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Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

l Canal da Educação dá acesso gratuito a conteúdos educativos. Página 10

l Portabilidade de crédito liderou queixas contra bancos em abril. Página 11
 
l Convênio Procon-JP e faculdades vão abrir vagas para estagiários. Página 13

l 13 municípios serão beneficiados com a 3a Caravana do Coração. Página 14
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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
DÓLAR    R$ 2,995  (compra) R$ 2,998  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,950  (compra) R$ 3,070  (venda)
EURO   R$ 3,430  (compra) R$ 3,434  (venda)
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em JOÃO PeSSOA

O descarte irregular de lixo em calça-
das e terrenos baldios gera 80 denún-
cias por dia, segundo a Emlur. Multa 
pode chegar a R$ 11,6 mil.  PÁGINA 13

Bombeiros fazem exercício de
simulação de combate a incêndio 

Paraíba

Ação faz parte do Curso de Formação de Ins-
trutores e, pela primeira vez, acontece em am-
biente confinado para simular atuação durante 
incêndios em áreas fechadas.  PÁGINA 15

Comando Geral utilizou um simulador do tipo container
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Esportes

Segunda etapa da Copa Nordeste de 
Skate será disputada hoje na capital 

mAnObRAS RAdicAiS PÁGINA 22 

B.B. KING
Rei do Blues morre aos 
89 anos em Las Vegas.

Músicos paraibanos
comentam a perda e 
revelam influência.
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  PÁGINA 17
Ativistas realizaram uma caminhada 
ontem até a Assembleia Legislativa

PÁGINA 5

Frente Parlamentar pelos 
direitos LGbT é instalada

resPeito e cidadania

FOTO: Reprodução/
downatthecrossroads



Se dúvida houvesse, agora não há mais: 
de acordo com os critérios definidos pela 
Organização Mundial da Saúde, o Brasil 
vive efetivamente uma epidemia de den-
gue. Quem teve a gentileza de repassar esta 
informação à opinião pública foi o próprio 
ministro da Saúde, Arthur Chioro. Embo-
ra mereça destaque a forma transparente 
com que o ministro reconheceu o quadro 
de epidemia, há sempre de se lamentar que 
o governo não tenha sido capaz, até agora, 
de conter o avanço da nefasta ação do mos-
quito Aedes aegypti. 

Entre os meses de janeiro e abril des-
te ano, o Brasil registrou 745 mil casos de 
dengue. O total é 234% maior em relação 
ao mesmo período do ano passado e quase 
cinquenta por cento menos em compara-
ção com 2013, quando na mesma época fo-
ram notificadas 1,4 milhão de ocorrências 
da doença. A incidência de casos no país 
para cada grupo de 100 mil habitantes é de 
367,8, índice que, para a OMS, é situação de 
epidemia (a classificação mínima de epide-
mia é de 300/100 mil habitantes).

A Paraíba tem registrado aumento 
dos casos da doença, mas está fora da re-
lação dos Estados onde o quadro é mais 
grave. Levando-se em conta os parâ-
metros estabelecidos pela Organização 
Mundial de Saúde, sete Estados estão em 
situação epidêmica: Acre (1064,8/100 
mil), Tocantins (439,9/100 mil), Rio Gran-
de do Norte (363,6/100 mil), São Paulo 
(911,9/100 mil), Paraná (362,8/100 mil), 
Mato Grosso do Sul (462,8/100 mil) e 
Goiás (968,9/100 mil).

Mas o risco de que a situação fuja do 
controle nunca pode ser descartado, nem 

mesmo pelos Estados que oficialmente es-
tão fora deste quadro epidêmico. Hoje, em 
todo o país, os municípios classificados 
como de risco apresentam larvas do mos-
quito Aedes aegypti em mais de 3,9% dos 
imóveis pesquisados. É considerado esta-
do de alerta quando a ocorrência se dá em 
menos de 3,9% desses imóveis. E o nível 
satisfatório se detecta quando o índice 
está abaixo de 1% de larvas. João Pessoa 
se inclui entre as capitais brasileiras me-
lhor colocadas. O que não impediu, ainda 
assim, que duas pessoas tenham falecido 
no ano passado.

Não é ocioso destacar que, apesar de 
não ser considerada uma enfermidade gra-
ve pela maioria dos brasileiros, a dengue 
mata. No Brasil, além de a incidência da 
doença estar numa crescente do ponto de 
vista global, a gravidade dos casos também 
aumenta. Pesquisadores brasileiros se de-
bruçaram em 51 estudos realizados entre 
2000 e 2010 com o objetivo de compreen-
der o comportamento da doença no país. O 
trabalho mostra que o número de mortes e 
a quantidade de hospitalizações têm cres-
cido em razão não só da alta incidência da 
doença, mas também em função da circu-
lação simultânea dos quatro sorotipos do 
vírus no país.

Foi com o objetivo de impedir o agra-
vamento da situação na Paraíba que o go-
vernador Ricardo Coutinho lançou, em fe-
vereiro, o Plano de Combate à Dengue e à 
Chikungunya, convocando toda a sociedade 
para se engajar no combate a estas duas en-
fermidades e, obviamente, aos seus agentes 
transmissores. O plano vem dando certo: ao 
menos até agora nos livramos da epidemia.

Editorial

 Crônica

Quadro de epidemia

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Paranóia

Lua cheia e conhaque francês, como 
diria o poeta, amolecem o coração igual 
carne de segunda ao suco de abacaxi. Já 
certas notícias, no rádio e na televisão, 
amaciam a coragem e deixam a gente 
com um medo danado de andar pelas 
ruas. É como se em cada esquina, ou de-
trás de cada poste, a morte estivesse à 
espreita, de camisola preta, para nos de-
golar com aquela foiçona amolada que 
muita gente já viu de perto, mas sumiu 
de vista não se sabe o motivo.

Dias destes, voltando para casa 
após a corrida matinal, parei na faixa 
de pedestres, à espera da boa vontade 
dos motoristas, quando senti alguém 
postado ao meu lado. Olhou firme para 
mim, depois virou a cabeça, fazendo-se 
de desinteressado. Desconfiei de suas 
intenções e não esperei os carros para-
rem. Cruzei a rua num átimo, mas, pelo 
rabo do olho, notei que ele vinha atrás. 
Estremeci. Afinal, era grande e parru-
do, com cara de poucos amigos.

Caminhei a passos largos, e ele 
atrás. Cruzei várias ruas sem respeitar 
faixas e sinais, e ele atrás. Parei uma, 
duas, três vezes, ele estancava também, 
procurando disfarçar, ora fitando um 
ponto indefinido no céu, ora observan-
do transeuntes que passavam apres-
sados, alheios a minha agonia. O meu 
medo era que ele atacasse enquanto eu 
andava. Por isso parava aqui e acolá, 
para ver se aquele encosto passava por 
mim e ia embora de uma vez.

Tentei manter o sangue frio, o que 
não era difícil, pois ele congelava nas 
veias todas as vezes que ele chegava 
perto de mim, a ponto de eu lhe sentir o 
hálito quente. Perto do prédio estanquei, 
com a firme decisão de resolver a para-
da. Não ia dar bobeira, revelando onde 
morava. Ele saiu por ali de fininho e de-
sapareceu. Respirei, aliviado, e ensaiei 
uma corrida, mas quase morri de susto 
quando ele surgiu na minha frente, co-
lando de novo em mim.

Mas, será o Benedito? Por que eu? 
Tanta gente correndo e se esticando e 
a cartela premiada sai para mim. Que 
azar! Temi usar recursos de força, para 
espantá-lo, e ele reagir com violência. 
Não sou bom de briga e, confesso, não sei 
lidar com tipos como esse, que não sabe-
mos se é doido ou um desses assassinos 
que andam à solta, atacando pessoas, 
às vezes sem motivo algum. Não queria 
machucá-lo, mas também não queria ser 
morto ou chegar ferido em casa.

Na calçada oposta a do meu prédio, 
ao ver um ônibus se aproximando, ape-
lei. Lancei-me na rua, correndo risco de 
atropelamento. Ele não teve o mesmo 
reflexo. O veículo freou, para entrar um 
passageiro, separando-nos por alguns 
segundos, tempo suficiente para eu me 
enfiar pelo portão e subir até o aparta-
mento. Ele cruzou a rua, farejou, latiu 
e foi embora. Lá de cima, vi quando se 
aproximou de uma estudante. Ela tomou 
um susto e parou, desconfiada.

  

Desconfiei de suas intenções e não esperei os carros pararem. Cruzei 
a rua num átimo, mas, pelo rabo do olho, notei que ele vinha atrás.”

UNIÃO  A
SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no 
governo de Álvaro Machado

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito Industrial - João Pessoa/PB 
PABX: (083) 3218-6500 / 
ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

SUPERINTENDENTE

EDITORES SETORIAIS: Geraldo Varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre 
Macedo, Felipe Gesteira e Denise Vilar

PROJETO GRÁFICO:  Ricardo Araújo, Fernando Maradona e Klécio Bezerra

Albiege Fernandes

DIRETOR ADMINISTRATIVO

EDITORA ADJUNTA

DIRETOR TÉCNICO E EDITOR GERAL

Murillo Padilha Câmara Neto

Renata Ferreira

Walter Galvão

EDITORES ASSISTENTES: Carlos Vieira, Emmanuel Noronha, José Napoleão 
Ângelo, Marcos Lima e Marcos Pereira

DIRETOR DE OPERACÕES
Gilson Renato

CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

 

Na decisão que cassou o mandato da pre-
feita, o juiz Antonio Eugênio afirma que os 
indícios são outros. Tânia Mangueira teria 
cometido conduta vedada e ganho “van-
tagem eleitoral ilícita” na eleição de 2012, 
ao usar a festa da padroeira da cidade para 
promover sua candidatura à reeleição, no 
clima dos muitos folguedos que caracteri-
zam tais eventos públicos.   

Afastada quarta-feira da prefeitura de Santana 
de Mangueira, por decisão do juiz Antônio Eu-
gênio, da 41ª Zona Eleitoral de Conceição, Tânia 
Mangueira será mantida na função até que sejam 
julgados os últimos recursos do caso. Ontem, o 
TRE suspendeu os efeitos da sentença, acatando 
o argumento da defesa, segundo o qual existe no 
caso o fumus boni iúris. Ou sinais do bom direito.    

FUMUS BONI 1

CONCURSO

FUMUS BONI 2

UNInforme

TRANSFERIDA HQ EM CG

NEM MIL VEzES

As universidades Iesp, FpB, Asper, 
Fesp e Maurício de Nassau e o procon 
de João pessoa vão firmar convênio 
para a realização de concurso público. 
poderão concorrer ao certame apenas 
os estagiários do sétimo período 
das áreas de direito, Administração, 
Serviço Social, Ciências da computação 
e psicologia. A atuação dos aprovados 
no órgão municipal valerá como 
estágio supervisionado.

O pSdB transferiu a convenção mu-
nicipal de Campina Grande, que seria 
realizada amanhã, para o próximo 
dia 31. Ontem, o ainda presidente 
do diretório Municipal, José Mar-
ques, disse que a estratégia dos tu-
canos é dar “uma cara mais política” 
à legenda, daí a justificativa para a 
escolha do deputado pedro Cunha 
Lima à direção do partido na cidade. 
Respiram já o ar de 2016.

O Espaço HQ, projeto da Funesc que 
promove os quadrinhos na paraíba, 
desembarca hoje em Campina Gran-
de, no Cine-teatro São José. No pri-
meiro dia, haverá uma oficina sobre 
produção de fanzines, ministrada 
por Joheel Rodriguez. Amanhã, os 
quadrinistas Shiko, Igor Tadeu e 
Chateaubriand Almeida participam 
da mesa-redonda “Quadrinhos inde-
pendentes na paraíba”.

Há uma frase célebre, atribuída em biografias ao ministro da Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que se 
desgastou com o tempo. Faz tempo que sua infalibilidade foi relativizada. Uma mentira que tenta corporizar 
algo que não está a olhos vistos, inexistente, certamente está fadada a mil vezes ser considerada o que é: 
uma mentira. E não adianta repeti-la por igual número de tentativas. “Uma mentira repetida mil vezes torna-
-se uma verdade”, foi a reflexão do nazista. Se não inventou a mentira como instrumento de luta pelo poder, 
no mínimo foi Goebbels que normatizou o seu uso com tal intenção na modernidade, como se fora uma má-
quina de perversidade. A população de Campina Grande (foto) foi vítima, dias desses, de tal estratégia. Sob 
argumentos falaciosos de que a cidade estaria sitiada pelo crime, grupos opositores ao Governo do Estado 
usaram todos os meios possíveis para moldar a realidade aos seus propósitos. Atos de vandalismo contra 
dois ônibus, um deles incendiado, foram alçados à condição de grande tragédia regional. Foi a chamada es-
petacularização da violência, nos moldes de programas televisivos de qualidade duvidosa. Nem a decisão da 
Câmara Municipal em aprovar um pedido de tropas federais para a cidade poderá tornar o que foi espalhado 
em algo verossímil. Tem perna curta, por isso não trilha longo caminho nem se sustenta, a mentira.

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Assessoria de Imprensa/UEPB

NÃO é MAIS SECRETÁRIO
Nesta próxima semana, a bancada de oposição ao prefeito Luciano Cartaxo (pT) tenderá a ganhar novo mem-
bro. Ontem, o vereador licenciado Bruno Farias (ppS) deixou o cargo de secretário de Turismo, dias após ter 
externado insatisfação quanto à redução da dotação orçamentária da pasta, que teria passado de R$ 2,1 
milhões para pouco mais de R$ 59 mil. 
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PBTur aponta ocupação média 
de 76,32% em hotéis da Paraíba
Pesquisa é relacionada aos 
quatro pimeiros meses do 
ano, entre janeiro e abril

Os quatro primeiros me-
ses de 2015 (janeiro a abril) 
foram significativos para o 
setor do turismo na Paraíba. 
De acordo com levantamento 
da Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), o Fluxo Global 
Estimado de hóspedes foi de 
605 mil, número 3% maior 
que o mesmo período do ano 
passado. A taxa de ocupação 
hoteleira no Estado chegou a 
76,36%, um percentual 3% 
acima do quadrimestre do 
ano anterior. 

A pesquisa realizada 
pelo setor de estatística da 
PBTur constatou ainda que 
houve um aumento no núme-
ro de turistas paulistas para 
o Destino Paraíba, passando 
de 18,10% para 20,45% em 
abril. Também foi registrada 
uma elevação no fluxo de tu-
ristas estrangeiros: 78,02% 
no período de janeiro a abril 
sobre igual período de 2014.

Na avaliação da presi-
dente da PBTur, Ruth Ave-
lino, os números oficiais 
mostram que a política de 
divulgação do Destino Paraí-
ba está no caminho certo. Ela 
lembra que nos principais fe-
riados nacionais o Ministério 
do Turismo (MTur) incluiu 
a cidade de João Pessoa em 
suas análises de estimativas 
de fluxo de turistas na região 
Nordeste. A executiva parai-
bana comentou que na Se-
mana Santa os hotéis parai-

banos tiveram uma ocupação 
média de 72%; e no Feriado 
de Tiradentes foi confirmado 
um aumento, com 85% de 
ocupação. Na ocasião, o pre-
sidente da Associação Brasi-
leira da Indústria de Hotéis 
(ABIH-PB), Inácio Júnior, dis-
se que “mesmo com uma cri-
se econômica, os turistas não 
estavam deixando de viajar, 
aliado aos baixos preços dos 
pacotes turísticos”.

Ruth Avelino disse que 
nestes primeiros meses de 
2015 foi definida uma cam-
panha de mídia em revistas 
especializadas em turismo, 
aliada à mídia espontânea: 
aquela que é feita gratuita-
mente pelos veículos de co-
municação. “Fizemos divul-
gação na Veja Nordeste; na 
revista de bordo da Avianca, 
na Qual Viagem e na Melhor 
Viagem. Estão para acontecer 
veiculações na Fácil Nordeste 
e na revista da TAP, de Portu-
gal. Estamos fazendo um tra-
balho focado no público final 
e os resultados começam a 
aparecer”, explicou. 

Origem do Fluxo
O fluxo de hóspedes in-

ternacionais registrou um au-
mento de 78,02% no período 
de janeiro a abril sobre igual 
período de 2014. Os princi-
pais países emissores foram: 
Itália (26,03% de incidência), 
Alemanha (12,35%), Estados 
Unidos (10,78%), Argentina 
(9,69%) e Portugal (8,35%).  
No Top10 dos países emisso-
res entraram Japão e México; 
saindo Holanda e Inglaterra.

