes 
Assinantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. Antonio E. P. Loureiro (Proprietario). Data da 
Assinatura: 06 de janeiro de 2015.

Livramento/PB, 06 de janeiro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 005/2015-DI
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Policlínica Mais Saúde Serviços Médicos 

Especializados(ME), CNPJ n° 15.291.140/0001-33. Objeto: Prestar serviço na confecção de 50 
(cinqeunta)prótese dentária, observando a importância de possibilitar as pessoas de baixa renda 
um sorriso sadio, seja pela estética, pela saúde, bem estar ou pela dignidade como pessoa, con-
forme Dispensa De Licitação Por Valor Nº 002/2015. Valor Contratado: R$ 148,00 por cada protese, 
perfazendo o valor total de R$ 7.400,00, 50 (cinquenta) unidades. Vigência: 01 (um) ano. Dotação: 
Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Saúde, 3390.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, do orçamento 2015. Partes 
Assinantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. Antonio E. P. Loureiro (Proprietario). Data da 
Assinatura: 04 de fevereiro de 2015.

Livramento/PB, 04 de fevereiro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015
A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar o resul-

tado da Dispensa de Licitação nº 001/2015, objetivando a prestação de serviço na confecção de 
prótese dentária, observando a importância de possibilitar as pessoas de baixa renda um sorriso 
sadio, seja pela estética, pela saúde, bem estar ou pela dignidade como pessoa, para contratação 
direta da pessoa jurídica: Policlínica Mais Saúde, CNPJ n° 15.291.140/0001-33, pelo o valor de R$ 
148,00 por cada protese, perfazendo o valor total de R$ 7.400,00, pelas 50 (cinquenta) unidades. 
Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 05 de janeiro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa – Prefeita

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2015
A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar o resul-

tado da apuração do relatório apresentado na Licitação sob a modalidade Dispensa de Licitação 
nº 002/2015, objetivando a prestação de serviço na confecção de prótese dentária, observando 
a importância de possibilitar as pessoas de baixa renda um sorriso sadio, seja pela estética, pela 
saúde, bem estar ou pela dignidade como pessoa, para contratação direta da pessoa jurídica: 
Policlínica Mais Saúde, CNPJ n° 15.291.140/0001-33, pelo o valor de R$ 148,00 por cada protese, 
perfazendo o valor total de R$ 7.400,00, pelas 50 (cinquenta) unidades. Publique-se e cumpra-se. 

Livramento/PB, 03 de fevereiro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2015-SRP
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VISANDO A MANUTENÇÃO DOS 

PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, torna público que a reunião para análise das propostas, lances e habilitação do pregão 
008/2015 que aconteceria no dia 13 de Abril de 2015 as 09h00min horas ocorrerá no dia 24 de Abril 
de 2015 as 09h00min. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 10 de Abril de 2015.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 009/2015-SRP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS 

E ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, torna público que a reunião para análise das propostas, lances e habilitação do pregão 
008/2015 que aconteceria no dia 13 de Abril de 2015 as 13h00min horas ocorrerá no dia 24 de Abril 
de 2015 as 09h00min. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 10 de Abril de 2015.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

MANAIRA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF Nº 21.129.782/0001-33. Torna 
público que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
emitiu a Licença de Instalação nº 596/2015 em João Pessoa, 9 de abril de 2015 - Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COMPOSTO DE 7 PAVIMENTOS E 42 UNI-
DADES HABITACIONAIS, COM ESGOTO INTERLIGADO A REDE DA CAGEPA. Na (o) LT. 09-M 
QD 19 – RUA MARCIA TRAVASSOS C/ ESQ. RUA MAX ZAGEM – LOT. JARD. JERICÓ. Município: 
CABEDELO - UF: PB. Processo: 2015-001518/TEC/LI-3898.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 11 de abril de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 22.819/2014

ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.002/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE.
Com base nas informações constantes no Processo em referência, Através de Adesão à Ata de 

Registro de Preços nº 10.002/2015 oriunda do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 22.819/2014 
– Ata de Registro de Preços - ARP nº 44/2014 – Processo nº 216/2013 da Prefeitura Municipal de 
Paulista / PB, de acordo com o Relatório emitido pela Comissão de Licitação da SMS, abalizado 
pelo Parecer da Assessoria Jurídica, 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 a contratação 
em favor da empresa: DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 06.224.321/0001-56, itens 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 45, 46, 50, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 73, 74, 76, 79, 80, 82, 83, 86, 
91, 92, 93, 94, 96, 101, 102, 106, 107, 111, 112, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 137, 138, 144, 
146, 147, 167, 182 e 186, pelo valor total de R$6.684.147,00 (Seis Milhões, Seiscentos e Oitenta 
e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais) para a aquisição em referência, fundamentada no 
Art. 8º, do Decreto Federal nº 3.931/2001 e no Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.717/2006, e, em 
conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

João Pessoa, 10 de Abril de 2015.
Mônica Rocha Rodrigues Alves

Secretária de Saúde

GRIFF ÓTICA LTDA ME - CNPJ/CPF Nº 06.128.358/0001-80 Torna público que  a SUDEMA – 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a EMITIU ALICENÇÃO DE OPERAÇÃO, 
para VEÍCULO PROPAGANDA VOLANTE PERMANENTE – FIAT UNO – PLACA OFAÍCULO 
PROPAGANDA VOLANTE PERMANENTE – FIAT UNO – PLACA OFA =9388/PB,  Rua Manoel 
Mota = 494 = jatobá = Município: PATOS/Pb.  Referente ao Processo: 2015-002211/TEC/LO-9723

JF CAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA ME - CNPJ/CPF Nº 19.749.293/0001-32 Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a  LICENÇÃO DE 
INSTALAÇÃO, para FABRICAÇÃO E PREPARAÇÃO DE GESSO E CAULIM, na Fazenda Maria Ana 
= Zona Rural =Município: SÃO BENTINHO/Pb.  Referente ao Processo: 2015-002201/TEC/LI-4003



CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

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

  
EDITAL 

Responsável: Maria Tavares Batista
CPF: 061.996.034-51
Título/Valor – DMI - R$ 
Protestante: Multiplo Comercio Atacadista de Artigos do
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo:100514
Responsável: José Orlando Simplicio de Oliveira
CPF: 097.147.264-50
Título/Valor – NP - R$ 102.935,70
Protestante: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Apresentante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Protocolo: 100241  
Responsável: Jonabyo Pereira Freire
CPF: 091.340.064-51
Título/Valor – NP - R$ 41.542,14
Protestante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Apresentante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Protocolo: 100653
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, 
intimo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem 
pagar ou darem razões que tem, neste Cartório de 
Protesto, à Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de serem os referidos títulos protestados, na 
forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 10 de abril de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  080/2014, em 29.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa Serra Construções e Serviços Ltda - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de Praça de Eventos em conformidade com Contrato 