Uma experiência de produ-
ção de algodão herbáceo orgâni-
co está sendo desenvolvida pelo 
Governo do Estado, por meio da 
Gestão Unificada Emater/Emepa/
Interpa, que presta assistência téc-
nica aos cotonicultores do Municí-
pio de Jericó, na região de Catolé 
do Rocha, que estão participando 
do Projeto Brasil Próximo, fruto do 
convênio Brasil/Itália. 

As orientações estão sendo mi-
nistradas pelo gerente local da Ema-
ter-PB, Jailson Custódio da Anun-
ciação, e pelo assessor regional José 
Geraldo Rodrigues dos Santos, que 
visitam semanalmente as áreas plan-
tadas. Os campos de algodoeiros 
herbáceos orgânicos, que perfazem 
um total de 14,3 hectares, perten-
cem aos produtores Josafá Francisco 
da Silva (1,0 ha), Edílson Anterino 
(3,8 ha), Francisco das Chagas Sousa 
(5,5 ha), Francisco Vidal de Negrei-
ros (1,0 ha), José Severino da Silva 
(2,0 ha) e Benedito Francisco da 
Silva (1,0 ha), estando localizados 
nas comunidades Várzea da Porta, 
Varzinha, Umburana, Recanto II, 
Várzea dos Cavalos e Fortuna. 

Os algodoeiros herbáceos im-
plantados no município são da va-
riedade BRS187 8H, tendo sido plan-
tados no espaçamento de 1,0 metro 
entre fileiras e 0,5 metro entre covas, 
com duas a três plantas por cova, 
estando em fases vegetativas di-

Produção de algodão é testada
no Sertão

FOTO: Secom-PB

ferentes, cultivados em regime de 
sequeiro, com exceção de uma das 
áreas. O manejo das referidas áreas 
está sendo feito de forma orgânica, 
enfatizando o uso de estercos de 
animais na fertilização do solo e de 
defensivos naturais para o combate 
de pragas. 

Técnica aplicada
Os defensivos naturais estão 

sendo aplicados de forma preventi-
va, em intervalos de sete dias, sendo 
preparados à base de sabão, fumo 
e querosene, tendo combatido efi-
cientemente a incidência de lagartas 
e mosca branca. O preparo da calda 

fertilizante é feito pelos agriculto-
res participantes do projeto, com 
orientação dos técnicos envolvidos. 
Na área de algodoeiro herbáceo ir-
rigada, as plantas se encontram com 
um porte avantajado, tendo havido 
a formação de botões florais e ma-
ças em abundância, havendo a pers-
pectiva de uma produtividade acima 
da expectativa que é de 3.500kg por 
hectare. 

Devido à escassez de chuvas e ir-
regularidade climática no município, 
o crescimento vegetativo e a produ-
ção dos algodoeiros herbáceos de 
sequeiro implantados estão prejudi-
cados.

A experiência de produção de algodão herbáceo orgânico é desenvolvida no Estado

O Governo do Estado, 
por meio do Núcleo de Eco-
nomia da Saúde, realiza nos 
dias 20 e 22, nos municípios 
de Patos e João Pessoa, uma 
capacitação para implanta-
ção do Programa Nacional de 
Gestão de Custos (PNGC) em 
Unidades Hospitalares. As 
capacitações serão realiza-
das das 8h às 16h, na 6ª Ge-
rência Regional de Saúde, em 
Patos (dia 20), e no auditório 
do Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa (dia 
22). O evento contará com 
a presença dos consultores 
Daniel Aran e Mário Toscano.

Participarão da capacita-
ção em Patos o Hospital Regio-
nal de Patos, Maternidade de 
Patos, Hospital Regional de Ta-
peroá, Hospital Regional de Ca-
tolé do Rocha, Hospital Regio-
nal de Sousa, Hospital Regional 
de Princesa Isabel, Hospital 
Regional de Pombal, Hospital 
Regional de Cajazeiras, além 
das Unidades de Pronto Aten-
dimento de Princesa Isabel e 
Cajazeiras. Já o público-alvo 
da capacitação em João Pes-
soa será o Hospital Clementino 
Fraga, Hospital Juliano Morei-
ra, Hospital Arlinda Marques, 
Hospital Frei Damião, Hospital 
de Trauma de Campina Gran-
de, Hospital de Picuí, Hospital 
de Guarabira, Hospital de Ma-
manguape, Hospital de Trau-
ma de João Pessoa e Unidades 
de Pronto Atendimento de 

Santa Rita e Guarabira.
Durante o evento serão 

abordados temas como ges-
tão e classificação de custos, 
metodologia de custeio, clas-
sificação dos centros de cus-
tos, itens de custo, itens de 
produção, sistema Apurasus, 
entre outros. “Nesse evento 
vamos capacitar as novas uni-
dades de saúde que estão en-
trando no PNGC. Além disso, 
haverá um plantão para tirar 
as dúvidas das unidades que 
já receberam treinamento 
inicial e orientação para as 
unidades que já têm o siste-
ma Apurasus”, explicou a che-
fe do Núcleo de Economia da 
Saúde, Shirleyanne Brasileiro.

A chefe do Núcleo de 
Economia da Saúde lembrou 
que uma das prioridades 
para o ano de 2015 é a im-
plantação do sistema Apu-
rasus em toda a rede hospi-
talar estadual. O Apurasus, 
sistema que apura os custos 
na rede hospitalar, começou 
a ser implantado ano passa-
do em sete hospitais piloto: 
Traumas de João Pessoa e 
Campina Grande, Materni-
dade Frei Damião, Complexo 
Hospitalar Clementino Fra-
ga, Arlinda Marques, Hos-
pitais Regionais de Picuí e 
Cajazeiras. Devido aos bons 
resultados alcançados, este 
ano o sistema deverá chegar 
a toda a rede hospitalar esta-
dual.

Capacitação sobre o 
PNGC será este mês

em João PeSSoa e PatoSSudema busca 
cooperação 
técnica pelo 
meio ambiente

A Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) rea-
liza, na próxima segunda-
feira, às 15h, uma reunião 
para discutir questões 
ambientais e definir uma 
cooperação técnica entre 
Ministério Público da Pa-
raíba, Batalhão Ambiental, 
Polícia Rodoviária Federal 
e a própria Sudema. Para 
isso, representantes do 
órgão participarão da reu-
nião, que acontecerá no au-
ditório da Sudema.

O superintendente da 
Sudema,  João Vicente Ma-
chado, ressalta a importân-
cia da reunião: “O diálogo 
entre as instituições é de 
extrema relevância no que 
se refere à preservação da 
biodiversidade do Estado. 
Acredito que a construção 
coletiva das diretrizes sobre 
o assunto dará mais eficácia 
às ações”, enfatiza. 

Acordos
A atual gestão visa o 

esforço conjunto  no plane-
jamento em prol do meio 
ambiente. Entre reuniões e 
parcerias realizadas duran-
te este ano, já foram firma-
dos acordos referentes ao 
Cadastramento Ambiental 
Rural, Preservação da Mata 
Atlântica, Balneabilidade das 
praias, entre outros.

 
O ministro Luís Roberto 

Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), autorizou o 
ex-deputado federal Roberto 
Jefferson, condenado a sete 
anos de prisão na Ação Penal 
470, o processo do Mensalão, 
a cumprir prisão domiciliar. 
Ele ganhou o benefício, pre-
visto na Lei de Execução Pe-
nal (LEP), por ter cumprido 

um sexto da pena em regime 
inicial semiaberto.

Roberto Jefferson foi 
preso em fevereiro de 2014 
e cumpre a pena estabeleci-
da pelo Supremo no Instituto 
Penal Francisco Spargoli, em 
Niterói (RJ). O ex-deputado 
conseguiu atingir um sexto da 
pena com desconto dos dias 
trabalhados em um escritório 
de advocacia. Ele foi conde-
nado por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

Autorizada prisão 
domiciliar a Jefferson

Pelo Stf

Um júri popu-
lar condenou on-
tem à pena de morte 
Dzhokhar Tsarnaev, de 
22 anos, pela participa-
ção no atentado terro-
rista durante a Marato-
na de Boston. Ocorrido 
em 15 de abril de 2013, 
o atentado deixou três 
mortos e 264 feridos. 
Os 12 jurados votaram 

pela condenação à 
morte.

Dzhokhar e o ir-
mão, Tamerlan Tsar-
naev, foram responsá-
veis pela explosão de 
duas bombas na linha 
de chegada da marato-
na. Entre os feridos, 17 
sofreram amputações. 
O atentado foi consi-
derado o maior ataque 
terrorista no país des-
de 11 de setembro de 
2001.

Autor de atentado é 
condenado à morte

na maratona de BoSton

Pesquisas sobre 
caprinos e ovinos

Pesquisadores da Embrapa 
Caprinos e Ovinos estiveram, esta se-
mana, nas Estações Experimentais da 
Emepa, empresa integrante da Gestão 
Unificada Emater/Emepa/Interpa, para 
conhecer as atividades de pesquisa de-
senvolvidas no âmbito do Projeto Agro-
capri. A equipe conheceu os modelos 
alternativos de sistemas de produção 
em prol da caprinovinocultura no Se-
miárido. Na ocasião, as instituições dis-
cutiram parceria para ações nas áreas 
de nutrição, socioeconômica, difusão 
de tecnologia, caprinocultura leiteira e 
melhoramento genético. O convênio a 
ser assinado pelas instituições permi-
tirá que a Embrapa Caprinos e Ovinos 
implante nas estações experimentais 
localizadas nos municípios de Soledade 
e Tacima uma unidade de validação de 
pesquisa de estratégia alimentar.

enfrentamento à 
exploração sexual

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano (Sedh), 
iniciou neste mês de maio uma sé-
rie de atividades alusivas ao 18 de 
maio, Dia Nacional de Enfrentamen-
to ao Abuso e a Exploração Sexual 
Infantil. Nos 26 Centros de Referên-
cia Especializados da Assistência 
Social (Creas), que atendem juntos 
a mais de 150 municípios, estão 
acontecendo palestras, panfleta-
gens e caminhadas. Os 78 Creas 
municipais também estão realizan-
do atividades de enfrentamento ao 
crime. Ainda neste mês, será lança-
da uma Campanha de Enfrentamen-
to ao Abuso e à Exploração Sexual In-
fantil com foco na denúncia que deve 
ser feita pelo Disque Estadual 123.

André Richter
Da Agência Brasil

Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC
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Lucro líquido da Petrobras é de 
R$ 5,3 bi no primeiro trimestre
Dados foram divulgados na 
noite de ontem, em coletiva 
na sede da companhia

A Petrobras atingiu um 
lucro líquido de R$ 5,3 bi-
lhões no primeiro trimestre 
do ano. O resultado é 1% in-
ferior a igual período do ano 
passado. O lucro operacional 
foi de R$ 13,3 bilhões, o que 
representa uma alta de 76% 
em relação ao do primeiro 
trimestre de 2014. Os dados 
foram divulgados no início 
da noite de ontem, em cole-
tiva na sede da companhia, 
no Rio.

A alta expressiva no lu-
cro operacional se deve ao 
crescimento da produção 
de petróleo e gás, a margens 
maiores na comercialização 
de derivados de petróleo e 
aos menores gastos com par-
ticipação governamental e 
importações.

Os investimentos da 
companhia totalizaram R$ 
17,8 bilhões, o que reflete 
uma redução de 13% em re-
lação ao mesmo período de 
2014. A maior parte dos in-
vestimentos, 79%, foi relativa 
ao segmento de exploração e 
produção no Brasil. A empre-

sa terminou o trimestre com 
R$ 68,2 bilhões em caixa.

A produção de petróleo 
e gás no país e no exterior, no 
primeiro trimestre, cresceu 
11%, comparado ao mesmo 
período do ano passado, com 
média de 2,803 milhões de 
barris de óleo equivalente 
por dia. No mês de abril, foi 
atingido recorde de 715 mil 
barris por dia no pré-sal.

Prêmio
Em nota divulgada com 

o balanço, os funcionários 
da empresa foram parabeni-
zados pelo prêmio recebido 
pela Petrobras neste ano. 
“Não poderia deixar de mais 
uma vez parabenizar os em-
pregados da companhia, os 
verdadeiros responsáveis 
pela conquista de mais um 
OTC Distinguished Achieve-
ment Award for Companies, 
Organizations, and Insti-
tutions, o mais importante 
prêmio da indústria offshore 
mundial”, afirmou Aldemir 
Bendine.

“Este reconhecimento é 
a prova de que a Petrobras 
dispõe da expertise, da tec-
nologia e dos recursos ne-
cessários para a construção 
de uma empresa que almeja 
criar o máximo de valor em 
suas operações”, finalizou o 
presidente da empresa. A astronauta italiana Samantha Cristoforetti publicou na tarde de ontem, no Twitter, uma foto da “ponta mais oriental da América do Sul”, área que 

corresponde à região Nordeste do Brasil. “Hello Brazil!”, escreveu Samantha, que está a bordo da Estação Espacial Internacional desde novembro.

Astronauta italiana publica foto do Nordeste brasileiro visto do espaço

FOTO: Reprodução/Twitter/SamCristoforetti

O corte no Orçamen-
to deste ano será anun-
ciado até o dia 22 deste 
mês e, para isso, a pre-
sidente Dilma Rousseff 
reunirá o núcleo do go-
verno no final da tarde 
de amanhã para definir o 
valor a ser contingencia-
do. O objetivo é cumprir a 
meta de superávit primá-
rio, de 1,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB).

Foram convoca-
dos para a reunião, que 
ocorrerá no Palácio da 
Alvorada, os ministros da 
Casa Civil, Aloizio Merca-
dante; do Planejamento, 
Nelson Barbosa, e da Fa-
zenda, Joaquim Levy. Ini-
cialmente, o governo iria 
esperar a aprovação no 
Congresso das medidas 
do pacote fiscal para de-
finir o valor do corte. No 
entanto, já se sabe que a 
tramitação das duas me-
didas, agora no Senado, 
não será vencida antes 
de findar o prazo legal 
para o anúncio do con-
tingenciamento, que é 
de um mês após a apro-
vação do Orçamento, que 
ocorreu no dia 22 de abril.

O próprio vice-presi-
dente Michel Temer disse 
que o governo iria fazer 
um contingenciamen-
to mais “radical” caso o 
Congresso não aprovasse 
as medidas. A expectati-
va é de que o corte neste 
ano supere em muito os 
contingenciamentos fei-
tos em anos anteriores.

A expectativa no 
Planalto é de que o cor-
te seja bem superior aos 

feitos no primeiro man-
dato de Dilma. A presi-
dente chegou a declarar 
que será “significativo” o 
valor a ser economizado. 
Em 2011, primeiro ano 
de Dilma, o bloqueio 
foi de R$ 50 bilhões. Em 
2012, esse valor subiu 
para R$ 55 bi. Já em 2013, o 
corte foi de R$ 38 bilhões e 
em 2014, R$ 44 bi.

Investigação negada
O ministro Teori 

Zavascki, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
negou ontem mais um 
pedido do PPS para que 
a presidente Dilma Rou-
sseff seja investigada 
na Operação Lava Jato. 
Dessa vez, o partido 
pediu que o plenário 
da Corte analisasse um 
recurso contra outra 
decisão que também re-
jeitou abertura de inves-
tigação contra Dilma.

Para Zavascki, a deci-
são que arquivou pedido 
do PPS é irrecorrível, con-
forme prevê o regimen-
to interno do STF. “No 
que se refere à petição 
ora em exame, não ha-
vendo acusação alguma 
formalmente apresen-
tada em relação à presi-
dente da República, não 
há como, logicamente, 
admitir assistente de acu-
sação, condição com a 
qual o partido requeren-
te se apresenta ou busca 
obter para si no presente 
caso. Também não há hi-
pótese de levar a matéria 
à consideração do plená-
rio”, decidiu o ministro.

Dilma define amanhã 
com seus ministros

corte No orçAmeNto

O protagonismo de jo-
vens no meio rural será mais 
uma vez prioridade nos pro-
jetos que serão executados 
pelo Cooperar nos próximos 
seis anos em parceria com o 
Banco Mundial, cujos investi-
mentos serão de US$ 80 mi-
lhões. Como forma de se pro-
mover a intersetorialidade 
para atender as demandas 
desse público, a instituição 
participou, ontem, de uma 
reunião do Grupo de Traba-
lho Juventude do Campo, or-
ganizada pela Secretaria Exe-
cutiva de Juventude, visando 
a organização do Encontro 

Estadual com a Juventude 
dos Territórios Rurais, que 
deverá acontecer em meados 
deste ano.