Repasse n° 778280/2012 – Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 01 de Abril de 2015
Pedro Feitoza Leite

Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00010/2015 - 02.03.15 - DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - R$ 16.656,00
CT Nº 00011/2015 - 02.03.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 76.954,00
CT Nº 00012/2015 - 02.03.15 - MAYER & GUIMARÃES LTDA - R$ 2.070,00
CT Nº 00013/2015 - 02.03.15 - NUTRINOR COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS - R$ 

11.660,00
CT Nº 00014/2015 - 02.03.15 - PRODUTOS ITA LTDA - R$ 70.112,00

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de pães, bolos e salgados diversos, mediante requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00025/2015 - 01.04.15 - ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE - R$ 232.850,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de pães, bolos e salgados diversos, mediante requisição periódica.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Programas do Governo Federal, Transferências da Saúde e Recursos Próprios do 

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

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e:
CT Nº 00025/2015 - 01.04.15 - ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE - R$ 232.850,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - R$ 16.656,00; HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 
76.954,00; MAYER & GUIMARÃES LTDA - R$ 2.070,00; NUTRINOR COMERCIO ATACADISTA 
DE ALIMENTOS - R$ 11.660,00; PRODUTOS ITA LTDA - R$ 70.112,00.

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

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
pães, bolos e salgados diversos, mediante requisição periódica; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE - R$ 232.850,00.

Sapé - PB, 01 de Abril de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de mate-
riais de limpeza diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Abril de 2015
GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA FILHO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
Concorrência Pública n° 01/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação,  designada pela 

Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que a abertura 
dos envelopes de habilitação do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 14/04/2015, 
às 08:30hs (Horário Local).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na sala da CPL, no Centro Admi-
nistrativo 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, 10 de abril de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
Psicotrópicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min 
e das 14h00min Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 25 de Março de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
padronizados diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Municípi. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min as 12h:00min e das 14h00min Até 17h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 26 de Março de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES

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

Quebra Quilos, S/N - Centro - Fagundes - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) trator agrícola de 
pneus. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 002/2009. Informações: no horário das 08h00min às 12h:00min e das 14h00min 
Até 17h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Fagundes - PB, 26 de Março de 2015
IDEL MACIEL DE SOUSA CABRAL

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE SESSÃO FRACASSADA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada a Rua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Cen-
tro - Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria, torna ciente aos 
interessados que a sessão publica foi fracassada, da licitação com o; OBJETIVO: Aquisição de 
06(seis) motocicletas 150cc do tipo Cross, para operações e fiscalização do transito, para atender 
as necessidades do STTRANS, foi declarado fracassada. 

Sousa – PB, 10 de Abril de 2015.
Maria Gerlane Germano 

Pregoeira  Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 06(seis) motocicletas 
150cc do tipo Cross, para operações e fiscalização do transito, para atender as necessidades do 
STTRANS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 10 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2015

A Prefeitura de Bayeux através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de kit 
escolar, destinado a Secretaria de Educação. Data: 27/04/2015. Horário: 14:00. Local: Sala da 
CPL – Sec. de Saúde, Av. Liberdade, nº 1.973, S.Bento, Bayeux/PB, Fone: (83) 3253-4080, nos 
horários das 13h às 17h. Suporte Legal: Lei nº 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 071/2004. 

Bayeux-PB, 10 de abril de 2015.
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CHAMADA PUBLICA Nº 002/2014

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2014 –Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Bayeux e 
ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda - EPP. Objeto:Contratação de empresa especializada 
para o credenciamento de entidade para realização de tratamento de fototerapia, eletroterapia e 
cinesioterapia destinado aos pacientes com processo ulcerativos. Aditivo: Percentual de 24,85% 
sobre o valor contratado, ficando acrescido em R$ 31.881,60 passando-se seu valor original de R$ 
128.304,00 para R$ 160.185,60. Fundamentação: 8.666/93 e suas alterações posteriores, Cláusula 
Nona do Contrato da CHAMADA PUBLICA nº 002/2014. Assinatura: 06/04/2015.

Bayeux/PB, 06 de abril de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-020/2015

PROCESSO ADM. Nº. 2014/106881/SEREM; 2014/105127/ DIALM/SEAD e 2014/125580 / 
CRDQ/SEAD

A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO PESSOA, através do pregoeiro 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, ficou 
constatado que as seguintes amostras: FORAM REPROVADAS: Itens 17 e 31, pela empresa CAVAL-
CANTE E CIA LTDA – ME, CNPJ nº10. 655.938/0001-01; item 27 pela empresa JSB DISTRIBUIDORA 
LTDA, CNPJ nº 16.693.935/0001-30, por não cumprirem com as especificações contidas no Edital. 
FORAM APROVADAS: itens 02, 12, 20, 21, 23, 26, 40, pela empresa JSB DISTRIBUIDORA LTDA, 
CNPJ nº 16.693.935/0001-30; itens 01, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, pela empresa CAVALCANTE E 
CIA LTDA – ME, CNPJ nº 10. 655.938/0001-01 Ato contínuo, o Pregoeiro informa que Os itens nº 
07, 08, 14, 15, 16, 24, 36 e 51 FORAM FRACASSADOS. Maiores informações na sala da COPEL, 
situada na Av. Diogenes Chianca, 1777, Água Fria, João Pessoa-PB ou pelo Fone: (083) 3218-9005.