De acordo com Rosil 
Neto, gerente executivo de 
Programas e Projetos de Ju-
ventude da SEJ, a ideia da 
secretaria é buscar parcerias 
para um diálogo permanen-
te e articulado que possa 
integrar os jovens nesse en-
contro, como também nas 
conferências territoriais, 
previstas também para este 
ano. “Nossa pasta foi criada 
recentemente e estamos em 
fase de reuniões para que 

possamos planejar as ativi-
dades”, adiantou.

Rosil disse que o encon-
tro antecede as conferências 
e nele serão escolhidos três 
representantes dos 15 ter-
ritórios para participarem 
como articuladores.

Para o gestor do Coope-
rar, Roberto Vital, priorizar 
a juventude nas ações rurais 
de governo é principalmen-
te estratégia de desenvolvi-
mento rural sustentável, ao 
dar oportunidade aos jovens 
para progredirem na vida 
sem ter que migrarem de 
seus lugares de origem.

Cooperar participa de uma 
mobilização da juventude

meIo rurAl

Representantes do Irã 
e de seis poderes mundiais 
– os cinco membros do Con-
selho de Segurança da ONU 
(Estados Unidos, França, Rei-
no Unido, China e Rússia), 
mais a Alemanha – encer-
raram ontem, em Viena, na 
Áustria, mais uma semana de 
negociações em busca de um 
acordo sobre as atividades 
nucleares iranianas.

O vice-ministro das Rela-
ções Exteriores do Irã, Abbas 
Araqchi, disse após as reu-
niões que está otimista, mas 
que “isso não significa que 
qualquer acordo é aceitável”. 
“Todas as partes querem um 
bom acordo. Para o Irã só será 
um bom acordo se nossos di-

reitos legítimos forem respei-
tados e as sanções forem en-
cerradas”, declarou ele.

Mesmo com a proximi-
dade da data limite de 30 de 
junho, definida pelas partes 
para que um resultado seja 
alcançado, nenhum avanço 
significativo foi anunciado. 
Perguntado sobre o que acon-
tecerá se não houver acordo 
dentro do prazo, Araqchi dis-
se que “o Irã está preparado 
para todos os cenários”. As 
negociações serão retomadas 
na próxima quarta-feira (20).

O acordo histórico visa a 
reconfigurar o programa nu-
clear iraniano para garantir 
que o país não seja capaz de 
enriquecer urânio em quan-
tidade suficiente para cons-
truir uma bomba atômica em 
curto prazo.

Negociações avançam e 
data limite é 30 de junho

Acordo NucleAr com IrãBotafogo da PB 
anunciou as 
dispensas de 
Gustavo e Túlio

O Botafogo-PB anunciou 
ontem, as saídas do lateral di-
reito Gustavo e do meia Túlio 
Souza. O primeiro estava em-
prestado pelo Paraná e o con-
trato encerra no final deste 
mês, com o clube solicitando 
a antecipação do retorno do 
atleta. O segundo fez um acor-
do para deixar o Alvinegro e 
foi atendido pela diretoria. Ou-
tro que não atuará no time é o 
atacante Danillo Galvão, que 
fará uma cirurgia em Marabá, 
no interior do Pará, para tratar 
de um edema ósseo no púbis.

O vice-presidente do clu-
be, Breno Moraes, frisou que 
não trabalha com nenhuma 
lista de dispensas, apesar de 
reconhecer que o grupo está 
grande com as últimas con-
tratações realizadas.

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Giselle Garcia
Da Agência Brasil/EBC

O leite materno é 
o único alimento que 
o bebê precisa nos pri-
meiros seis meses de 
vida. Mas muitas vezes, 
um parto prematuro 
ou um problema de 
saúde impedem que a 
mãe consiga produzir 
o leite necessário para 
o recém-nascido. Para 
auxiliar as mães e os 
bebês existe, na Rede 
Municipal de Saúde, 
o Banco de Leite Zil-
da Arns, que funciona 
no Instituto Cândida 
Vargas, no bairro de 
Jaguaribe. Mas para 
atender as demandas, 
o banco necessita de 
doações. Por isso, vi-
sando conscientizar as 
mães que amamen-
tam, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) 
realiza, entre os dias 18 
e 22 de maio, a Sema-
na de Doação de Leite 
Materno. A abertura 
acontece na próxima 
segunda-feira (18), a 
partir das 9h, com uma 
ação no cruzamento 
das Avenidas Coremas 
e João Machado.

A semana faz 
parte de uma mobili-
zação mundial. “Essa 
semana acontece todo 
o ano e tem o objetivo 
de incentivar a doa-
ção de leite materno. 
A doação é muito im-
portante, pois ajuda, 
principalmente, aque-
les bebês que estão 
em UTIs e que nasce-
ram prematuros.

Semana 
de Doação 
de Leite 
acontece 2ª
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Artísta Sandra Belê 
faz show beneficente 
em prol da EVOT

MÚSICA

Considerado por muitos 
como o Rei do Blues e 
integrante, desde 1987, 
do Hall da Fama do Rock 
and Roll, o guitarrista, 
cantor e compositor 
norte-americano B. B. 
King morreu aos 89 anos 

de idade, na madrugada de ontem, 
enquanto dormia, na cidade de Las 
Vegas, nos Estados Unidos. Uma ver-
dadeira lenda, o músico, que havia 
sido hospitalizado em abril passado, 
por causa de desidratação causada 
pelo diabetes do tipo 2, deixou mais 
de 50 discos gravados - e, é claro, vá-
rias canções de sucesso - em quase 
seis décadas de carreira, além de ter 
recebido 15 prêmios Grammy e, em 
2003, sido eleito em terceiro lugar 
na lista - elaborada pela revista 
Rolling Stone - dos 100 me-
lhores guitarristas de todos 
os tempos, atrás apenas 
de Jimi Hendrix e Dua-
ne Allman. Em outras 
palavras, trata-se de um 
legado que influenciou 

Guitarrista B. B. King morreu ontem, aos 89 anos de idade, e músicos 
paraibanos falam da influência recebida do artista norte-americano

Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

FoToS: Divulgação

gerações de músicos pelo mundo afo-
ra, dentre os quais Eric Clapton, Stevie 
Ray Vaughan e Jeff Beck. E, também, na 
Paraíba. “É uma perda grande. ele era o 
maior. É uma pena, mas a vida é assim”, 
lamentou para o jornal A União o guitar-
rista da Banda Longa Metragem, Robério 
Jacinto, acrescentando que os roqueiros 
costumam começar tocando o Blues. Ou-
tro exemplo é Totonho, que teve a opor-
tunidade de assistir a um show ao vivo 
do saudoso artista no Canecão, no Rio 
de Janeiro, em 1994, para quem “o Blues 
perde a sua principal semente contempo-
rânea”. 

“B. B. King não cantava. Ele vivia o 
Blues. Quem cantava era a sua guitarra, 
porque o Blues é para ser vivido”, comen-
tou Totonho, admitindo ter sido uma das 
influências recebidas do músico norte-a-
mericano o que classificou de “bom gos-
to”. Outra foi o jeito de usar o instrumen-
to. “Em alguns discos meus tem partes 

onde faço frases imitando 
a guitarra com a minha 

boca, porque não sei 
tocar guitarra”, dis-

se ele, lembran-
do que o show 
assistido no 
Canecão, no Rio 

de Janeiro, durou três horas. “Pensei que 
não ia acabar. Foi impagável”, garantiu. E 
ainda confessou nutrir uma “admiração 
especial” pelo músico norte-americano. 
«Eu achava que B. B. King era parecido 
com Luiz Gonzaga fisicamente e, também, 
musicalmente. Na minha imaginação, eu 
brincava pensando que homenagearam 
Luiz Gonzaga criando o Estado de Loui-
siana, nos EUA”, afirmou.

Já o guitarrista Robério Jacinto, ao 
lamentar a perda de B. B. King, lembrou 
que “o Blues foi o precursor da história 
do Rock. O Blues”, prosseguiu ele, “sem-
pre teve o feeling (sentimento, em inglês) 
do ritmo e de tocar a alma e não é compe-
titivo”. E também destacou que o saudoso 
músico norte-americano foi “espelho” 
para muitos artistas, entre os quais se 
incluiu.

Apesar da idade avançada e do diabe-
tes, doença que portava desde a década 
de 80, B. B. King ainda mantinha uma in-
tensa agenda de shows, pois chegava a 
realizar cerca de 100 apresentações 
por ano, mas se mantinha sentado 
no palco. O Rei do Blues conseguiu 
a façanha de definir o som eletrifi-
cado do gênero no pós-guerra, se 
tornou o nome mais conhecido do 
ritmo em âmbito mundial e, de 

Nascido no Mississippi, 
B. B. King conquistou o 
mundo após uma 
infância difícil quando 
colhia algodão sozinho 
numa plantação

Rei do Blues
quebra, foi quem levou o estilo das 
áreas rurais dos Estados Unidos para 
a indústria musical global. Em 1952, 
ele estourou nos EUA com seu suces-
so ‘Three O’Clock Blues’. Depois, o 
cantor e compositor emplacou vários 
outros, a exemplo de ‘The Thrill is 
Gone’, ‘When Love Comes to Town’, 
‘How Blue Can You Get’, ‘Everyday I 
Have the Blues’, ‘Why I sing the Blues’, 
‘You Don’t Know Me’ e ‘Please Love 
Me’, ‘Lucile’, ‘Sweet Black Angel’ e 
‘Rock Me Baby’. A visibilidade de King 
foi maior em 1969, quando recebeu 
convite da banda inglesa Rolling 
Stones para abrir os show da turnê 
que o grupo realizou pelos Estados 
Unidos. Uma trajetória artística que 
lhe rendeu, ao longo da carreira, 15 
prêmios Grammy, o último dos quais 
em 2009 pelo álbum One Kind Favor, 

façanha que o tornou o quarto 
músico que mais ga-

nhou o troféu. 

Sobre o artista
Nascido em 

uma fazenda de algo-
dão em 17 de setembro 

de 1925, no então segre-
gado Estado de Mississipi, 

Riley Ben King, que é o nome de 
batismo de B. B. King - a propósito, o 
“B. B.” significa Blues Boy (Garoto do 
Blues, em inglês), seu pseudônimo 
nos tempos em que atuou no rádio - 
foi criado pela avó e trabalhou como 
agricultor, antes da fama. Músico au-
todidata, ele começou a se apresen-
tar nos anos 1940, cumprindo uma 
trajetória que o levou a ser incluído 
no Blues Foundation Hall of Fame e 
no Rock and Roll Hall of Fame. “Ser 
um cantor de blues é como ser negro 
duas vezes”, escreveu King em sua 
autobiografia, intitulada Blues All 
Around Me, ao opinar sobre a falta 
de respeito ao estilo musical em 
comparação ao Rock e Jazz. “En-
quanto o movimento de direitos 
civis lutava pelo respeito ao povo 
negro, eu sentia que estava lutando 
pelo respeito ao Blues”, acrescen-
tou o artista, que tinha o hábito de 
chamar suas guitarras de Lucille, 
apelido carinhoso que colocou quan-
do precisou enfrentar as chamas 
de um incêndio, durante um show, 
para salvar um de seus instrumen-
tos. A origem dessa denominação 
começou por causa do fogo, iniciado 
de uma briga entre dois homens da 
plateia pela disputa por uma mulher 
que se chamava Lucille. A intimi-
dade era tão grande que, certa vez, 
King confessou o seguinte: “Quando 
canto, toco na minha mente. Quando 
paro de cantar oralmente, começo a 
cantar ao tocar a Lucille”.  
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Ramalho
LeiteE depois? O que vai ser?

Época

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

“Antes, na 
ditadura e mesmo 
nos governos 
civis, o lixo era 
jogado para 
debaixo do 
tapete

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Iniciei minha vida pública como verea-
dor em Borborema, aos 18 anos. Desde que 
comecei a ter noção das coisas, porém, já se 
respirava política na minha casa. Aprendi e 
não esqueci até hoje o jingle de Argemiro de 
Figueiredo para governador, “com Renato 
(Ribeiro) seu maior batalhador” e que  con-
cluía: “ Zé de Almeida, o seu bonde vai errado 
sim senhor!”. A música ficou nos meus ouvidos 
e o barulho da derrota dos candidatos do meu 
pai, na velha UDN, também. José Américo foi o 
governador eleito em 1950.

 Acompanhando as campanhas políticas, 
guardei lembrança de alguns eleitores que se 
mantinham fiéis ao seu candidato e, fizesse 
chuva ou sol, no dia da eleição, cumpriam 
seu dever cívico, e de fidelidade. Havia ex-
ceções.

Severino “Doido” foi a exceção mais 
expressiva. Era famoso em função das car-
raspanas que tomava e dos discursos que 
pronunciava em praça pública. Meu pai o 
protegia e sustentava durante quatro anos, 
na esperança de que, no dia da eleição es-
tivesse sóbrio para dar seu voto. Quando 
estava em Borborema ficava hospedado em 
uma dependência da casa dos meus pais, e 
raramente voltava a Moreno para visitar seus 
familiares. Diferente de outros bêbados de 
rua, quando chegava ao auge do porre, ao in-
vés de ser levado para a cadeia, era rebocado 
para o quartinho dos fundos da casa de seu 
Arlindo. Quatro anos de cuidados não basta-
vam. No dia da eleição, ninguém sabe como, 
se embriagava e não votava. Tempo perdido - 
reclamava meu pai.

A compensação era Luiz Santana, melhor 
dizendo compadre Luiz Santana, ferroviário e 
amigo fiel de meu pai. Ele era o termômetro do 
resultado eleitoral. Luiz Santana chegou para 
votar? Era a pergunta. Se chegou, era sinal de 
vitória. Servia como pesquisa. Transferido de 
Borborema para outras estações do trem, chega-
va na véspera da eleição. Ouvi dizer, certa feita, 
que ele estava vindo de Mossoró, e utilizara 
vários transportes para atender àquele chama-
do, não da lei, mas do seu compadre.

Na campanha de 1960, Borborema realizou 
sua primeira eleição na condição de cidade. 
Meu pai candidato a prefeito, Pedro Gondim a 
governador e Jânio Quadros a presidente. Era 
essa a chapa de Luiz Santana, a esta altura, 
morando na Ilha do Bispo, em João Pessoa, mas 
com domicílio eleitoral em Borborema, pois 
“não posso largar compadre Arlindo”. A eleição 
de prefeito foi apurada em 24 horas, mas a de 
governador, ainda demorou alguns dias. Voltei 
à capital para retomar minhas aulas no Liceu, e 
foi aqui que comemorei a vitória de Pedro Gon-
dim, com quem trabalharia mais tarde.

Como estudante, morava na casa do meus 
avós, e fui para a rua acompanhar uma pas-
seata que vinha da Ilha do Bispo juntar-se às 
comemorações da vitória de Pedro, no Ponto 
de Cem Réis. A multidão, com bandeiras e foto-
grafias pregadas em pequenas varetas, gritava 
a uma só voz: O homem é Pedro, o homem 
é Pedro! No meio daquela gente, avistei um 
dissidente. Seu grito divergia dos demais: “Viva 
Compadre Arlindo, Viva Compadre Arlindo” e 
agitava a fotografia de meu pai pregada em um 
cabo de vassoura. Era  Luiz Santana, o fer-
roviário, comemorando a vitória do seu com-
padre para prefeito de Borborema.

Esses exemplos de fidelidade do eleitor ao 
candidato desapareceram do cenário político. 
Antes, desapareceu a fidelidade do eleito ao 
seu representado. Eis a razão!

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

Quando eu tinha dez anos, pensava como meni-
no e agia como menino. Meio enxerido, me imaginava 
vestir a garbosa farda do Liceu Paraibano e desfilar 
orgulhoso pelas ruas de Jaguaribe. Consegui fazer isso 
um ano depois, quando ao ser aprovado no temível 
Exame de Admissão ao Ginásio daquele tempo, saí de 
farda (túnica e calça beges, camisa branca) a pé pela  
Avenida Tabajaras achando que todos me olhavam com 
inveja...

Quando eu tinha 20 anos, enfronhado nos ensina-
mentos de física e matemática da Escola de Engenha-
ria, da embrionária Universidade da Paraíba, pensava 
como homem ainda não feito e já me sentia engenheiro 
trabalhando na construção de estradas - para facili-
tar o acesso das pessoas e das coisas pelo interior da 
Paraíba.

Quando eu tinha 30 anos, já homem feito e com 
profissão definida, comecei a verificar que engenharia 
não era somente o ato de construir (casas, estradas, 
açudes). Era muito mais: principalmente era erigir 
pontes que, embora não fossem de concreto armado, 
permitissem a comunicação entre as pessoas, muitas 
tão necessitadas de apoio, de ajuda - de serem ouvidas, 
enfim.

Quando eu tinha 50 anos, a família construída - 
cinco filhos postos no mundo, a precisar de cuidados 
- comecei a olhar para trás e agradeci a Deus pelas 

oportunidades que a vida, até então, já me houvera 
proporcionado: dirigir órgãos importantes em  Per-
nambuco e em Brasília depois de  ter enfrentado  (e 
vencido) vários desafios na administração pública da 
minha terra. Então, observei que meio século de vida 
era  muito pouco para o que ainda pretendia ser e 
fazer.

Quando eu fiz 60 anos, entendi que a etapa que 
resolveram chamar de “melhor idade” estava a se 
iniciar e eu mesmo nunca soube se essa era realmente 
a melhor. Mas, certamente, passei a me ver com mais 
cuidado - com a pele, com os dentes, com os intestinos 
e, principalmente, com o velho coração que, sem dú-
vida, pouco  foi  avariado talvez porque quase sempre 
soube ser generoso e  amou na medida certa.

Agora, quando já passo dos 70 e, embora me sinta 
com forças suficientes para lutar e vencer novos e tão 
importantes desafios que a vida me impôs neste come-
ço de ocaso, de vez em quando me ponho a indagar de 
mim mesmo, sem obter nenhuma resposta:

E daqui para a frente, como vai ser? Vai ser ou 
não? Por quanto tempo ainda as coisas vão acontecer 
comigo e com meu umbigo?

Como não tenho como responder, termino sempre 
com as perguntas que, certamente, alguns já fizeram e 
muitos continuam a fazê-lo:

E depois? O que vem depois?  

(9h50) - O jornaleiro me disse 
que a revista chegou num dia e 
se esgotou no outro. Aí pensei: 
“pode ter sido que os denunciados 
compraram a edição”.  Sim, pois 
se usa esse recurso. Quando sai 
na Imprensa um assunto contrá-
rio a interesses de alguém que 
tem dinheiro, a incômoda edição 
desaparece das bancas. É compra-
da e destruída para que o público 
não leia. Aquele filme que mostra 
Xuxa pelada, tirando sarro com 
um menino, é exemplo. Ela tentou 
comprar as cópias, 
mas era tarde. 
Caiu na Internet, o 
filme está demo-
cratizado.

A revista que 
o jornaleiro disse 
que havia se es-
gotado é a Época, 
de quatro de maio 
de 2015. Na capa, 
“Lula o operador”. 
Assim sem pontua-
ção, Lula em letras 
garrafais, com um 
detalhe da barba. Diz a revista que 
“suas visitas a países africanos e 
latino-americanos, patrocinadas 
pela Odebrecht, estão na mira do 
Núcleo de Combate à Corrupção do 
Ministério Público [Federal]. 

Época diz mais: “o ex-presi-
dente Lula viajava bancado pela 
Odebrecht; dava palestras e se 
encontrava com o presidente do 
país em questão; o BNDES liberava 
recursos para obras no país; o go-
verno do país contratava a Odebre-
cht para tocar as obras”.

Refletindo sobre o assunto, 
cheguei a pensar que a revista ha-
via se enganado, que podia ser um 
erro de grafia. Odebrecht é palavra 
estranha à ortografia brasileira, o 

repórter podia ter se equivocado. 
Trata-se de uma empresa baiana 
fundada por um imigrante alemão. 
Qual será o significado da pala-
vra? 

A empresa é conhecida por 
realizar grandes obras. Aqui 
mesmo construiu o sistema de 
abastecimento d’água de Grama-
me-Mamuaba, durante os anos 
de chumbo da ditadura militar. 
Na ocasião, o Sindicato dos Enge-
nheiros Civis denunciou que havia 
um superfaturamento de mil por 

cento, fato que 
o deputado 
Simão Almeida 
levou à tribuna 
da Assembleia. 
Mas tudo ficou 
como dantes, 
a Odebrecht 
estava acima de 
qualquer sus-
peita.

Outra de-
núncia contra 
a construtora 
foi a da ferrovia 

Norte-Sul, empreitada que en-
volvia um consórcio das maiores 
construtoras do Brasil. A denún-
cia foi da Folha de São Paulo. Com 
larga antecedência, a Folha publi-
cou no caderno de classificadosos 
nomes das empresas ganhado-
ras das licitações e os trechos a 
serem construídos. Quando saiu 
o resultado das licitações, viu-
se que a Folha estava certa. As 
licitações foram suspensas, mas 
não deu em nada para os grupos 
envolvidos.As empreiteiras eram 
blindadas. Não houve inquéritos 
nem processos.

Todo mundo sabe que as 
empreiteiras brasileiras são quem 
financiam as campanhas eleitorais. 

Elas apostam nos candidatos que 
têm maior chance de ganhar, não 
importa qual seja o partido. Fin-
das as eleições, os novos governos 
abrem as portas e os cofres para 
as obras, às vezes desnecessárias, 
quase sempre superfaturadas, 
para a empreiteira que financiou a 
campanha do gestor eleito. Esse é 
um procedimento que vem sendo 
praticado há priscas eras. Somente 
agora, no governo Dilma, o grande 
escândalo estourou. Antes, na dita-
dura e mesmo nos governos civis, 
o lixo era jogado para debaixo do 
tapete.

De quanto terá sido o super-
faturamento de Brasília? Uma 
capital foi construída no meio do 
deserto em tempo recorde. Qual 
seria o seu custo real? Diz-se que 
um caminhão entrava na obra e 
saía com a mesma carga, e só se 
contava a entrada.

Mas voltando à revista Época: 
fiquei sem entender a denúncia, 
pois a publicação é do grupo Globo, 
e havia uma relação estreita de 
amizade entre os capitães dos dois 
grupos, Odebrecht e Globo. Como 
um iria denunciar o outro? É fato 
que ambos os presidentes morre-
ram; os herdeiros não continua-
ram a relação?

A investigação do MPF é 
recente, data de 20 de abril. Este 
feriadão – 20, 21 e 22 de abril – 
pode vir a ser o mais significativo 
da História do Brasil. O dia do 
achamento, o dia da morte de Tira-
dentes e, agora, do descobrimento 
dos podres que antes se suspeitava 
mas não se sabia, ou não se dizia 
tão publicamente. A muda está 
falando.

(Esta coluna é publicada terça, 
quinta e sábado)
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os sem casa federais
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 
tônio

Mad Max: Estrada da Fúria
Um guerreiro das estradas (Tom Hardy) deve resgatar 

um grupo de garotas envolvidas em uma guerra mortal, 
iniciada pela Imperatriz Furiosa (Charlize Theron).

o CoNDE

Nas minhas primeiras idas a Brasília, quando ainda os 
embarques/desembarques aéreos de passageiros de João 
Pessoa eram feitos em Recife, a chamada Novacap era uma 
cidade deslumbrante: as ruas e avenidas todas codificadas 
sem nomes de pessoas, o trançado de viadutos que não per-
mitiam cruzamentos de veículos, a inexistência de semáfo-
ros e de fiação aérea, tudo isso era impressionante.

A Asa Sul já se firmava com seu status superior, 
enquanto a Asa Norte estava ainda em expansão, mas im-
pressionava também porque por onde a cidade crescia havia 
sempre a marca do planejamento urbano, com instalação 
de equipamentos logísticos e de entretenimento e lazer 
em cada quadra que quase diariamente surgia na capital 
federal. 

Outro aspecto que me causou boa impressão foi o fato 
de que os motoristas não acionavam as buzinas dos seus 
veículos como era (e continua sendo) em João Pessoa. O 
trânsito da cidade fluía maravilhosamente, pois não tinha 
cruzamentos. Para minha maior satisfação, o Conjunto 
Nacional me oferecia tudo de bom que eu precisava para 
curtir a Novacap (cinema, livrarias e chopp escuro), após 
o cumprimento das tarefas que eu levava na bagagem para 
serem cumpridas nesse ou naquele ministério, a serviço do 
Governo do Estado ou da UFPB.

A cada vez que fui a Brasília, fui encontrando o 
projeto urbano de Lúcio Costa cada vez mais deturpado. 
Já se viam posteação para rede elétrica aérea, semáforos, 
e camelôs naturalmente invadindo as calçadas e outros 
caminhos de servidão pública. O problema dos  camelôs 
foi sendo resolvido com a instalação da Feira do Para-
guai e depois do grande Shopping dos Importados, com 
agências bancárias e toda infraestrutura e equipamentos 
operacionais e logísticos disponíveis aos comerciantes e 
ao público.

Da última vez que fui a Brasília, em junho de 2013, 
fiquei mais impressionado ainda. Não positivamente, como 
fora anteriormente. Desta vez até assustei-me no momento 
em que, próximo do Congresso Nacional, vi um homem, 
uma mulher e três crianças agrupados, agasalhados com 
suas mantas mulambadas e matulões surrados. Não obser-
vei se havia uma cadela, uma “Baleia”, como em “Vidas 
Secas”, de Gracialiano Ramos. Aquela família, solidária 
entre si, ajuntava-se para se aquecer contra o frio seco brasi-
liense que só respeita edredons e cobertores de lã pura. Pelo 
visto, aquela gente não estava em condições nada favoráveis 
à aquisição de tais produtos.

Aquela família não estava distante do Congresso Na-
cional, nem do Palácio da Alvorada, residência oficial do/
da presidente da República, nem dos 49 ministérios criados 
pelo governo petista, que continuam firmes e fortes manti-
dos pelas dotações orçamentárias garantidas pelos ajustes 
fiscais que vão penalizar os trabalhadores, e que estão 
sendo aprovados pelos nossos representantes no Congresso 
Nacional, tudo dinheiro do povo. E, com certeza, aquela 
pobre gente, ali, à mercê do acaso, estava a milhões de 
anos-luz da sensibilidade dos seus vizinhos governamentais 
e, mais ainda, das propinas da Petrobras. 

A ONG Saci - Sociedade Amigos da 
Cultura Iniguaçu – de Serra da Raiz, no 
Agreste paraibano, a 130 Km de João 
Pessoa, lança hoje o livro a Tragédia 
do Major, que conta a história de um 
homem rico do lugar, que acabou sua 
fortuna por causa de uma maldição. Ele  
transformou em engenho a sede do Se-
minário Ferial construído por D. Adauto 
de Miranda Henrique, daí a derrocada 
financeira. Na versão do padre Luís 
Gonzaga de Oliveira, escritor e benemé-
rito do município, o major João Marques 
teria falido por causa dos inúmeros 
romances que tivera e, principalmente, 
por uma grande venda de farinha en-
comendada por um importador do Rio 
de Janeiro, que adquiriu a mercadoria e 
não pagou.

Os recursos a serem adquiridos com 
a venda deste livro serão destinados a 
publicação de outras obras do padre Luís 
Gonzaga de Oliveira, tudo sob a coor-
denação da ONG Saci, segundo explica 
o historiador José Augusto de Oliveira, 
sobrinho-neto do padre Luís, pelo lado 
paterno. Padre Luís foi contemporâneo 
do major João Marques e o descreve em 
detalhes interessantes em A Tragédia do 
Major. Consta que João Marques procedia 
de Cuitegí, onde foi próspero comercian-
te. Em Serra da Raiz adquiriu o Engenho 
Bom Fim. Era dotado de tão boa fé, que 
vendia fiado e emprestava dinheiro sem 
se preocupar muito com o retorno.

Outra versão que corre sobre a 

maldição do major, lembra que, quan-
do seu engenho era seminário ferial, o 
seminarista Augusto Cicco morreu afo-
gado num açude próximo, sobrevindo, 
também, em 1904, uma seca de grandes 
proporções, que contribuiu para acabar 
com as lavouras de cana e mandioca.

Seu engenho era alvo da visita 

A obra aborda falência de um major por conta de romances 

de artistas, escritores, 
historiadores e políticos, 
porque fora construído 
por D. Adauto de Miran-
da Henrique, que criou, 
ali, um seminário ferial, 
visitado, entre outros 
personagens ilustres, 
pela poetisa norte-rio-
grandense Auta de 
Souza, José Américo de 
Almeida, padre Aristides 
Cruz (assassinado pela 
Coluna Prestes, em Pian-
có, no ano de 1926). No 
prefácio do livro, escrito 
por Manoel Marques da 
Silva Filho, consta que 
João Marques, certa vez 
se encontrou com o can-
gaceiro Antônio Silvino, 
de quem se tornou ami-
go por muitos anos.

Este livro foi escrito 
pelo padre Luís Gonzaga 
de Oliveira muito antes 
de sua morte, em 1971. 
Retrata uma época difícil, 
vivenciada por este 
sacerdote que foi, entre 

outras coisas, jornalista 
e professor pioneiro dos colégios mais 
antigos da capital, Pio X e Nossa Senhora 
das Neves, cujo tempo livre ele aprovei-
tava para fazer pesquisas interessantes. 
A partir de hoje, A Tragédia do Major, 
que não teve ainda seu preço anunciado, 
estará à venda nas principais livrarias 
de João Pessoa e de Campina Grande.

Produção é promessa de grandes bilheterias no Brasil

Livro A Tragédia do Major, de autoria do 
padre Luís Gonzaga, será lançado hoje
Hilton Gouvêa 
hiltongouvea@bol.com.br

UMA LONGA JORNADA(EUA 2015) Gêne-
ro:Drama , Romance. Duração: 128min. 
Classificação: 12 anos. Direção: George 
Tillman Jr. Com Scott Eastwood, Britt 
Robertson, Alan Alda.Aos 91 anos, com 
a saúde debilitada e sozinho no mundo, 
Ira Levinson (Alan Alda) sofre um aci-
dente de carro e se vê abandonado em 
um lugar isolado. Ele luta para manter 
a consciência e passa a ver sua amada 
esposa Ruth (Oona Chaplin), que faleceu 
há nove anos. A poucos quilômetros de 
distância, a bela Sophia Danko (Britt Ro-
bertson) conhece o jovem cowboy Luke 
(Scott Eastwood), que a apresenta a um 
mundo de aventuras e riscos. De forma 
inesperada, os dois casais vão ter suas 
vidas cruzadas.Manaíra 3: 17h e 22h20

MAD MAX: ESTRADA DA FÚRIA(EUA 
2015). Gênero:Ação , Ficção científica. 
Duração: 120min. Classificação: 14 
anos. Direção: George Miller. Com Tom 
Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz.
Um guerreiro das estradas (Tom Hardy) 
deve resgatar um grupo de garotas 
envolvidas em uma guerra mortal, ini-
ciada pela Imperatriz Furiosa (Charlize 
Theron). Manaíra7: 12h30, 15h15, 18h 
e 20h45  Manaíra 9/3D: 13h50, 16h45, 
19h30 e 22h15 Manaíra 11: 13h15, 
16h, 18h45 e 21h30 CinEspaço 3/3D 
DUB: 14h e 19h CinEspaço 3/3D LEG: 
16h30 e 21h30  CinEspaço 4: 14h40, 
17h, 19h20 e 21h40  Tambiá 4: 14h, 

16h20, 18h40 e 21h  Tambiá 6/3D: 
13h50, 16h10, 18h30 e 20h50 

METANOIA(BRA 2015). Gênero:Drama. 
Duração: 107min. Classificação: 14 
anos. Direção: Miguel Nagle. Com Caique 
Oliveira, Caio Blat, Lucas Hornos.Eduardo 
(Caique Oliveira) é mais um em meio aos 
milhares de usuários regulares e de-
pendentes do crack. Criado na periferia 
de São Paulo, a boa educação oferecida 
por sua mãe, Solange, não o impediu de 
ficar preso no mundo das drogas. Ele 
fica perdido em meio à autodestruição, 
enquanto Solange tenta desesperada-
mente salvar o filho do vício. Manaíra 2: 
13h30, 16h10, 19h15 e 21h40 CinEspa-
ço1: 14h20, 16h20 e 20h

A HISTÓRIA DA ETERNIDADE(BRA 2015). 
Gênero:Drama. Duração: 120min. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Camilo 
Cavalcante. Com Irandhir Santos, Mar-
celia 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.  Manaíra3: 12h e 19h30

ENTRE ABELHAS(BRA 2014). Gênero: 
Drama. Duração: 99 min. Classificação: 

14 anos. Direção: Ian SBF. Com Fábio 
Porchat, Marcos Veras, Marcelo Valle.
Entre Abelhas, uma tragicomédia, conta 
a história de Bruno (Fábio Porchat), um 
editor de imagens recém-separado 
da mulher (Giovanna Lancellotti), que 
começa a deixar de ver as pessoas. Ele 
tropeça no ar, esbarra no que não vê, até 
perceber que as pessoas ao seu redor 
estão ficando invisíveis. Com a ajuda da 
mãe (Irene Ravache) e do melhor amigo 
(Marcos Veras), ele tentará descobrir 
o que se passa em sua vida. Manaíra 
3: 14h30 e 19h30 Tambiá 1: 16h25 e 
20h45 

OS VINGADORES: ERA DE ULTRON (EUA 
2015). Gênero: Ação. Duração: 122 min. 
Classificação: 12 anos. Direção: Joss 
Whedon Com: Robert Downey Jr., Chris 
Evans, Mark Ruffalo.Sequência do suces-
so “Os Vingadores”, que reúne mais uma 
vez a equipe de super-heróis formada por 
Capitão América (Chris Evans), Homem 
de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris 
Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva 
Negra (Scarlett Johansson) e Gavião 
Arqueiro (Jeremy Renner). Manaíra 5: 
12h40, 15h45, 19h e 22h10  Manaíra 
6: 12h, 15h05, 18h30 e 21h45 Manaíra 
10/3D: 14h, 17h15 e 20h30 CinEspaço2: 
16h, 18h40 e 21h20  Tambiá 5:/3D 
14h40, 17h40 e 20h40 

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 acontecimentos em Londres, Dom (Vin 
Diesel), Brian (Paul Walker), Letty (Michel-
le Rodriguez) e o resto da equipe tiveram 
a chance de voltar para os Estados Unidos 
e recomeçarem suas vidas. Mas a tranqui-
lidade 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 7: 14h30, 
17h30 e 20h30 Tambiá 1: 14h25 e 20h25

CADA UM NA SUA CASA(EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 94 min. 
Classificação: livre. Direção: Tim John-
son. Com Jim Parsons, Rihanna, Steve 
Martin. O planeta Terra 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 sa-
bem 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. Manaíra1: 13h55 
CinEspaço2: 14h 
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Diversidade

Sandra Belê e ‘Os Fulano’ se apresentam em prol 
da Escola Viva Olho do Tempo, hoje na capital

Forró Solidário

recomendaUNIÃO  A

Alissin Vieira – 
Um show de forró!