João Pessoa, 09 de abril de 2015
Manoel Taigy de Q. M. Neto
Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSUL-
TORIA PEDAGÓGICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 08 de Abril de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO BARBOSA 
DA SILVA - R$ 8.400,00; ADRIANO DA SILVA SANTOS - R$ 12.000,00; ANA MARIA TEIXEIRA DA 
SILVA - R$ 37.800,00; ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA - R$ 27.500,00; ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA 
- R$ 13.200,00; ARICLENES DIAS DA CUNHA - R$ 26.000,00; BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS 
- R$ 4.800,00; ECARTEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA - R$ 14.000,00; EGNALDO SANTOS 
CAVALCANTE - R$ 16.800,00; ELVIS VICENTE ELIAS - R$ 4.200,00; EVERALDO ALUISIO DOS 
SANTOS - R$ 4.800,00; GESSICA KJAMYLLE DA SILVA LIMA - R$ 20.400,00; GILSON SANTOS 
DE MELO - R$ 8.400,00; JOÃO FIDELIS DE OLIVEIRA JUNIOR - R$ 66.000,00; JOSÉ ROBÉ-
RIO DE ANDRADE - R$ 18.000,00; JOSENILDO TOMAZ DA SILVA - R$ 7.800,00; JOSIVALDO 
MAXIMINO DE LIMA - R$ 12.000,00; MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO - R$ 7.800,00; 
MARIA DE OLIVEIRA - R$ 16.800,00; MARIA JOSÉ DA SILVA - R$ 4.800,00; MARIA TEREZA 
GRANGEIRO DOS SANTOS - R$ 128.000,00; NIVALDO DE FARIAS BEZERRA - R$ 7.800,00; 
OTNIEL CABRAL RAMOS - R$ 19.200,00; SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA - R$ 10.800,00; 
SILVINO CHAVES NETO - R$ 25.000,00; WELL RENT A CAR LTDA - R$ 158.160,00; WESLEY 
NASCIMENTO CHAVES - R$ 18.600,00.

Mari - PB, 06 de Março de 2015.
MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA - Prefeito

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mari: 02020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

E PLANEJAMENTO - 04.122.0210.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO - 02050 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - 
12.361.1880.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CUSTEADAS 
C/MDE - 12.361.1880.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
DOS 40% VINCULADOS AO FUNDEB - 02060 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - 
15.451.0210.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 
- 02070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.4280.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO B. DE ATENÇÃO BÁSICA - 02080 - FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02080 - 08.244.4860.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CO-
ORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02090 - SECRETARIA DE 
TRANSPORTES - 26.782.0210.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mari e: CT Nº 01040/2015 - 06.03.15 - 

ADRIANO BARBOSA DA SILVA - R$ 8.400,00 - CT Nº 01041/2015 - 06.03.15 - ADRIANO DA 
SILVA SANTOS - R$ 12.000,00 - CT Nº 01042/2015 - 06.03.15 - ANTÔNIO JOSÉ DA CUNHA - R$ 
27.500,00 - CT Nº 01043/2015 - 06.03.15 - ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA - R$ 13.200,00 - CT Nº 
01044/2015 - 06.03.15 - ARICLENES DIAS DA CUNHA - R$ 26.000,00 - CT Nº 01045/2015 - 06.03.15 
- BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS - R$ 4.800,00 - CT Nº 01046/2015 - 06.03.15 - ECARTEJIANE 
DO NASCIMENTO VIEIRA - R$ 14.000,00 - CT Nº 01047/2015 - 06.03.15 - EGNALDO SANTOS 
CAVALCANTE - R$ 18.000,00 - CT Nº 01048/2015 - 06.03.15 - ELVIS VICENTE ELIAS - R$ 
4.200,00 - CT Nº 01049/2015 - 06.03.15 - EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS - R$ 4.800,00 - CT 
Nº 01050/2015 - 06.03.15 - GESSICA KJAMYLLE DA SILVA LIMA - R$ 20.400,00 - CT Nº 01051/2015 
- 06.03.15 - GILSON SANTOS DE MELO - R$ 8.400,00 - CT Nº 01052/2015 - 06.03.15 - JOÃO 
FIDELIS DE OLIVEIRA JUNIOR - R$ 66.000,00 - CT Nº 01053/2015 - 06.03.15 - JOSÉ ROBÉRIO 
DE ANDRADE - R$ 18.000,00 - CT Nº 01054/2015 - 06.03.15 - JOSENILDO TOMAZ DA SILVA - R$ 
7.800,00 - CT Nº 01055/2015 - 06.03.15 - JOSIVALDO MAXIMINO DE LIMA - R$ 12.000,00 - CT 
Nº 01056/2015 - 06.03.15 - MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO - R$ 7.800,00 - CT Nº 
01057/2015 - 06.03.15 - MARIA DE OLIVEIRA - R$ 16.800,00 - CT Nº 01058/2015 - 06.03.15 - MA-
RIA JOSÉ DA SILVA - R$ 4.800,00 - CT Nº 01059/2015 - 06.03.15 - MARIA TEREZA GRANGEIRO 
DOS SANTOS - R$ 128.000,00 - CT Nº 01060/2015 - 06.03.15 - NIVALDO DE FARIAS BEZERRA 
- R$ 7.800,00 - CT Nº 01061/2015 - 06.03.15 - OTNIEL CABRAL RAMOS - R$ 19.200,00 - CT Nº 
01062/2015 - 06.03.15 - SEVERINO ANTÔNIO DA SILVA - R$ 10.800,00 - CT Nº 01063/2015 - 
06.03.15 - SILVINO CHAVES NETO - R$ 25.000,00 - CT Nº 01064/2015 - 06.03.15 - WELL RENT 
A CAR LTDA - R$ 158.160,00 - CT Nº 01065/2015 - 06.03.15 - WESLEY NASCIMENTO CHAVES 
- R$ 18.600,00 - CT Nº 01066/2015 - 06.03.15 - ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA - R$ 37.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09005/2015                                    PROCESSO ADM. Nº. 2015/000451
OBJETO: Contratação para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis 

Destinados a merenda escolar dos Alunos das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino.
ABERTURA DIA: 27/04/2015                                                                   HORÁRIO:  09:00 horas 
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através do Pregoeiro torna 

público que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Presencial, cuja sessão pública será 
realizada no Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, situada no Altiplano Cabo Branco - 
João Pessoa / PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a 
modalidade Pregão; o Decreto Municipal nº. 4.985/03 de 18 de novembro de 2003, que regulamenta 
o pregão no município de João Pessoa; Decreto Municipal 7.884/2013; Lei Municipal nº. 10.431 
de 11 de abril de 2005, publicada no SO nº. 952 com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993 e respectivas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006, Código de Defesa do 
Consumidor. FONTE DE RECURSOS: 00 (Recursos Ordinários), e 11 FNDE (Salário Educação). 
Edital: cópia a ser adquirida mediante preenchimento de protocolo solicitado através do e-mail: 
cslsedecjp@yahoo.com.br. Atendimento Externo da Comissão: 08h:00m as 12h:00m. Informações 
pelo Fone: (083) 3218-9255.

João Pessoa, 10 de Abril de 2015.
José Martins Inácio

Pregoeiro Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 28 de abril de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.06.008/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO É A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS CONFORME TERMO 
DE COMPORMISSO Nº 201305876 PARA AS CRECHES: ALCIDES CARTAXO LOUREIRO (ID 
DA OBRA 2175), CATINGUEIRA (ID DA OBRA 19655) E JOÃO PAULO II (ID DA OBRA 19657) 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 es-
tarão 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,10 de abril de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.008/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro  Oficial, torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 28 de abril de 2015, 
licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob N° 2.06.008/2015, tipo “MENOR PREÇO”, 
tendo como por OBJETO É A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS CONFORME TERMO 
DE COMPORMISSO Nº 201305876 PARA AS CRECHES: ALCIDES CARTAXO LOUREIRO (ID 
DA OBRA 2175), CATINGUEIRA (ID DA OBRA 19655) E JOÃO PAULO II (ID DA OBRA 19657) 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 es-
tarão 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,10 de abril de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Ezequiel Duarte, 52 - Centro - Joca Claudino - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças e serviços 
para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos do município de Joca Claudino. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35631057.
Joca Claudino - PB, 10 de Abril de 2015

JOLISBERTON VITAL DO NASCIMENTO - Pregoeiro Oficial

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 11 de abril de 2015Publicidade
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Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018115408/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.373,80
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021554
Responsavel.: FABRICIO LAUREANO TORRES 
LANCHONETE
CPF/CNPJ....: 019935260/0001-87
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            470,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018424
Responsavel.: GRAFICA SAO MATEUS LTDA
CPF/CNPJ....: 012940493/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            836,75
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022379
Responsavel.: IVANILDO BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 205858704-97
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            140,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021207
Responsavel.: IVANIA CARDOSO BASTOS
CPF/CNPJ....: 015038823/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            412,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019563
Responsavel.: JOSINALVA BATISTA PORTO
CPF/CNPJ....: 753492644-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,55
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021218
Responsavel.: JOAO LUIZ NOBRE 03210034893
CPF/CNPJ....: 015136421/0001-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             93,39
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021502
Responsavel.: JOSE ANSELMO DE N S FILHO
CPF/CNPJ....: 048653174-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018358
Responsavel.: JOSINALVA BATISTA PORTO
CPF/CNPJ....: 753492644-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021933
Responsavel.: JOSINALVA BATISTA PORTO
CPF/CNPJ....: 753492644-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019561
Responsavel.: LSC BAR E RESTAURANTE LTDA
CPF/CNPJ....: 009105177/0001-27
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$          3.840,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021629
Responsavel.: M F PRODUTOS VETERINARIOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010451583/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            531,80
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021638
Responsavel.: M F PRODUTOS VETERINARIOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 010451583/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021451
Responsavel.: MARILENE COSMO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 436900924-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            500,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021936
Responsavel.: OFISU JUSU TEMAKERIA E SERVI-
COS DE
CPF/CNPJ....: 019797887/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,50
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017943
Responsavel.: PEQUENO PE COM. DE ART.INFAN-
TIS LTD
CPF/CNPJ....: 015418811/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.539,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021768
Responsavel.: RAFAELLA GADELHA BARROS
CPF/CNPJ....: 020737432/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            134,15
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021887
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.126,96
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019744
Responsavel.: SERGIO RICARDO DE AGUIAR RA-
MOS BRAS
CPF/CNPJ....: 019390744/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019781
Responsavel.: SAYONARA JOSEFA RAMOS MARINHO
CPF/CNPJ....: 020533368/0001-22
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.493,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022366
Responsavel.: ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA
CPF/CNPJ....: 554504234-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021652
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492,de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/04/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

2º OFÍCIO DE PROTESTO - 5º OFÍCIO DE NOTAS
BELA.  MARIA ÂNGELA SOUTO CANTALICE

Praca 1817, 40 -  Centro - J. Pessoa - Fone: 3241.3040
E D I T A L

Responsavel.: ANDRADE E CARVALHO LTDA EPP
CPF/CNPJ....: 003462262/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            928,27
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019795
Responsavel.: BEZERRA E BEZERRA LTDA
CPF/CNPJ....: 014903080/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.844,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016686
Responsavel.: BEZERRA E BEZERRA LTDA
CPF/CNPJ....: 014903080/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.844,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016685
Responsavel.: BEZERRA E BEZERRA LTDA
CPF/CNPJ....: 014903080/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.844,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016687
Responsavel.: CHAO E TETO CONSTRUCOES 
CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 003730277/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019779
Responsavel.: CM INFORM COM.E SERV.DE INFOR
CPF/CNPJ....: 009108087/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,57
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022315
Responsavel.: CLAUDIANO PEREIRA DE ARAUJO 
0099301
CPF/CNPJ....: 016973557/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            723,89
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022034
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DISTRI-
BUICAO DE
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.267,76
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022378
Responsavel.: CEM CEN E DIST ELET ELET LTDA
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.217,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022241
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DIST. 
ELET. EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            423,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021958
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DIST. 
ELET. EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            380,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021954
Responsavel.: CEM POR CENTO DIST.ELET.ELET.
LTDA.
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.746,98
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022135
Responsavel.: CEM POR CENTO COM E DIST DE 
ELET EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.450,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022151
Responsavel.: CEM POR CENTO COM DIST ELET 
ELET LT
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.181,16
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022159
Responsavel.: CARLOS AUGUSTO MAMEDE CHIANCA
CPF/CNPJ....: 554503774-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            510,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 019560
Responsavel.: DELMA DE FATIMA DE ARAUJO 
FERNANDES
CPF/CNPJ....: 929865604-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021209
Responsavel.: DENISE COSTA DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 042358384-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            286,44
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017334
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST.
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.171,47
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022240
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP.E ASSIST.
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.050,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 022010
Responsavel.: ELINE M DE PAIVA CHAVES ALVES
CPF/CNPJ....: 008650884-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.700,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 021561
Responsavel.: E & I COMERCIO DE RACOES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 021590965/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             90,56
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018093

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
O Presidente oficial da CPL comunica aos interessados na Licitação Tomada de Preços Nº 00003/2015 

- Processo Administrativo Nº 150331TP00003, que objetiva: Contratação de empresa especializada em 
construção civil para, execução dos serviços de ampliação de 03 (três) Postos de Saúde, nas seguintes 
localidades: Zona rural, Sítio Bolas; Zona urbana, Bairro Santo Antônio e Zona Urbana, Centro, junto a 
este Município, que a sessão de abertura foi adiada do dia 21 de Abril de  2015, para o dia 22 de Abril 
de 2015 às 10:00 Horas. No mesmo local anteriormente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: p.m.itatuba.comercial@gmail.com