O Gato Filósofo

Pollyanna 

O mais novo CD do cantor e compositor Alissin 
Vieira é intitulado de ‘Alissin Vieira – Um show 
de forró!’. Com 13 músicas inéditas e 100% au-
toral, o álbum tem a participação dos cantores 
Amazan, Luizinho de Irauçuba, Fabio Carneiri-
nho, Irah Caldeira, Dejinha de Monteiro, Maike 
José e Danilo Pernambucano. O novo talento 
na arte forrozeira, o jovem poeta conceiçoen-
se, que apesar da pouca idade 24 anos, des-
ponta canções ricas em cultura, que falam de 
amor, saudade, família e do campo. Sua canção 
de maior sucesso atual chama-se ‘Wi-fi da 
Roça’, que refere-se aos costumes do homem 
do campo em relação a globalização. Dono 
de uma voz típica para o forró e das canções 
que interpreta, Alissin é exemplo de cultura, e 
merecedor de todo reconhecimento. A arte da 
capa do novo CD é de Dárrison Designer.

Lucas Duarte

Quem gosta de gatos vai adorar. No livro O 
gato filósofo (lançamento da Editora Estação 
Liberdade, de São Paulo), a artista de origem 
chinesa Kwong Kuen Shan estabelece asso-
ciações criativas entre provérbios, poemas, 
excertos de textos clássicos chineses e o 
jeito de “ser e estar” dos felinos. A obra é 
ilustrada com aquarelas e desenhos da autora, 
cuja plasticidade encanta.  

William Costa

Pollyanna, de 11 anos, perdeu os pais ainda 
muito nova, sendo obrigada a ir morar com 
sua tia rica e exigente. Sempre exercitando a 
positividade, Pollyanna começa a brincar de “o 
jogo do contente” e, dessa forma, transforma 
a vida de muitas pessoas, inclusive a do leitor. 
O objetivo do jogo e, consequentemente do 
livro, é mostrar que sempre existe algo bom 
e positivo em tudo. O livro Pollyanna, clás-
sico da literatura infantojuvenil, foi escrito 
por Eleanor H. Porter, em 1913, e é um livro 
para todas as gerações. Para quem já leu O 
Pequeno Príncipe e o Menino do Dedo Verde, 
poderá me entender quando eu disser que 
não há como separar o princepezinho, Tistu e 
Pollyanna.  

Dani Fechine

Forrozeiro é sucesso no interior do Estado

Arte da capa de obra que fala sobre felinos

Obra clássica da literatura infantojuvenil

A artista e militante cultural Sandra Belê é um dos destaques da noite, além da banda ‘Os Fulano’, que desponta na cena musical

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de maio de 2015  

O Teatro de Arena da Fundação 
Espaço Cultural (Funesc) 
vai ficar pequeno para tanto 
arrasta-pé, isso porque o local 
vai receber mais um Show 
Solidário organizado pela ONG 
Escola Viva Olho do Tempo, 
hoje, às 20h. Desta vez a atra-

ção principal do evento é a cantora Sandra 
Belê, uma paraibana com voz e interpreta-
ções marcantes. A noite terá ainda a apre-
sentação de ‘Os Fulano’, um quarteto amante 
da cultura popular nordestina. O evento terá 
ainda a participação dos grupos Tambores 
do Tempo e Vozes do Vale, ambos formados 
por crianças e adolescentes da Escola Viva 
Olho do Tempo. Os ingressos custam R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (estudante) e serão vendi-
dos no local.

Com os festejos juninos já batendo à 
porta, a Escola Viva Olho do Tempo promo-
verá um ‘esquenta’ para o São João, pro-
movendo um digno arrasta-pé. O evento é 
mais um dos shows solidários da ONG, que 
vem levando ao público, desde 2014, shows 
de artistas renomados de nossa terra que 
se dispõe a arrecadar verbas para a Escola, 
através de sua música. Já participaram do 
Projeto Chico César, Escurinho, Gláucia Lima, 
Eleonora Falcone, Paulo Ró, Milton Dornellas 
e muitos outros. Este ano o projeto teve 
início em abril com o show ‘Trem das Onze 
convida Débora Malacar’, no Espaço Mundo.

Abrindo o evento, está o grupo ‘Os 
Fulano’, chamado por muitos de ‘a revelação 

Lucas Duarte
Especial para A União
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Lira e Bixiga 70 lançam seus novos álbuns, com show na Funesc
Um grande encontro musical é o que 

promete o show na noite de hoje, pon-
tualmente às 18h no Teatro Paulo Pontes 
da Fundação Espaço Cultural (Funesc). A ideia 
do encontro musical é da Parahybólica Cultu-
ral e o Sítio que se uniram para apresentar ao 
público pessoense Lira e Bixiga 70, lançando 
seus novos álbuns, em um show que promete 
ser emocionante. Na discotecagem, o parai-
bano DJ Guirraiz comandará com maestria as 
pick ups. Os ingressos custam R$ 50 e R$ 25 
no dia do evento. 

A vinda dos grupos a João Pessoa 
demarca um importante momento, em que 
as produtoras se unem para estabelecer a 
cidade como um circuito para lançamentos 
e circulações de artistas nacionais. Cada vez 
mais os espaços e os serviços culturais se 
qualificam para atender a grupos de porte 
nacional que desejam ter seu trabalho apre-
sentado ao público pessoense. Com isso, o 
cenário cultural se qualifica e João Pessoa se 
torna uma vitrine para artistas locais e na-
cionais. A vinda dos grupos à cidade fortalece 
João Pessoa como um circuito importante 
para lançamentos de artistas nacionais.

Músico é bastante conhecido no Brasil

FOTO: Caroline Bittencourt

do forró pé de serra’. Formado por Lucas 
Dan (acordeon), Betinho Lucena (triângulo), 
Jader Finamore (cavaquinho) e Thiago Melo 
(zabumba), o quarteto tem em seu portfólio 
o primeiro lugar no Festival Nordeste Sim 
Sinhô de Pé de Serra, em 2014, e o recente 
lançamento de seu primeiro CD, intitulado 
‘Forrobodó Parahyba’.

A atração principal da noite, a cantora 
Sandra Belê, traz na bagagem 19 anos de 
carreira e o reconhecimento de ter uma 
das mais fortes vozes e interpretações da 
música popular nordestina, levando a dor 
e o amor do Sertão para os mais diversos 
palcos e plateias. Seja na televisão – fazen-
do filmes, apresentando programas como o 
Arraial Itararé (TV Cultura) e participando 
de seriados com o A Pedra do Reino (Rede 
Globo) –, nas rádios e web – com seus 5 
CD’s gravados e diversas participações –, ou 
nos palcos – Paraíba, Pernambuco, Bahia, 
Brasília, São Paulo e tantos outros –, Sandra 
Belê leva nos seus shows, a verdade de 
quem vive o que canta. Sandra aproveitará 
o evento para apresentar pela primeira vez 
um pouco do show ‘A Festa’, que ela leva 
para os palcos das grandes festas juninas 
do Nordeste, trazendo consigo o melhor do 
São João. O repertório repleto do que há de 
melhor do forró, xote, baião e tantos outros 
ritmos que serão apresentados ao público 
pela artista que conquista pela voz e pela 
energia que emana no palco durante o show 
e foram pensados para relembrar os bons 
tempos do São João, em que as vitrolas to-
cavam o Rei do Baião enquanto os terreiros 
eram divididos pelo arrasta-pé e o cheiro 
do milho assado na fogueira. 

Compondo o grupo estão músicos pro-
fissionais com muita experiência e primazia, 
que aliados à performance de Sandra, fazem 
um show de excelente qualidade. Na san-
fona, está Lucas Carvalho, um jovem com 
cabeça e coração saudosista, fã dos clássicos 
e que dedilha sua sanfona com a expertise 
de quem estuda e ensina o instrumento. No 
baixo está o baixista Chico Limeira, músico 
e compositor paraibano com carreira solo 
e também componente de bandas como A 
Troça Harmônica, Sonora Sambagroove e 
Trem das Onze.

Na percussão, o grupo é formado por 
Ely Porto na zabumba, Katiusca Lamara no 
triângulo e efeitos e Jairo Gomes na bateria. 
Ely é músico da Orquestra Sanfônica Balaio 
Nordeste e também; além destes, Ely já teve 
experiência com grandes nomes como Antô-
nio Barros e Cecéu. Katiusca é companheira 
de Ely na Orquestra e está concluindo o 
mestrado em Música na UFPB. Jairo Gomes, 
assim como os demais, é um multi-instru-
mentista.

Sandra Belê comentou que a expectativa 
em relação ao seu show na noite de hoje é 
das melhores, pois há um detalhe que dife-
renciam a realização do show, como exemplo 
este show para angariar recursos. “A gente, 
no Nordeste, costuma se apresentar como 
um todo e já fazemos uma festa, neste show 
estaremos retratando músicas conhecidas, 
claro com minha marca, o público pessoense 
me acolheu super bem e será o meu primei-
ro show com uma banda nova, a Escola Viva 
Olho do Tempo está de Parabéns pela ação, 
valorizando a cultura”, disse ela em entrevis-
ta A União.

O artista
José Paes de Lira ou simplesmente Lira ou 

Lirinha como é conhecido, tem uma trajetória 
marcada por importantes projetos estéticos, Lira 
é um músico de significativa importância para o 
cenário nordestino e brasileiro. Também escritor 
e compositor começou a carreira artística aos 12 
anos de idade, como declamador de poesias em 
Arcoverde, sua cidade natal no Sertão de Per-
nambuco. Lirinha, como se apresenta agora com 
seu trabalho solo, segue em turnê divulgando ‘O 

Labirinto e O Desmantelo’, seu novo álbum. 
Uma obra construída ao longo dos últimos 
dois anos, numa completa imersão do artista 
em sua própria trajetória. As onze faixas que 
compõem o disco aprofundam a arte inven-
tiva e inquieta sobre a qual mergulhou desde 
seu primeiro álbum solo, Lira (2011). Agora, o 
músico pernambucano traz toda a força de 
um psicodelismo elétrico, experimentando a 
fusão entre instrumentos da música clássica 
e uma estrutura rítmica comandada por um 
stand up drums desenvolvido por Pupillo, 
que também assina a produção musical do 
disco. Imageticamente forte, ‘O Labirinto e 
O Desmantelo’ nos revela símbolos de Lira e 
sua musicalidade. As letras das canções são 
narradas em primeira pessoa, num estado de 
revelação das transformações e experiên-
cias da vida do artista, num cenário que se 
desmonta entre altas torres e subterrâneos 
de além-profundezas. Dentre as participa-
ções especiais está a cantora Céu, na faixa 
‘Filtre-me’, como compositora e intérprete, 
numa parceria inédita com Lira. Uma das 
músicas do disco, ‘Jabitacá’, foi gravada por 
Gal Costa em seu novo trabalho.

Livros
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Portabilidade de crédito 
consignado liderou as 
queixas contra bancos

Ações resgatam 50 mil trabalhadores no Brasil

Trabalho escravo
Em 20 anos de atuação, 

as ações do Grupo Especial de 
Fiscalização Móvel (GEFM), 
ligado ao Ministério do Tra-
balho e Emprego, renderam o 
afastamento de 50 mil traba-
lhadores em condições aná-
logas às de escravo. Na últi-
ma década, foram resgatados 
cerca de 40 mil trabalhadores 
em condições semelhantes 
às de escravidão, quase 80% 
do total. Neste mês de maio, 
o GEFM completa 20 anos de 
existência.

De 1995 até o ano pas-
sado, 4.100 estabelecimentos 
foram inspecionados. Deste 
total, mais de 3 mil locais fo-
ram alvos de fiscalização, de 
2004 a 2014, ou seja, aproxi-
madamente 70%. Do total de 
1.785 operações, desde 1995, 
mais de 1.500 foram realiza-
das entre 2004 e 2014, o que 
representa 85% do total, nas 
últimas duas décadas.

A construção civil lidera o 
ranking de atividades em que 
trabalhadores foram resgata-
dos em condições análogas às 
de escravidão, com 452 casos 
em todo o país. Os dados são 
de 2014. A agricultura vem em 
seguida, com 258 resgates, e a 
pecuária ocupa a terceira po-
sição, com 258 casos. Entre os 

Estados com maior incidência 
de trabalho escravo, verificada 
por inspeções no ano passado, 
está Minas Gerais, com 380 
resgates. Em segundo lugar 
está São Paulo, com 176. Em 
terceiro, Goiás, com 141.

Em 2015, 30 operações 
foram realizadas com objetivo 
de inspecionar as condições 
dos trabalhadores em 55 es-
tabelecimentos de diversas 
partes do país. Até agora, 419 
trabalhadores foram resgata-
dos, neste ano.

Fazem parte do GEFM 
auditores fiscais do Trabalho, 
integrantes do Ministério Pú-
blico do Trabalho e da Procu-
radoria-Geral da República, 
delegados e agentes da Polícia 
Federal, policiais rodoviários 
federais e defensores públicos 
da União.

O ministro do Trabalho 
e Emprego, Manoel Dias, lan-
çou, uma placa comemorativa 
do marco histórico do GEFM, 
em homenagem à atuação de 
todos envolvidos no comba-
te ao trabalho escravo. Ainda 
serão realizadas homenagens 
aos integrantes da primeira 
operação do grupo, entre 15 
a 19 de maio de 1995. O mi-
nistro do Trabalho e Emprego, 
Manoel Dias e a ministra da 

Secretaria de Direitos Huma-
nos, Ideli Salvatti, no dia 13 
de março, assinaram a Nova 
Portaria Interministerial que 
disciplina regras de divulga-
ção de nomes de empregado-
res que tenham sido autuados 
em ação fiscal  sobre trabalho 
escravo. O ato ocorreu duran-
te a Reunião Extraordinária 
da Comissão Nacional para 
Erradicação do Trabalho Es-
cravo (Conatrae), em Brasília. 
A portaria trás as regras sobre 
o cadastro e revoga a Portaria 
Interministerial nº 2/2011.

O ministro Manoel Dias 
afirmou, na ocasião, que a nova 
portaria surgiu da necessidade 
de aprimoramento do procedi-
mento de divulgação da rela-
ção de empregadores compos-
ta de pessoas físicas e jurídicas.