Itatuba - PB, 07 de Abril de 2015
CARLOS ALBERTO MARTINS VERÍSSIMO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.009/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro                           Oficial, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 28 de abril de 
2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob                              N° 2.06.008/2015, tipo 
“MENOR PREÇO”, tendo como por OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS 
(EM FERRO) 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,10 de abril de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.010/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia 29 de abril de 2015, licitação 
na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.06.010/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como 
por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO GARANTIR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO O PLENO ACESSO A EDUCAÇÃO, 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, 10 de abril de 2014.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2015, licitação 
na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob  N° 2.06.010/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como 
por OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 03 
(TRÊS) CAMINHÕES PIPA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 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, 10 de abril de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transporte 
diversos, com a utilização de veículo apropriado. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sapé - PB, 10 de Abril de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
injetáveis para a Farmácia Básica do Município de Triunfo-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 10 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 11:30 horas do dia 27 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento de refeições prontas, na sede do município de Triunfo, conforme solicitação da Secretaria 
de Administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 10 de Abril de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
 

CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 14:30 horas do dia 28 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de postos de combustíveis 
para o fornecimento mensal de gasolina, lubrificantes e filtros destinados aos veículos da Câmara 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 09 de Abril de 2015
Eric Alves de Queiroz 

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Mota da Silva, 01 - Centro - Taperoá - PB, às 14:30 horas do dia 12 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de serviços visando à 
publicidade e propaganda para atuar na divulgação e participação dos programas, projetos, produ-
ção e veiculação em rádio e sites na web com abrangência local, dos atos oficiais e transmissão 
das sessões realizada pela Câmara Municipal de Taperoá/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Taperoá - PB, 09 de Abril de 2015
Eric Alves de Queiroz 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
CONTRATO Nº 087/2015 - Contratado(a): AROMA Distribuidora de Material de Limpeza e 

Produtos Descartáveis Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza di-
versos. Valor Contratado: R$ 18.970,00.  Recursos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas 
Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 088/2015 - Contratado(a): Beta Solution Comércio de Eletro Eletrônico Ltda 
ME. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: 
R$ 2.115,00.  Recursos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de 
Consumo. Vigência: 25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 089/2015 - Contratado(a): Cavalcante e Cia Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 4.323,00.  Recursos: Próprios, MDS 
e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 090/2015 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 9.260,00.  Recur-
sos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 
25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 091/2015 - Contratado(a): Cristal Comércio de Produtos Químicos Ltda. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 9.900,00.  
Recursos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 
25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 092/2015 - Contratado(a): JSB Distribuidora Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 3.260,00.  Recur-
sos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 
25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 093/2015 - Contratado(a): Max Comércio de Materiais para Escritório Ltda - 
ME. Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: 
R$ 15.290,00.  Recursos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de 
Consumo. Vigência: 25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 094/2015 - Contratado(a): Mayer & Guimarães Ltda ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material de limpeza diversos. Valor Contratado: R$ 476.895,00.  Re-
cursos: Próprios, MDS e FNDS. Classificação: Diversas Secretarias - Mat. de Consumo. Vigência: 
25/03/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 25 de março de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015

CONTRATO Nº 095/2015 - Contratado(a): Beta Solution Comércio de Eletro Eletrônico Ltda ME. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza diversos.. Valor Contratado: R$ 
6.180,00.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Mat. de Consumo. 
Vigência: 25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 096/2015 - Contratado(a): Cavalcante e Cia Ltda. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de material de limpeza diversos.. Valor Contratado: R$ 3.760,00.  Recursos: Próprios 
e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Mat. de Consumo. Vigência: 25/03/2015 a 
31/12/2015.

CONTRATO Nº 097/2015 - Contratado(a): Cristal Comércio de Produtos Químicos Ltda. Objeto: 
Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza diversos.. Valor Contratado: R$ 15.040,00.  
Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Mat. de Consumo. Vigência: 
25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 098/2015 - Contratado(a): Comercial Medeiros Ltda - ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material de limpeza diversos.. Valor Contratado: R$ 25.661,00.  Re-
cursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Mat. de Consumo. Vigência: 
25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 099/2015 - Contratado(a): JSB Distribuidora Ltda - ME. Objeto: Prestar o for-
necimento parcelado de material de limpeza diversos.. Valor Contratado: R$ 1.185,00.  Recursos: 
Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Mat. de Consumo. Vigência: 25/03/2015 
a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 100/2015 - Contratado(a): João Batista da Rocha Ribeiro - ME. Objeto: Prestar 
o fornecimento parcelado de material de limpeza diversos.. Valor Contratado: R$ 6.400,00.  Re-
cursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Mat. de Consumo. Vigência: 
25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 101/2015 - Contratado(a): Max Comércio de Materiais para Escritório Ltda - ME. 
Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza diversos.. Valor Contratado: R$ 
13.782,50.  Recursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Mat. de Consumo. 
Vigência: 25/03/2015 a 31/12/2015.

CONTRATO Nº 102/2015 - Contratado(a): Mayer & Guimarães Ltda ME. Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de material de limpeza diversos.. Valor Contratado: R$ 8.531,00.  Re-
cursos: Próprios e SUS. Classificação: Fundo Municipal de Saúde -  Mat. de Consumo. Vigência: 
25/03/2015 a 31/12/2015.

Bayeux/PB, 25 de março de 2015
Ana Cristina da Costa Gomes

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA JURÍDICA PARA PRESTAR OS 
SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI, DECRETOS, PORTARIAS, PARECERES 
E ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DO PREFEITO, PARA O MUNICÍPIO DE IBIARA, 
CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00016/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDORA – DENYZE GONSALO FURTADO - CPF: 075.197.834-56
VALOR MENSAL CONTRATADO - R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL CONTRATADO - R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VALIDADE –31.12.2015.
DATA DA CELEBRAÇÃO - 10 de Abril de 2015

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAR OS SERVIÇOS NA ÁREA 
JURÍDICA EM PROMOVER DEFESA PERANTE A COMARCA DE CONCEIÇÃO, ACOMPANHAR 
PROCESSOS TRABALHISTAS JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO DA COMARCA DE ITAPO-
RANGA, PARA A ATENDAR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA. 
CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00017/2015.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA - CNPJ Nº 08.943.268/0001-79
LICITANTE VENCEDOR – CICERO JOSÉ DA SILVA- CPF  nº 204.903.564-00
VALOR MENSAL – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VALOR DO CONTRATO - R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VALIDADE – 31.12.2015 
DATA DA CELEBRAÇÃO – 10 de abril de 2015

PEDRO FEITOZA LEITE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, 
no Processo de Inexigibilidade nº 00016/2015, cujo objeto é a Contratação de profissional na área 
jurídica para prestar os serviços na elaboração de projetos de lei, decretos, portarias, pareceres e 
assessoria jurídica ao Gabinete do Prefeito, para o Município de Ibiara, a Srª. DENYZE GONSALO 
FURTADO – CPF nº 075.197.834-56, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
que será pago de acordo com a prestação dos serviços ora citados. 

Ibiara, 09 de Abril de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 03.07.13.603 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2014.

DATA DE REABERTURA: 24/04/2015 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 15-00208-3.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS PROJE-

TORES MULTIMÍDIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, Sra. 

Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 231/2014 do Excelentíssimo Senhor Secretário 
de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação acima, na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço global, considerando que a 
primeira abertura deflagrou-se deserta por ausência de interessados à sessão. O segundo Edital 
ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e da Central de Compras/SEAD. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – Tesouro do Estado. Consultas com 
a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 14h às 18h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 10 de abril de 2015.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Mat. 170.333-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara, no 
Processo de Inexigibilidade nº 00017/2015, cujo objeto é a contratação de profissional para prestar 
os serviços na área Jurídica em promover defesa perante a comarca de conceição, acompanhar 
processos trabalhistas junto à justiça do trabalho da comarca de Itaporanga, para a atendar as 
necessidades da prefeitura municipal de Ibiara, o Sr. CICERO JOSÉ DA SILVA, portador do CPF nº 
204.903.564-00, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), que será pago de acordo 
com os serviços prestados junta a prefeitura municipal de Ibiara. 

Ibiara, 09 de Abril de 2015.
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preços para aquisição de livros, 
com fim de melhorar o desempenho das atividades escolares. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 06 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar : Sistema de Regis-
tro de Preços para aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higiene Pessoal.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 10 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar : Sistema de Registro 
de Preço para o fornecimento de Quentinhas, coffer Break e buffer para atender as necessidades 
diário. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 10 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 13:30 horas do dia 24 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar: Sistema de Registro de 
Preços para aquisição de matéria prima para fabricação de pães.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Sousa - PB, 10 de Abril de 2015
MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N436/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pre-
gão presencial na sede deste órgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/
Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 27/04/2015 às 09:00 horas para:

Registro de Preço para Contratação de Serviços de licenciamento de software, destinado ao  
Departamento Estadual de Transito - DETRAN, 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 - 14-02048-4
João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA PREGÃO PRESENCIAL N 455/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083) 3218-4588, no dia 24/04/2015, às 09:00 horas para:

Registro de Preços para aquisição de roupa hospitalar, destinado a Secretaria de Estado da 
Saúde/SES, 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 15-00272-7
João Pessoa, 10 de abril de 2015

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL POCO JOSE DE MOURA

RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2014
OBJETO: Execução dos serviços de construção de 01 (uma) barragem de terra do Açude 

Condado, neste município, conforme planilha d.
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
VIGA ENGENHARIA EIRELI - EPP - Valor: R$ 2.390.660,36.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Frei Damião, 332 - Centro - Poço de José de Moura - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35641008.
Poço de José de Moura - PB, 10 de Abril de 2015

MAIANE DE SOUSA OLIVEIRA
 Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais médicos hospitalares diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 09 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos psicotrópicos diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 09 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço – MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO, para: Aquisição parcelado de medicamentos de A a Z da linha farma, através de oferta 
de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, com solicitação periódica e/ou 
diariamente com entrega imediata, nos quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde deste 
Município Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 09 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
expedientes diversos, destinados a manutenção das diversas secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 09 de Abril de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
C O N V O C A Ç Ã O

O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, da Prefeitura Municipal de Arara, PB, fundamentado na ATA 
nº 02, datada em 06/04/2015, referente ao Pregão Presencial de nº 00011/2015, realizado no dia 
01 de Abril do corrente ano, que tem como objetivo: A contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços no fornecimento de Links de Internet para a Administração Municipal, onde a 
empresa declarada vencedora Lemos e Morais Ltda, torna-se DESABILITADA por ter apresentado a 
Certidão do CREA-PB, vencida em 31/03/2015, portanto fica desde já convocada a segunda empresa 
classificada: BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Inscrita no CNPJ 12.640.188/0001-11, para 
abertura do envelope nº 002 (Documentos de Habilitação), no Próximo dia 27/04/2015, no mesmo 
local da primeira reunião às 13h00min, caso não haja intenção de recurso.

Arara - PB, 07 de Abril de 2015.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10h30min do dia 27 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Locação de veículos, destinados a manu-
tenção das atividades da secretaria de saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-
1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Material Odontológico de 
Consumo e Permanente, para suprir as necessidades do Hospital Municipal e aos PSF’s, deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br

Arara - PB, 09 de Abril de 2015.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com 

sede à Rua Antonio Ramalho Diniz, 26, inscrita no CNPJ sob o nº 08.943.268/0001-79, através da 
Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na 
Resolução FNDE/CD n° 38/2009, vem realizar Chamada Pública de nº 00001/2015, para aquisição 
de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, marcada para o 
dia 27 de Abril de 2015, as 09:00 horas, na Sala da Comissão de Licitação. Demais esclarecimentos 
na Sala de Licitações ou pelo telefone 083-3454-1035. 

Ibiara - PB,  10 de abril de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 615, torna público para conhecimentos dos interessados que a empresa 
NSEG Construções e Incorporações Ltda., CNPJ Nº 16.715.147/0001-06 interpôs impugnação ao 
Edital de Concorrência Pública Nº 07.001/2015 que tem como objeto a seleção de empresas para 
a Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas, CREIS e Anexos da SEDEC/PMJP.

João Pessoa, 10 abril de 2015
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 

de Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 018/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS 
AO ASSISTENCIALISMO DO POVO CARENTE DESTE MUNICIPIO..

VENCEDOR (ES):
DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
R$ 243.917,22(Duzentos e Quarenta e Três Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Vinte e Dois 

Centavos)
SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 10 de Abril de 2015

JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO
Pregoeiro(a) Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste 
AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 019/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE 07 GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTINADOS 
AO ASSISTENCIALISMO DO POVO CARENTE E DESTE MUNICIPIO..