A ministra Ideli Salvatti, à 
época, afirmou que “essa por-
taria é uma portaria de aper-
feiçoamento, não estamos 
modificando na essência tudo 
aquilo que já vinha sendo fei-
to, nós estamos aperfeiçoando 
inclusive para que não paire 
qualquer dúvida a respeito 
da legalidade da divulgação 
da portaria e do direto a 
ampla defesa das empresas 
notificadas com relação ao 
trabalho análogo de escravo”. Em 2015, 30 operações inspecionaram condições de trabalho em 55 estabelecimentos do país

FOTO: Reprodução/Internet

Em um momento em 
que o debate sobre a cultura 
negra assume enorme impor-
tância e visibilidade, tanto no 
meio acadêmico quanto no 
campo midiático, a linguista 
Amanda Braga lança Histó-
ria da beleza negra no Brasil, 
pela EdUFSCar, que resgata o 
conceito estético atribuído ao 
corpo negro ao longo de nossa 
história. Em uma leitura dos 
signos da estética negra numa 
perspectiva histórica, a espe-

cialista em imagem e relações 
raciais traça um panorama 
sobre o assunto desde a bele-
za castigada pela escravidão, 
passando pelo alinhamento 
moral oferecido pelo século 
XX, até chegar à pluralidade 
que o atual momento lhe con-
cede. A publicação aponta a 
origem das referências sobre 
o conceito atribuído a estética 
negra, que se estabelece como 
um padrão a ser seguido por 
homens e mulheres.   Fugindo 

de ideias preconcebidas, a au-
tora decifra as imposições e as 
interpretações sobre o corpo 
negro, em uma pesquisa deta-
lhada e pautada na análise de 
fragmentos de jornais, pintu-
ras, imagens e textos de revis-
tas e peças publicitárias.  Para 
compor seu trabalho, utiliza 
como base a teoria da Aná-
lise do Discurso, bem como 
as contribuições conceituais 
e metodológicas do filósofo 
francês Michel Foucault.  

Professora lança “História 
da beleza negra” na capital 

“Era uma vez uma menina cha-
mada Sol. (…) Ela se achava a menina 
mais feia do mundo! E se julgava assim 
porque era muito magra, alta e desen-
gonçada. Usava aparelho nos dentes e 
havia muitas sardas pelo seu rosto. (…) 
Na escola em que Sol estudava, algumas 
meninas zombavam dela e isso a deixa-
va ainda mais triste.”

– Trecho do conto “A menina que 
se achava a mais feia do mundo”

Julia Travassos tinha 10 anos quan-
do começou a ser alvo de piadinhas 
maldosas de um coleguinha da escola. 
A insistência do companheiro de turma 
mexeu com a autoestima dela, que co-
meçou a apresentar um comportamen-
to depressivo na escola e em casa. 

Julia, não queria mais voltar à esco-
la. Ficou dois dias fechada em seu quar-
to, não se alimentava direito, não con-
seguia falar sobre o assunto. Ninguém 
sabia o que tinha acontecido, nem os 
pais nem a professora. A mãe, Verôni-

ca de Mello, já sem saber o que fazer, 
incentivou a filha, que escrevia contos e 
poemas desde os 6 anos, a por no pa-
pel o que sentia. Foi quando a menina 
fez o conto: “A menina que se achava 
a mais feia do mundo”.  Ao ler, Verô-
nica entendeu quem era a personagem 
principal.

 Nesse mesmo dia, Julia começou a 
se sentir melhor. Voltou a se alimentar 
direito e tomou uma decisão: “Vou vol-
tar a estudar e escrever outros contos e 
poesias para me sentir feliz sempre, e 
não ligar para o que falam de mim, pois 
sou uma menina inteligente e criativa, 
agora sei disso.”

 A história se passou em 2013 na co-
munidade do Meio da Serra, em Petró-
polis, região serrana do Rio de Janeiro.

Em março deste ano, mãe e filha 
lançaram o livro de contos infantis “De 
um ponto eu traço o conto”, que reúne 
textos das duas, incluindo “A menina 
mais feia do mundo”. 

Menina cria projeto que 
transforma vida de criança

CONTRA BULLYING
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Ações ocorrem hoje na 
cidade de Malta. Amanhã 
é a vez de Catingueira

cabedelo sedia surf 
escola hoje e amanhã

A cidade de Cabedelo será pal-
co, neste fim de semana da 17ª edição 
do Circuito Surf Escola, um dos mais 
tradicionais torneios infantis realizado 
na Paraíba. O evento conta com o pa-
trocínio e o apoio da Prefeitura Munici-
pal de Cabedelo, através da Secretaria 
de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), 
e será realizado no Mar do Macaco, em 
Intermares. O Circuito Surf Escola, rea-
lizado pelo Instituto Social Esporte & 
Cidadania Surf Escola e Pranchas Inject 
Brasil, é considerado um dos melhores 
eventos do Brasil. Para participar, o 
atleta tem que estar matriculado na 
Escola e a apresentação do boletim es-
colar é obrigatório no ato da inscrição e 
conta pontos no ranking.

inscrição para curso 
superior gratuito

 Termina amanhã o prazo para 
a inscrição no processo seletivo do 
segundo semestre da Faculdade de 
Tecnologia Termomecanica (FTT), ins-
tituição de ensino gratuita mantida 
pela Fundação Salvador Arena. São 
160 vagas de cursos superiores em 
Administração, Alimentos, Computa-
ção e Controle e Automação. A inscri-
ção deve ser feita pelo site www.ftt.
com.br. O valor da taxa de inscrição é 
de R$ 20,00.  Metade das vagas será 
destinada aos candidatos com ren-
da bruta mensal familiar de até 1,5 
salário mínimo nacional vigente e os 
interessados devem se inscrever para 
vagas sociais. Os locais da prova esta-
rão disponíveis a partir do dia 26 deste 
mês, no site www.consesp.com.br. 

seminário discutirá 
a educação em JP

A Fundação Santillana irá pro-
mover no próximo dia 19 no Hotel 
Tropical Tambaú, um dos seminários 
Aprova Brasil. O evento irá refletir com 
educadores, gestores e instituições 
públicas de ensino, as perspectivas e 
os desafios em torno das avaliações 
nacionais - como a Prova Brasil e a 
Avaliação Nacional da Alfabetização 
(ANA). Entre os palestrantes está o 
especialista Cipriano Carlos Luckesi, 
doutor em Educação pela PUC-SP e au-
tor de diversos livros na área; a profa. 
Iara Andrade de Lima, gerente do Pro-
grama de Avaliação (Proava) da Secre-
taria da Educação do Estado da Paraí-
ba; e profa. Iolanda Barbosa, secretária 
de Educação de Campina Grande.

trF obriga bnDes a 
divulgar salários 

Flip vai homenagear
mário de andrade

Por decisão do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF2), em sessão 
feita na última terça-feira pelo Ministério 
Público Federal (MPF), o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) terá de divulgar na internet 
todos os salários de seus diretores e 
demais funcionários que recebam gra-
tificações. A sentença atende à ação do 
MPF, movida em julho de 2013, para que 
o banco se submeta à Lei de Acesso à 
Informação, de 2011, e segue parecer da 
Procuradoria Regional da República da 2ª 
Região. Com a decisão de ontem, o TRF2 
reformou sentença anterior da 22ª Vara 
Federal do Rio de Janeiro, que negou essa 
obrigatoriedade em outubro de 2014.

O poeta, romancista e crítico 
literário Mário de Andrade será o home-
nageado na 13ª edição da Festa Literária 
Internacional de Paraty (Flip), que este 
ano ocorre entre os dias 1º e 5 de julho, 
na cidade de Paraty, na Costa Verde flumi-
nense. A programação principal terá 39 
autores, sendo 16 deles internacionais.
Para o curador da feira, Paulo Werneck, o 
poeta Mário de Andrade inspira a própria 
existência da Flip. “Ele foi um intelectual 
que se dedicou a muitas áreas na cultura, 
foi um grande artista de vanguarda, um 
pesquisador, um crítico. E é esse o espíri-
to da Flip”, disse.

Agricultoras familiares 
de 14 municípios paraiba-
nos poderão colocar em dia, 
até o dia 28 de maio, docu-
mentações civis e trabalhis-
tas gratuitamente. Desde 
a última quinta-feira (14), 

localidades da Região Metro-
politana de Patos recebem 
mutirões do Programa Na-
cional de Documentação das 
Trabalhadoras Rurais do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Agrário. As ações serão reali-
zadas de 8h às 17h.

Durante as ações, as tra-
balhadoras rurais poderão 
tirar registro de nascimento, 
carteira de identidade, CPF, 

carteira de trabalho, registro 
junto ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e 
carteira de pescador.

Na oportunidade, as 
pessoas interessadas tam-
bém poderão solicitar orien-
tações sobre direitos pre-
videnciários, como salário 
maternidade e auxílio-doen-
ça, além de assessoria jurí-
dica em casos como pensão 

alimentícia, divórcio, termo 
de união estável e reconheci-
mento de paternidade.

Os mutirões começaram 
pelo município de Vista Ser-
rana e marcaram presença 
em Condado, no dia de on-
tem. Em Malta ocorre hoje. 

Catingueira, amanhã; 
Santa Teresinha, nesta se-
gunda-feira; Mãe D’água, 
no próximo dia 19; São José 

do Bonfim terá atividades 
no dia 2; Cacimba de Areia, 
dia 21; São Mamede, dia 22; 
Várzea, dia 23; Areia de Ba-
raúnas, dia 25; São José do 
Sabugi, dia 26; Salgadinho, 
dia 27; e Santa Luzia, dia 28. 
Para saber os locais exatos 
dos mutirões, se informe na 
Delegacia do MDA no Estado 
ou na Superintendência do 
Incra/PB.

O Ministério da Educa-
ção e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) vão autorizar os 
municípios e o Distrito Fe-
deral a licitar diretamente as 
creches aprovadas no Plano 
Nacional de Educação (PNE). 
Intuito é agilizar a construção 
de creches e cumprir metas 
do plano. A partir do dia 19 
de maio, os entes federados 
poderão optar pela mudança 
de suas creches.

Essa reformulação do 
processo é fruto de diálogo 
com dirigentes municipais e 
secretários de Educação de 
todo o país. Além dos projetos 
padrão já existentes, o FNDE 
oferecerá dois novos modelos 
que poderão ser escolhidos 
de acordo com a necessidade 
de cada local. Prefeitos e diri-
gentes da Educação poderão 
tratar das situações específi-
cas de suas localidades dire-
tamente com o FNDE.

Os municípios e o Distri-
to Federal poderão acessar os 
projetos e informações deta-
lhadas sobre a reformulação 
a partir do dia 18 de maio, no 
portal do Simec.

Municípios de todo país poderão 
licitar as construções de creches

semiáriDoPlano nacional De eDucaçÃo

Nascidas na década de 
1970 por iniciativa da Igreja 
Católica junto a comunida-
des do Nordeste brasileiro, 
as casas de semente são or-
ganizações comunitárias que 
buscam a autonomia de agri-
cultoras e agricultores com 
relação ao armazenamento 
de sementes, sem dependên-
cia de patrões. Com as casas 
de sementes, quem cultiva 
é quem é dono ou dona das 
sementes e ainda as compar-
tilha com a comunidade, ga-
rantindo a soberania de todos 
e todas.

As casas de sementes 
funcionam através de siste-
ma de empréstimo e devo-
lução, sendo chamadas, em 
alguns locais, de “banco” de 
sementes. De acordo com El-
zira Saraiva, técnica e sócia 
do Esplar – Centro de Pesqui-
sa e Assessoria, o Ceará adota 
o nome “Casa de Sementes” 
desde a década de 1990 por 
conta da ideologia envolta na 
palavra “banco”, associada ao 
capital. Já a palavra “casa” dá 

a ideia de abrigo. A proposta 
de mudança de nomenclatu-
ra foi discutida em reunião 
da Rede de Intercâmbio de 
Sementes do Ceará (RIS-CE), 
da qual Elzira é fundadora. 
No mesmo dia em que foi 
mudado o nome, os partici-
pantes do encontro pintaram 
“Casa de Sementes” no muro 
do Centro de Tecnologias Al-
ternativas de Quixeramobim 
(CTAQ). 

O espaço das casas de 
sementes tem uma impor-
tância além da preservação 
de espécies e da autonomia 
de produção de agricultores 
e agricultoras. O lugar tam-
bém torna-se um importan-
te ponto para realização de 
reuniões e debates sobre as 
comunidades.

As sementes guardadas 
no banco são doadas pelos só-
cios. Quem quiser fazer “em-
préstimo” devolve depois a 
quantidade que pegou e uma 
parte a mais para a manuten-
ção do estoque. A seleção das 
sementes possibilita a repro-
dução de plantas sadias, pro-
dutivas e resistentes, adapta-
das às condições locais. 

Casa de semente busca
autonomia de agricultor

Planos De saÚDe

Foto: Divulgação/Internet

Os estudantes brasileiros 
poderão contar com o Canal 
da Educação, que vai permitir 
o acesso gratuito a conteúdos 
educativos produzidos e licen-
ciados pelo Ministério da Educa-
ção e outros órgãos de governo.

A regulamentação do canal, 
assinada na última quarta-feira 
pelos ministros da Educação e 
das Comunicações, Renato Ja-
nine e Ricardo Berzoini, deve 
garantir melhor qualidade no 
acesso a conteúdos educativos 
para a população brasileira.

Com a digitalização da TV, 
o Canal da Educação terá priori-
dade na faixa do chamado VHF 
Alto, que hoje engloba os canais 
7 a 13 da TV analógica. Essa fai-
xa será liberada e passará a abri-
gar prioritariamente emissoras 
de caráter público, como canais 
do Poder Executivo, de Cultura e 
da Cidadania, dentre outros.

Segundo Berzoini, não há 
hoje possibilidade de se fazer 
uma educação de qualidade 
sem a infraestrutura de comu-
nicações. O ministro afirmou, 
ainda, que um dos objetivos da 
pasta é assegurar que todas as 
escolas do país tenham acesso à 
banda larga de alta velocidade.

“Há setores no Brasil que 
contam com uma internet muito 
rápida, com a mesma qualidade 

da Europa ou dos Estados Uni-
dos, enquanto outros têm inter-
net de baixa qualidade ou ainda 
não têm. Nós queremos ter um 
mercado privado, que invista 
em seus interesses, mas precisa-
mos também de políticas públi-
cas que garantam esse direito a 
todos”, afirmou Berzoini.

Já o ministro Renato Janine 
destacou a importância de se 
levar conteúdos de qualidade 
para estudantes que moram em 
áreas mais distantes do país. “É 
pela educação que nós podemos 
conseguir um crescimento pes-
soal, profissional e intelectual 
das pessoas numa escala nunca 
antes vista”, disse.

emissoras educativas
Na cerimônia de regula-

mentação do Canal da Educa-
ção, também foi autorizado 
o funcionamento de 21 novas 
emissoras educativas de rádio e 
de oito TVs educativas. No to-
tal, serão beneficiados 29 mu-
nicípios de 13 Estados nas re-
giões Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul. A assinatura das 
outorgas foi feita pelo ministro 
Ricardo Berzoini, na sede do 
Ministério das Comunicações, 
em Brasília.

As rádios e TVs educativas 
são voltadas à transmissão de 

Canal da Educação vai levar conteúdos gratuitos
                          Programa DestinaDo a estuDantes 

Evelyn Ferreira 
Comunicadora popular da ASA

programas exclusivamente edu-
cativo-culturais, não podendo 
ter caráter comercial nem fins 
lucrativos. Definição está no De-
creto Lei 236, de 28 de fevereiro 
de 1967.

tv digital
O Canal da Educação está 

previsto no decreto (nº 5.820/06), 
que cria o Sistema Brasileiro de 
TV Digital. Por meio dele, a po-
pulação brasileira poderá assistir 
conteúdos educativos produzi-
dos, fomentados e licenciados 
pelo Ministério da Educação e 
por outros órgãos de governo. O 

canal poderá ser assistido por to-
dos os residentes dos municípios 
onde houver pedido de con-
signação por parte do MEC. O 
Ministério da Educação deverá 
solicitar ao Ministério das Comu-
nicações a consignação do canal 
no município onde pretende co-
meçar a operá-lo. Em seguida, 
a Anatel avaliará a viabilidade 
técnica e definirá o canal que 
poderá ser ocupado. Só então o 
MEC enviará um projeto técnico 
ao MiniCom que, após análise 
final, liberará a consignação do 
canal – que será operado pelo 
Ministério da Educação.

Crianças terão mais creches de acordo com necessidade local

Renato: “É pela educação que nós podemos conseguir crescimento pessoal”

Foto: Divulgação/Internet
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Portabilidade de crédito liderou queixas contra bancos

Desrespeito ao cliente
A recusa de promover a 

portabilidade de operações 
de crédito consignado foi o 
principal motivo de reclama-
ções contra bancos registra-
das em abril junto ao Banco 
Central (BC). De um total de 
2.935 queixas feitas no mês 
passado, 849 (29,8%) foram 
sobre esse motivo. O Bra-
desco respondeu por 511 
(60,1%) reclamações por re-
cusa injustificada de portabi-
lidade. Isso contribuiu para 
que o banco privado lideras-
se o ranking das instituições 
financeiras de grande porte 
com mais reclamações em 
abril.