VENCEDOR (ES):
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIOS LTDA -EPP.
R$ 43.330,00(Quarenta e Três Mil, Trezentos e Trinta Reais)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 10 de Abril de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Pregoeiro(a) Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL na sala de reunião da Câmara de Vereadores sediada, na 
Av: Governador Antônio Mariz, s/n  – Centro – Matinhas - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Abril de 
2015, do tipo menor preço por item para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO DESTINADOS AO 
VEÍCULO DA CÂMARA DE VEREADORES, Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08h às 12h: dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3637.1000 – 9315.5778 – 8896.3139

Matinhas - PB, 10 de Abril de 2015.
HÉLIO RODRIGUES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2015
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA e foram consideradas 
INABILITADAS as empresas JUED COMÉRCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODON-
TOLÓGICOS LTDA ME, VIAMED LTDA ME e ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA ME. Abre-se vista do 
processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura do 
envelope PROPOSTA DE PREÇO será realizada no dia 22 de abril de 2015, às 10:00 horas, no 
mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 10 de Abril de 2015.
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2015
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foram consideradas INABILITADAS as empresas VIAMED LTDA ME 
e LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da 
comissão de licitação. 

Aguiar-PB, 10 de Abril de 2015.
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LEILÃO Nº  00003/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 28 de abril do corrente ano, às 08:30 horas 
na sala da Comissão de Licitação – PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR – PB – na Rua Irineu 
Lacerda, s/n, Centro Aguiar, LEILÃO Nº 00003/2015,  em 02 (dois) Lotes para alienação de prédios:

LOTE ESPECIFICAÇÕES PREÇO MÍNIMO
01 Um Prédio localizado na Rua Odilio Pereira, s/nº, centro, na Cidade de Aguiar-PB,  com 

área construída de 126,95 m², 150.000,00
02 Um Prédio localizado na Rua Edgar Gomes, s/nº, centro, na Cidade de Aguiar-PB,  com 

área construída de 49,09 m² 70.000,00
Os interessados deverão realizar cadastro na Comissão Permanente de Licitação, no endereço 

acima citado, até às 08:30 hs do dia 27 de março de 2015.
O Edital encontra-se à disposição na Prefeitura Municipal. Outras informações poderão ser 

obtidas pelo telefone (083) 3499-1180.
Aguiar-PB,  10 de Abril de 2015

MARIA DALVANY GOMES LACERDA
PRESIDENTE  CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00023/2015,  do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos de 
farmácia, cuja abertura será no dia 28.04.2015 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB.O edital e demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 10 de Abril de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 16:00 horas do dia 23 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de construção, 
mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. 
Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 10 de Abril de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 009/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP008/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Casa da Construção Ltda, CNPJ Nº 

16.515.252/0001-93. Objeto: Compra de  material de construção em geral. Total: R$ 316.338,69. 
Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes 
Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Osvaldo R. A. de Sousa (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 010/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP009/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Casa da Construção Ltda, CNPJ Nº 

16.515.252/0001-93. Objeto: Compra de material eletrico em geral. Total: R$ 127.989,20. Recursos: 
Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes Ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Osvaldo R. A. de Sousa (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 011/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP010/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Rosemeri da C. Oliveira, CNPJ Nº 

20342618000147. Objeto: Aluguel de uma casa, na cidade de Campina Grande/PB. Total: R$ 
18.000,00. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 
01/04/15. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Rosemeri da C. Oliveira (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 012/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP013/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: José Nergino Sobreira, CNPJ nº 

63.478.895/0001-94. Objeto: Compra de material odontológico. Total: R$ 32.557,38. Recursos: 
Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes Ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Luiz J. de Souza (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 013/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP013/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: MM Com. de Med. Ltda, CNPJ Nº 

13.312.369/0001-81. Objeto: Compra de material odontológico. Total: R$ 20.579,22. Recursos: 
Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes Ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Marcos R. C. Matias (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 014/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP014/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, 

CNPJ: 70.104.344/0001-26. Objeto: Compra de medicamentos. Total: o valor total de R$ 85.421,09. 
Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes 
Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Washimgton J. de queiroz (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 015/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP014/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: LARMED,  CNPJ 10.831.701/0001-26. 

Objeto: Compra de medicamentos. Total: R$ 191.682,65. Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) 
ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) 
e Francisco J. de L. Pereira (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 016/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP014/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Pharmaplus Ltda, CNPJ Nº 

03.817.043/0001-52. Objeto: Compra de medicamentos. Total: R$ 16.226,15. Recursos: Recursos. 
Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes Ass.: Carmelita E. 
V. Sousa (Prefeita) e Marcos Raphael Coldo Matias (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 017/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP015/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, 

CNPJ: 70.104.344/0001-26. Objeto: Compra de material médico hospitalar. Total: R$ 38.454,40. 
Recursos: Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes 
Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Washimgton J. de queiroz (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 018/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP015/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: LARMED Dist. de Med.Ltda, CNPJ 

10.831.701/0001-26. Objeto: Compra de material médico hospitalar. Total: R$ 16.674,10. Recursos: 
Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes Ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Francisco J. de L. Pereira (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 019/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP015/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: MM Comercial de Med. Ltda, CNPJ Nº 

13.312.369/0001-81. Objeto: Compra de material médico hospitalar. Total: R$ 1.690,00. Recursos: 
Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes Ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Marcos R. C. Matias (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 020/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP015/2015
Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Pharmaplus Ltda, CNPJ Nº 

03.817.043/0001-52. Objeto: Compra de material médico hospitalar. Total: R$ 3.440,10. Recursos: 
Próprios. Vigência: 01 (um) ano. Classificação: QDD/2015. Data da Ass.: 01/04/15. Partes Ass.: 
Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e Vanderley V. de Siqueira (Pela Empresa). 

Carmelita Estevão Ventura Sousa
Prefeita

Livramento/PB, 01 de abril de 2015.

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 15-00279-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 007/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução 
de obra referente à Ampliação do Sistema de Abastecimento de água - Construção de 01 (uma) 
estação elevatória de água tratada da adutora de emergência, na cidade de Sousa, no Estado da 
Paraíba.  Abertura: 05/05/2015 – às 10:00 horas. Adquirir o Edital ou obter informações na sede da 
CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 10 de abril de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José Mariano 

Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de softwares e processamento de dados, em 
atendimento as demandas operacionais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 10 de Abril de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José Mariano 

Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de mochilas, mediante solicitação periódica e 
entrega parcelada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 0325/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 10 de Abril de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE : TOMADA DE PREÇO N° 002/2015
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada, para organização e realização de concurso 

público, visando o recrutamento e seleção de candidatos para provimento de cargos do quadro efetivo 
na Administração da Câmara Municipal de Sousa, com realização de inscrições, preparação, aplicação e 
correção das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como promoção de 
todos os atos necessários à seleção. Conforme anexo ao edital.