O segundo maior mo-
tivo de reclamação no mês 
passado foi a ocorrência de 
irregularidades relativas à 
integridade, confiabilida-
de, segurança, ao sigilo ou 
a legitimidade das opera-
ções, com 438 queixas. Na 
terceira posição, estava o 
débito em conta não autori-
zado pelo cliente, com 174 
reclamações. A insatisfação 
com respostas às reclama-
ções e a cobrança de tarifas 
por serviços não contrata-
dos ocuparam o quarto e 
o quinto lugar, respectiva-
mente, com 121 e 108 quei-
xas registradas no BC, em 
abril.

Além do Bradesco, enca-
beçam a lista de insatisfação 
o HSBC (com clientela supe-
rior a 2 milhões), em segun-
do lugar; a Caixa Econômica 
Federal, em terceiro; o San-
tander, em quarto e o Banco 
do Brasil, em quinto. A po-
sição dos bancos no ranking 
não é definida pela superio-

ridade numérica de recla-
mações, mas por um índice 
que aponta o número de re-
clamações que a instituição 
recebeu no mês para cada 1 
milhão de clientes.

De acordo com a norma 
do BC, as instituições recla-
madas devem encaminhar 
resposta ao interessado em 
até dez dias úteis. Recebida a 
resposta, o BC verifica se há 
indício de descumprimento 
de dispositivos legais ou re-
gulamentares cuja fiscaliza-
ção seja de sua responsabi-
lidade.

As reclamações com 
indícios de irregularidades 
não afastados pelos argu-
mentos contidos na resposta 
do banco são utilizadas na 
formação do ranking. Além 
disso, segundo o BC, o des-
cumprimento de normas e 
regulamentos sujeita a insti-
tuição financeira em questão 
às penalidades previstas na 
legislação, como advertência 
e multa.

A Agência Brasil entrou 
em contato com a assessoria 
de imprensa do Bradesco e 
dos demais bancos que lide-
raram o ranking em abril. O 
Bradesco enviou nota afir-
mando que sua posição no 
ranking é “circunstancial” e 
reflete o ajuste de registros. 
“A qualidade de atendimento 
aos clientes e usuários per-
manece sendo uma das refe-
rências de mercado”, desta-
cou o banco, acrescentando 
que o treinamento contínuo 
aos colaboradores visando 
atendimento de qualidade é 
uma prioridade da organiza-
ção.

A Caixa Econômica Fe-
deral disse em nota que va-
loriza as reclamações dos 

FOTO: Reprodução/Internet

Receita fará leilão
de produtos em JP

A Delegacia da Receita Federal 
do Brasil, em João Pessoa, comunica 
a realização de leilão eletrônico para 
pessoas jurídicas e físicas, nos ter-
mos do Edital nº 430100/0001/201 
disponível no site www.receita.
fazenda.gov.br. Serão leiloados 
eletrônicos, veículos, informática, 
videogames, embarcações, tecidos 
e outros produtos, distribuídos em 
56 lotes. O período de apresentação 
das propostas vai até o próximo dia 
20 deste mês. A data de realização 
do leilão em sessão pública para lan-
ces ocorrerá no próximo dia 21 deste 
mês, a partir das 9h. 

Francal se reúne 
indústria e varejo

A Francal 2015 abre oficial-
mente a temporada de negócios da 
moda primavera-verão, estação mais 
rentável para a indústria e varejo de 
calçados e acessórios. A fim de prepa-
rar a cadeia produtiva da Paraíba para 
as oportunidades oferecidas pela feira, 
os organizadores vão receber em jan-
tar, no dia 19, lojistas, representantes 
comerciais e fabricantes do Estado. Eles 
terão acesso a um preview da moda 
primavera-verão 2015/16 apresenta-
do pelo designer de moda da Assinte-
cal (Associação Brasileira de Empresas 
de Componentes para Couro, Calçados e 
Artefatos), Vinícius Prado.

Brasil proíbe bens 
de dois países

A Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex), do Ministério 
dos  Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, proibiu a impor-
tação de louça de seis empresas da 
Tailândia e da Malásia. A medida se 
baseou na falsa informação apre-
sentada pelas empresas sobre a 
origem de fabricação: os produtos 
eram fabricados na China e não nos 
países de origem (Tailândia e Malá-
sia) das empresas exportadoras. 
De acordo com a Secex, o objetivo 
dessas empresas seria burlar o 
direito antidumping aplicado às 
importações brasileiras.

CVM desautoriza 
Trading Soup

Desembolsos do 
BNDES caem 24%

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) comunicou aos participan-
tes do mercado financeiro e ao público 
em geral que a empresa Trading Soup 
não está autorizada a captar clientes 
residentes no Brasil. Ela não integra 
o sistema de distribuição previsto 
nas regras brasileiras e do Conselho 
Monetário Nacional, baseados na Lei 
6.385/76. Diário Oficial da União. O 
documento determina a imediata 
suspensão de qualquer oferta pública 
de oportunidades de investimento, de 
maneira direta ou indireta, inclusive 
por meio do Forex 2015, disponibili-
zado na internet. 

Os desembolsos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) caíram 24% no 
primeiro trimestre deste ano, em re-
lação a igual período do ano passado, 
totalizando R$ 33,3 bilhões. A mesma 
tendência de queda foi observada 
nas consultas por financiamentos 
(-47%) e na aprovação de projetos 
(-46%). Os números foram divulga-
dos na última quinta-feira pelo banco, 
que atribuiu boa parte dos resultados 
aos ajustes feitos na nova política 
operacional da instituição. 

Descumprimento de norma e regulamento resultam em advertência e multa, segundo o Banco Central

Balança comercial da 
Paraíba apresenta déficit 

Viagem viabiliza novos
horizontes para a PB

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃOMISSÃO BRASIL-CHINA

Mariana Branco 
Repórter da Agência Brasil

clientes e revisa permanente-
mente seus serviços e produ-
tos. O HSBC disse que avalia 
todas as demandas dos clien-
tes e segue altos padrões de 
qualidade para atendê-los. O 

Santander informou que tra-
balha continuamente na me-
lhoria de seus processos. O 
Banco do Brasil (BB) afirmou 
que em abril houve queda na 
quantidade de reclamações 

em relação ao mês anterior e 
ante o mesmo mês de 2014. 
Segundo o BB, a instituição 
tem mantido “tendência de 
queda nas reclamações pro-
cedentes no BC”.

O presidente da Federa-
ção das Indústrias da Paraíba 
(Fiep), Francisco Buega Gade-
lha, não se surpreendeu com 
o déficit na balança comercial 
paraibana, em US$ 157.518.464 
milhões, conforme dados apre-
sentados pelo Centro Interna-
cional de Negócios da Paraíba 
(CIN). Conforme ele, “Há mui-
tos anos a Paraíba deixou de 
ser um Estado exportador, já 
que nós tínhamos a rigor duas 
grandes empresas exportado-
ras, que eram a Alpargatas e a 
Coteminas, e, hoje, nós temos 
apenas a Alpagartas”, revelou.

Buega explica quer esse 
fato se deu porque a Cotemi-
nas passou a investir mais no 
mercado interno e isso fez 
com que ocorresse a diminui-
ção do fluxo de exportação no 
Estado. “A Coteminas domina 
mais de 60% do mercado de 
cama, mesa e banho do Brasil, 
então, ela se deu muito bem e 
restringiu um pouco as suas 
exportações. Já a Alpargatas 
continua exportando mui-
to”, explicou. De acordo com 
o CIN, o Estado exportou, no 
período de janeiro a abril de 

2015, US$ 45.708.073 mi-
lhões. Números estes que, se 
comparados ao mesmo perío-
do de 2014, o valor exportado 
se situou em US$ 60.595.503, 
o que representa um decrés-
cimo de - 24,57%. No total, 
neste ano, a Paraíba importou 
US$ 203.226.537 milhões, en-
quanto que no mesmo perío-
do do ano anterior, o valor das 
vendas externas se sitou em 
US$ 222.366.524, um decrés-
cimo de - 8,61%. 

No período citado, veri-
ficou-se um saldo negativo na 
balança comercial paraibana 
no valor de US$ 157.518.464 
milhões. No acumulado do 
ano, os cinco principais pro-
dutos exportados pela Paraíba 
foram: calçados de borracha, 
sucos, açúcares de cana, grani-
to e calçados de material têxtil. 
As exportações paraibanas ti-
veram como principal destino 
os seguintes países: Estados 
Unidos, França, Austrália, Fi-
lipinas e Angola. As empresas 
que obtiveram maior destaque 
nas exportações foram: Alpar-
gatas (62,76%), Indústria 
Alimentícia do Vale (8,41%), 
Biosev (3,16%) Fazenda Santa 
Terezinha (3,02%) e Agroval 
(2,22%). 

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Mega-Sena 
promete pagar 
R$ 23 milhões 
neste sábado

Mais um fim de semana 
para sonhar em ficar milioná-
rio com a Mega-Sena. A mo-
dalidade acumulou e promete 
pagar, neste sábado, o prê-
mio de R$ 23 milhões para o 
apostador que acertar os seis 
números do concurso 1.705. 
O sorteio será realizado às 
20h (horário de Brasília), no 
Caminhão da Sorte da Caixa, 
que está em Governador Lin-
denberg (ES), estacionado na 
Rua São José.

O valor total do prêmio 
deste sábado, se aplicado na 
Poupança da Caixa, renderá 
cerca de R$ 137 mil por mês. 
Com o valor também é possí-
vel adquirir 19 imóveis de R$ 
1,2 milhão cada, caso o ganha-
dor prefira investir em bens. 
A aposta mínima na Mega-
-Sena é de R$ 2,50 e pode ser 
feita até as 19h do sábado, em 
qualquer uma das mais de 13 
mil lotéricas espalhadas pelo 
país. Clientes da Caixa com 
acesso ao Internet Banking 
podem fazer suas apostas 
pelo computador pessoal, 
tablet ou smartphone. Para 
contar com esta comodidade, 
basta ter conta corrente no 
banco e ser maior de 18 anos.

A Missão Brasil-China foi 
considerada extremamente 
positiva para os empresários 
paraibanos que retornaram 
no final de abril último da 
viagem que teve como des-
tino compromissos de negó-
cios na China e nos Emirados 
Árabes. Os resultados e expe-
riências da missão, que foi or-
ganizada pelas empresas PJI 
Consulting, AL Trade e Classe 
A Turismo, com apoio da CDL 
de João Pessoa e Fecomércio, 
foram apresentados na ma-
nhã de ontem à imprensa, em 
entrevista coletiva, realizada 
na sede da Fecomércio, em 
João Pessoa.

Durante a missão, re-
presentantes de órgãos do 
Governo da Paraíba e do se-
tor privado, passaram pelas 
cidades de Dubai, Hong Kong, 
Guangzhou e Abu Dabi, onde 
participarão de rodadas de 
negócios com empresários e 
representantes da China. Na 
programação foi incluída a 
participação na Canton Fair, 
visita à fábrica de ônibus elé-
trico, em Shenzhen, ao Aliba-
ba e à assessoria comercial de 

Hangzhou, meeting estratégi-
co com o coordenador-geral 
do Programa de Excelência 
do Governo de Dubai, e visita 
ao porto de Guangzhou.

Na avaliação dos par-
ticipantes a missão foi uma 
oportunidade para se atuali-
zar sobre o cenário mundial, 
conhecer novos mercados, 
outras culturas, possíveis 
parceiros e, principalmente, 
trazer novas visões para a Pa-
raíba. Conforme o presidente 
da Fiep, Buega Gadelha, as 
visitas tiveram como objeti-
vo proporcionar aos empre-
sários paraibanos a vivência 
dos empreendimentos. “É im-
portante a vivência através de 
experiências transformado-
ras ao redor do mundo, moti-
vando os nossos empresários  
na busca constante de ten-
dências, novidades e informa-
ções com foco na geração de 
riquezas”, destacou. Na visão 
do presidente da Fecomér-
cio/PB, Marconi Medeiros, a 
visita ao porto de Guangzhou 
foi um dos pontos importan-
tes da missão, por entender 
que foi proporcionado novos 
conhecimentos que podem 
ser aplicados para moderni-
zar o Porto de Cabedelo. 
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Ele disse Ela disse
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A TRISTEZA 
tomou conta de mim 
com a morte do meu 
ídolo B. B. King, acon-
tecida ontem em Las 
Vegas, EUA.

Para mim o 
maior guitarrista de 
todos os tempos, 
embora alguns digam 
que o número um era 
Jimi Hendrix, mas B. 
B. King era único e 
influenciou toda uma 
geração de músicos, 
deixando um legado  
que ficará para sem-
pre nos corações e 
mentes dos que o 
admiravam como eu.

Procuradores João 
Guimarães Jurema 
Neto e Carlos Martins 
Leite, Sras. Graça 
Circe, Anelise Chianca 
Ribeiro e Silvana Mar-
tins Lira, professora 
Socorro Aragão, in-
dustrial João Queiroz 
de Lima, empresário 
Valmir Filho, nutri-
cionista Anastácia 
Cavalcanti Metri.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   Nando Cordel, Jorge de Altinho e Os Gonzagas vão ser as atrações do Arraial da 
Domus que vai acontecer no próximo dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Os ingressos já 
estão sendo vendidos na Domus Hall no Manaíra Shopping.

Memorável 
encontro de 
Diana Miranda, 
a grande diva 
Marlene Freire 
e Ana Maria 
Gondim na 
festa Última 
Estação no 
restaurante 
Panorâmico 
do Esporte 
Clube Cabo 
Branco. Diana 
foi a 
aniversariante 
na última 
quinta-feira
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Velhos tempos, belos dias
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Lançamento da campanha “Campeonato Paraibano de Prêmios” promovida pela Lotep

  O artista paulista Erik 
Presley vai realizar o show "Elvis 
by Erik in Concert" dias 29 no 
Varandas em Cabedelo, 30 no 
Camarão Grill no Bessa e 31 no 
Flipper, na Praia de Jacaré.
 Cover do grande astro Elvis 
Presley, o artista está com uma 
turnê pelo país e para quem é fã, 
vale a pena conferir!
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PARA a criançada amanhã uma boa opção é o es-
petáculo “Frozen”, musical infantil inspirado no desenho 
animado dos estúdios Walt Disney que conta a história de 
Elsa, a filha do rei de Arendelle, que nasceu com o poder 
de criar gelo e neve.

A apresentação será às 15h de amanhã no Teatro Paulo 
Pontes, do Espaço Cultural José Lins do Rego com ingres-
sos antecipados no Israel Flat, em Tambaú e na bilheteria 
externa do Espaço, a R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia. 
Mais informações pelos telefones 3211-6214 e 8637-9318.

Musical infantil

Empresária Anna Paula Navarro está agora à frente da loja 
Mil Detalhes

FOTO: Arquivo

Mil detalhes
A EMPRESÁRIA 

Anna Paula Navarro 
está agora à frente 
da loja de acessórios 
femininos Mil Detalhes, 
localizada na Av. João 
Câncio, em Manaíra.

Em ambiente 
simpático e moderno, 
a loja está com ótimas 
opções em maxicola-
res, brincos, pulseiras 
e cintos, dentro das 
últimas tendências da 
moda.

Helena Coutinho e Irene Ribeiro também foram prestigiar Roberta no 
restaurante Adega do Alfredo

FOTO: Dalva Rocha

   Chocolate com tangerina e jasmim, ao lete com recheio de pêra, sabor morango 
com violeta são as propostas da Kopenhagen para presente do Dia dos Namorados. Há 
várias opções de caixas românticas na loja do Manaíra Shopping.

Grávidas

O SETOR de Promo-
ção da Saúde da Unimed 
JP está promovendo, 
durante este mês de 
maio, diversas atividades 
para clientes grávidas ou 
mães que estejam ama-
mentando. São oficinas, 
atividade física em grupo 
e cursos realizados pelo 
Grupo de Educação em 
Saúde Materno-Infan-
til no Espaço de Saúde 
Bem-Estar, localizado na 
Av. Piauí, no Bairro dos 
Estados.

Edna Paiva, Ignez Cunha, Elza Farias e Zilma Navarreti no aniversário de Roberta Aquino

A LOTERIA do Estado da Paraíba, sob o comando de 
Pedro Patrício de Sousa Júnior, lançou na última quinta-fei-
ra uma campanha que vai beneficiar o futebol paraibano, 
onde um novo bilhete vendido terá sua renda revertida para 
ajudar no fortalecimento dos clubes e também entidades 
filantrópicas e assistenciais.