ABERTURA: 20/05/2015 ás 9h30
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na sede da Câmara Municipal, 

em todos os dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00, Rua Nabor Meira, 17, Centro, Sousa-PB.
Sousa- PB, 10 de abril de 2015

Francisco Estrela Dantas
PRESIDENTE DA CPL/CMS

PREFEITURA MUNICIPAL DEDESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados do 
julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP008/2015. Objeto: Prestar serviço de internet via rádio de 
uso contínuo. Vencedor: Maria M. M. Goncalves (Online Net Desterro), CNPJ: 13.683.378/0001-89, com 
o valor total de R$ 52.800,00, ref. aos itens: I a XIII. Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados do 
julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP013/2015. Objeto: Compra de pneu, câmara de ar, protetor 
e outros. Vencedor: AC Com Pneus Ltda CNPJ: 00.622.097/0001-74, com o valor total de R$ 355.916,00, 
ref. Aos lotes: I, III, IV, V, VI E VII. Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar os resultados do 
julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP010/2015, objeto: à Prestar o fornecimento parcelado de 
cafés; almoços e jantares. Vencedor: Geórgia L. Mendonça, CPF nº 094.915.444-03, com a quantia de 
53.800,00, ref. ao lote I (itens: 01 a 06). Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP014/2015. Objeto: Compra de Gasolina comum, Óleo 
Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10, destinados aos veículos. Vencedor: Maria de L. Mendonça-ME CNPJ: 
03.605.056/0001-68, com o valor total de R$ 985.250,00. Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados do 
julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP016/2017, objeto à Prestar serviço de parcelado de hotelaria, 
na sede do município, visando atender os prestadores de serviço que por força contratual tenham direito. 
Vencedor: Rui Marques das Neves, CPF nº 087.153.674-95, com o valor total de R$ 26.500,00, pelo lote 
I. Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados do 
julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP017/2015. Objeto: Aluguel de veículos para transportes de 
alunos. Vencedor: Costa Lira S. e T. Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total de R$ 
268.840,00, ref. aos itens: 1 a 9. Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados do 
julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP019/2015. Objeto: Locação mensal de um veículo. Vencedor: 
Costa Lira S. e T. Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, com o valor total de R$ 511.680,00, ref. ao Lote 
I (itens: 1 a 9) Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados 
do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP020/2015. Objeto: Compra de gêneros alimentícios p/ 
merenda escolar. Vencedor: Juscely A. Gonçalo-ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45, com o valor total de 
R$ 251.235,00, ref. ao Lote I (itens: 1 a 34), e o valor total de R$ 327.753,00, ref. ao Lote II (itens: 1 a 
39). Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados do 
julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP021/2015. Objeto: Compra de materiais de limpeza e utensílios. 
Vencedor: Juscely A. Gonçalo - ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45, com o valor total de R$ 110.326,00, ref. 
ao Lote I (itens: 1 a 63) Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

A Prefeita de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os resultados do 
julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP022/2015. Objeto: Compra de carnes e derivados para 
merenda escolar e outros. Vencedor: Juscely A. Gonçalo - ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45, com o valor 
total de R$ 117.600,00, ref. ao Lote I (itens: 01 a 05) Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP008/2015. Objeto: Prestar serviço de internet via 
rádio de uso contínuo. Vencedor: Maria M. M. Goncalves (Online Net Desterro), CNPJ: 13.683.378/0001-89, 
com o valor total de R$ 24.000,00, ref. aos item: I. Publique-se e cumpra-se.

Rosângela de Fátima Leite
Prefeita

Desterro/PB, 01 de abril de 2015.

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP009/2015. Objeto: Manutenção preventiva e 
corretivo nos equipamentos médicos. Vencedor: Valdeban L. Guimarães-ME, CNPJ nº 15.347.788/0001-84, 
com o valor total de R$ 37.175,50, ref. aos itens: 01 a 26. Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP010/2015. Objeto: Prestar o fornecimento 
parcelado de cafés; almoços e jantares. Vencedor: Geórgia Lima Mendonça, CPF nº 094.915.444-03, com 
a quantia de 13.000,00, ref. ao lote II (item 1 a 6). Publique-se e cumpra-se. 

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP012/2015. Objeto: Aluguel de uma casa no 
Bairro: Alto Branco (Campina Grande/PB), para casa de apoio. Vencedor: Rosemeri da C. Oliveira, CNPJ 
Nº 20342618000147, com o valor total de R$ 18.000,00, pelos 12 (doze) meses. Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP013/2015. Objeto: Compra de pneu, câmara 
de ar, protetor e outros. Vencedor: AC Comercio de Pneus Ltda CNPJ: 00.622.097/0001-74, com o valor 
total de R$ 46.552,00, ref. ao lote: II. Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP015/2015. Objeto: Compra parcelada de 
Gasolina comum, Óleo Diesel S/500 e Óleo Diesel S/10, destinados aos veículos. Vencedor: Maria de L. 
Mendonça-ME CNPJ: 03.605.056/0001-68, com o valor total de R$ 339.340,00. Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar 
os resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP016/2017. Objeto: à Prestar serviço de 
parcelado de hotelaria, na sede do município, visando atender os prestadores de serviço que por força 
contratual tenham direito. Vencedor: Rui Marques das Neves, CPF nº 087.153.674-95, com o valor total 
de R$ 5.250,00, pelo lote I. Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP019/2015. Objeto: Realização de diversas 
viagenspara. Vencedor: Costa Lira S. e T. Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, o valor total de R$ 
302.640,00,  ref. ao Lote II (itens: 1 a 7). Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP020/2015. Objeto: Compra de gêneros ali-
mentícios destinado. Vencedor: Juscely A. Gonçalo - ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45, com o valor total 
de R$ 58.118,00, ref. Ao lote III (itens: 1 a 37) Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os 
resultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP021/2015. Objeto: Compra de materiais de 
limpeza e utensílios. Vencedor: Juscely A. Gonçalo - ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45, com o valor total 
de R$ 50.627,50, ref. ao Lote II (itens: 1 a 63) Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves - Secretário de Saúde   Desterro/PB, 01 de abril de 2015

O Secretário de Saúde de Desterro/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar os re-
sultados do julgamento do Pregão Presencial SRP N.º PP022/2015. Objeto: Compra de carnes e derivados. 
Vencedor: Juscely A. Gonçalo - ME CNPJ nº 11.479.016/0001-45, com o valor total de R$ 31.750,00, ref. 
ao Lote II (itens: 01 a 05) Publique-se e cumpra-se.

Rubens Marques das Neves
Secretário de Saúde

Desterro/PB, 01 de abril de 2015
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