Trata-se da campanha “Campeonato Paraibano de 
Prêmios” que tem apoio da Secretaria de Esporte, Juventude 
e Lazer e da Federação Paraibana de Futebol.

Campeonato de Prêmios

Prêmio

OS PRIMEIROS 
lugares do Prêmio Sebrae 
de Jornalismo foram para 
os jornalistas Bárbara Wan-
derley, Herbert Araújo, 
Zuíla David, Rafaela Gam-
barra e Asafe Pacheco.

Para esta sétima 
edição do prêmio foram 
inscritos 72 trabalhos 
nas cinco categorias e a 
cerimônia de premiação 
foi realizada na Usina 
Cultural Energisa, com 
uma perfomance do ator 
Tiago Rodrigues.

Trabalhista

O PRIMEIRO Semi-
nário Geral de Formação 
Continuada promovido 
pela Escola Judicial do 
TRT/PB foi encerrado 
ontem pelo ministro do 
TST, Augusto César Leite 
de Carvalho, com a pales-
tra “Novo Sistema Recur-
sal Trabalhista”.

O evento foi aberto 
com palestras do desem-
bargador Wolney Cordei-
ro e do juiz do Trabalho 
Sérgio Cabral sobre o 
novo CPC.

“Quero ser melhor, muito 
melhor do que sou hoje. 
Não se está morto até 
morrer. Serei um garoto 
até a morte”

“Eu só quero fazer minhas 
coisas da melhor maneira 
possível e ter um moço 
bonzinho que me leve ver o 
pôr do sol no fim de tarde”

B.B. KING TATI BERNARDI

   O tradicional jantar dançante do Panorâmico no Esporte Clube Cabo Branco terá 
hoje a boa música de Ricardo Guimarães. No próximo sábado a casa comandada por José Ruy 
já estará totalmente climatizada para alegria dos seus frequentadores.

Show solidário
NO TEATRO de 

Arena do Espaço Cul-
tural José Lins do Rego 
será realizado hoje um 
show solidário organi-
zado pela ONG Escola 
Olho do Tempo.

A atração principal 
será a cantora Sandra 
Belê, com participação 
dos grupos Tambores 
do Tempo e Vozes do 
Vale, ambos formados 
por crianças e adoles-
centes daquela escola.



Governo do Estado vai 
realizar a  3ª Caravana 
do Coração na PB
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A multa para quem descartar 
objetos em locais indevidos 
pode chegar a R$ 11,6 mil

Emlur recebe 80 denúcias por dia
lixo fora do luGar

Certamente você já viu 
algum utensílio doméstico 
(fogão, geladeira, armários em 
geral) jogado em terrenos bal-
dios ou em áreas pouco habi-
tadas da cidade. E o que dizer 
dos restos de folhas e galhos 
de árvores podadas ou entu-
lhos de sobras de construções 
que obstruem calçadas?

Segundo Mozart de Cas-
tro Soares, diretor operacio-
nal da Autarquia Especial de 
Limpeza Urbana (Emlur), 
aproximadamente 80 denún-
cias são registradas todos os 
dias relacionadas a proble-
mas de lixos irregulares jo-
gados em calçadas e terrenos 
baldios em João Pessoa. 

A multa para quem des-
cartar objetos em locais in-
devidos pode variar entre 
40 a 400 Unidades fiscais 
de referência (Ufir). O Ufir 
é um índice usado como pa-
râmetro de atualização do 
saldo devedor dos tributos e 
de valores relativos a multas 
e penalidades de qualquer 
natureza. Atualmente o valor 
do Ufir em João Pessoa é de 
r$ 29,11. Portanto, a  multa 
máxima é de r$ 11.644.

Procedimentos 
A conduta correta para 

cada tipo de material se apli-
ca de formas específicas. No 
caso de podas, entulhos e 
metralhas, se o cidadão tem 
um resíduo que possa ser 
colocado em uma sacola, não 
há problema, o caminhão de 

coleta irá levar. Quando for 
casos de grande volume a 
Emlur deve ser acionada para 
o recolhimento. Lembrando 
que esse serviço de remoção 
é feito gratuitamente com 
um limite de até 2,5m³ de 
entulho (o que equivalente a 
três carroças). Acima disso, a 

partir dos 3m³, será cobrada 
uma taxa de r$ 120,00. Um 
dos problemas que os agen-
tes enfrentam é a falta de or-
ganização por parte do mate-
rial descartado pelo cidadão. 

“Às vezes eles jogam na 
calçada, sem amarrar os ga-
lhos ou sem colocar o mate-

rial (metralha) em sacolas. 
Além de estarem passiveis 
de multa, dificulta o trabalho 
da coleta. Em alguns casos 
a retirada só é possível com 
pares ou máquinas especifi-
cas, nesse caso é preciso pa-
gar uma taxa. Esses casos en-
volvem restos de árvores ou 

entulhos”, detalhou Mozart.
Já no caso de móveis, 

eletrônicos, materiais do-
mésticos em geral, caso o 
descarte seja de algum ob-
jeto eletrodoméstico ou mó-
veis em geral, o indivíduo 
pode acionar o “cata treco”. 
Um serviço específico que a 
Emlur disponibiliza também 
gratuitamente apenas para 
esses procedimentos. Após 
acionar o serviço da Emlur, 
será enviada uma equipe e 
o material descartado será 
removido sem nenhum custo 
para o indivíduo. 

Cidadania
A Emlur afirma que é fei-

to o recolhimento desses ma-
teriais semanalmente. Além 
do trabalho da autarquia ser 
de caráter circunstanciado, é 
necessária a compreensão de 
toda a sociedade em mobi-
lizar-se diante do problema 
e fazer sua parte. Denunciar 
procedimentos incorretos, 
informar a autarquia sobre 
áreas de terreno baldio que 
estejam sendo utilizados 
como depósitos de lixo e re-
alizar o descarte da maneira 
correta, são indispensáveis 
para manter a cidade limpa e 
organizada. A cidade é de to-
dos, logo a responsabilidade 
em preservar sua integrida-
de também é de todos. faça 
a sua parte!

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

Esta pequena área da rua foi transformada num verdadeiro lixão pelos próprios moradores, lugares assim são comuns na cidade

Para qualquer tipo de denún-
cia, informação ou como 
proceder sobre o que deve 
ser feito com o material que 
queira descartar, é só ligar 
para o 0800 083 24 25.

Saiba mais

Comitê das Bacias 
Hidrográficas 
discute despoluição 
do Rio Gramame

A despoluição do rio 
Gramame será discutida no 
próximo dia 26, durante a 
reunião do Comitê das Bacias 
Hidrográficas do Litoral Sul, 
que será realizada no audi-
tório do Departamento de 
Estradas e rodagens (DEr), 
na capital. 

O encontro é organizado 
pelo Governo do Estado e terá 
a participação de represen-
tantes do Ministério Público 
da Paraíba e do Ministério Pú-
blico federal.

Durante o evento, o pro-
curador regional dos Direitos 
do Cidadão, José Godoy Be-
zerra de Souza, vai apresen-
tar as ações realizadas pelo 
Ministério Público da Paraí-
ba e pelo Ministério Público 
federal para coibir as fontes 
de poluição do rio. O Grama-
me tem 54,3 quilômetros de 
extensão e seus principais 
afluentes são Mumbaba, Ma-
muaba e Água Boa.

Também foram convida-
dos para o encontro líderes 
comunitários, empresários, 
representantes de prefeituras 
e de órgãos públicos de nove 
cidades.  Alhandra, Caaporã, 
Conde, Cruz do Espírito Santo, 
João Pessoa, Pedras de fogo, 
Pitimbu, Santa rita e São Mi-
guel de Taipu estão inseridas 
na área de atuação do Comitê 
das Bacias Hidrográficas do 
Litoral Sul.

O Estado possui quatro 
comitês de bacia: Litoral Nor-
te, Litoral Sul, rio Paraíba e 
Piranhas-Açú. Este último é 
de âmbito federal, sendo 60% 
da área na Paraíba e 40% no 
Rio Grande do Norte.  Outras 
informações sobre comitês de 
bacias estão disponíveis no 
site www.aesa.pb.gov.br.

Quatro entidades fo-
ram selecionadas pela Su-
perintendência regional 
do Incra na Paraíba (Incra/
PB) para executar serviços 
de Assistência Técnica e Ex-
tensão rural (Ater) em 112 
assentamentos da reforma 
agrária no Estado. 

Serão beneficiadas 
5.863 famílias assentadas 
em sete núcleos territoriais 
(lotes): Zona da Mata Sul, 
Zona da Mata Norte, entor-
no do município de Mari, 
entorno do município de 
Bananeiras, entorno do mu-
nicípio de Alagoa Grande, 
Médio Piranhas e Alto Ser-
tão.

O investimento gira em 
torno de r$ 40 milhões, e a 
prestação do serviço envol-
ve cerca de 140 profissio-
nais de diversas áreas de 
conhecimento, a exemplo 
de Ciências Agrárias, Am-
bientais, Sociais e Econô-
micas, além de agentes de 
apoio. O resultado da Cha-
mada Pública Incra – Sr/18 
Nº 01/2015 pode ser aces-
sado no Portal do Incra 
(www.incra.gov.br).

As entidades vence-
doras da Chamada Pública 
são: a Cooperativa da Agri-
cultura e Serviços Técnicos 
do Litoral Sul Paraibano 
(Coasp), que prestará ser-
viços de Ater nas regiões da 
Zona da Mata Sul e Norte; a 
Associação Centro de Capa-
citação João Pedro Teixeira 
(ACCJPT), que atenderá os 
assentamentos localizados 
no entorno dos municípios 
de Mari e Bananeiras; o 
Instituto Penha e Margari-
da (Ipema), que será res-
ponsável pelos serviços de 

Ater nos assentamentos do 
entorno do município de 
Alagoa Grande; e a Central 
das Associações dos Assen-
tamentos do Alto Sertão Pa-
raibano (Caaasp), que pres-
tará serviços às famílias 
dos Núcleos Territoriais do 
Médio Piranhas e do Alto 
Sertão.

Zona da Mata
Na região da Zona da 

Mata Sul, que compreende 
18 assentamentos, onde 
vivem 1.149 famílias assen-
tadas, o investimento em 
serviços de Ater chega a r$ 
3.076.664,05. 

Para a região Zona da 
Mata Norte, com 1.220 fa-
mílias beneficiadas em 19 
assentamentos, serão des-
tinados r$ 3.148.196,78. 
A assistência técnica a 992 
famílias de 9 assentamen-
tos da região do entorno de 
Mari será garantida com re-
cursos de r$ 3.619.848,78.

A Ater também vai che-
gar a 755 famílias de 17 as-
sentamentos localizados no 
entorno de Alagoa Grande, 
com investimentos de r$ 
3.100.263,96. 

Outras 647 famílias de 
16 assentamentos da região 
do entorno de Bananeiras 
receberão assistência técni-
ca, com recursos da ordem 
de R$ 2.724.490,34. No nú-
cleo territorial do Médio Pi-
ranhas, 12 assentamentos, 
onde vivem 437 famílias, re-
ceberão Ater, com um inves-
timento de r$ 1.567.805,01. 
Já no lote do Alto Sertão, 
r$ 2.597.291,94 serão in-
vestidos para assistir 663 
famílias assentadas em 21 
assentamentos.

Incra investe R$ 40 mi  
em mais assistência técnica 

aSSENTadoS da PB

A Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa, 
através da Secretaria 
Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP), está firman-
do convênio com as uni-
versidades que atuam na 
capital para a realização 
de concurso público para 
estagiários nas áreas de 
Direito, Serviço Social, 
Administração, Ciências 
da Computação e Psico-
logia para atuação no 
órgão de defesa do con-
sumidor pessoense. 

A seleção deve 
ocorrer no próximo mês 
de junho e os aprovados 
deverão assumir imedia-
tamente. 

Representantes das 
universidades Asper, 
Iesp, FPB, Fesp e Maurí-
cio de Nassau estiveram 
reunidos com o Procon-
JP para dar os encami-
nhamentos para a reali-
zação do concurso, que 
vai contemplar alunos 
do sétimo período. 

O secretário do Pro-
con-JP, Helton Renê, 
esclarece que a seleção 
será especificamente 
para estágio e fará par-
te da grade curricular 
obrigatória como es-
tágio supervisionado, 
como determina o Mi-
nistério da Educação. 

“Estamos traba-
lhando a parte de or-
ganização do concurso 
juntamente com as uni-
versidades, que estão 
entusiasmadas com a 

possibilidade dessa par-
ceria com a Prefeitura de 
João Pessoa, através do 
Procon-JP, e que vai aju-
dar a atender a crescen-
te procura por estágios 
supervisionados obri-
gatórios, como é o caso 
dos estagiários dos cur-
sos de Direito, que tem 
que cumprir carga horá-
ria nas práticas jurídicas, 
segundo prevê o MEC”, 
explica Helton Renê.   

O titular do Procon-
JP adianta que há a ne-
cessidade de vagas para 
estágios em João Pes-
soa: “Nós sabemos que 
o aumento do número 
de faculdades na capital 
provocou a carência de 
locais que recebem es-
tudantes para estágios 
obrigatórios. Na verda-
de, há uma necessidade 
dessas instituições em 
abrirem espaços para a 
realização dessa carga 
horária a ser cumprida. 
No que se refere à área 
do Direito, o dia a dia 
da demanda do Procon-
JP é uma verdadeira 
sala de aula prática e a 
forma mais justa de se-
leção, o concurso públi-
co, oferece chance igual 
para todos”. 

outras áreas 
Quanto às outras 

áreas a serem contem-
pladas na seleção públi-
ca, Helton Renê salienta 
que o Procon-JP está 
trabalhando a forma a 
contemplar o consumi-

dor com os estagiários 
de Psicologia, Adminis-
tração, Ciências da Com-
putação e Serviço Social, 
inserindo-os dentro da 
demanda do Procon-JP, 
ao mesmo tempo em 
que contempla os estu-
dantes para o seu está-
gio obrigatório. 

“Lidamos com um 
público específico e que 
tem necessidades de 
acompanhamento tam-
bém fora da área de Direi-
to. Daí acreditarmos que 
essa parceria com as facul-
dades de Serviço Social, 
Administração, Ciências 
da Computação e Psico-
logia venham a ser outro 
casamento perfeito”.

O secretário do Pro-
con-JP acrescenta que 
os conselhos regionais 
de Psicologia, Adminis-
tração e Serviço Social 
serão convidados para 
participarem das discus-
sões que irão formatar o 
concurso em cada área 
específica.  

Convênio Procon-JP e faculdades 
vai abrir vagas para estagiários 

CoNCurSo PÚBliCo

Seleção será 
específica 
para alunos 
e fará parte 
da grade 
curricular 
como estágio 
supervisionado
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Governo do Estado vai realizar a  
a 3ª Caravana do Coração na PB
Esta edição será realizada 
no período de 29 de junho 
a 11 de julho em 13 cidades

Paulo Cosme
Especial para A União

Médico examina o coração de uma criança, procedimento igual ao que será realizado em 13 municípios

O Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa 
Idosa está realizando 
a sua Conferência que 
acontecerá em  três eta-
pas: “As conferências 
municipais já estão sendo 
realizadas e vai até o final 
de maio nos municípios 
que tem seus conselhos 
constituídos, a Estadual 
será nos dias 28 e 29 de 
Julho e a etapa Nacional 

será de 7 a 11 de dezem-
bro deste ano”, explicou 
o conselheiro Vandinei 
Viegas. O tema da Confe-
rência é: Protagonsimo e 
Empoderamento  da Pes-
soa Idosa – Por um Brasil 
de Todas as Idades.

Todos os conselhei-
ros podem participar de 
suas conferências como 
delegados. São delega-
dos todos eleitos e ins-

critos para participar da 
conferência com direito 
a Voz e Voto, podendo 
ser Delegados Governa-
mentais ou Sociedade 
Civil. O evento também 
é aberto a convidados e 
observadores.

 Vandinei Viegas ex-
plica que a Lei 8.842/94, 
define a política Nacional 
do Idoso que tem como 
objetivo assegurar os di-

reitos sociais do idoso, 
criando condições para 
promover sua autonomia, 
integração e participação 
efetiva na sociedade. “ A 
Lei 10.741/2003, (Estatuto 
do Idoso) no capítulo II - 
dos Direitos Fundamen-
tais, resalta o Direito à Li-
berdade, ao Respeito e à 
Dignidade”, destacou

Ainda segundo o 
conselheiro, a carta de 

Bertioga de 2013, extraí-
da do Fórum com a par-
ticipação do Brasil, Chile 
e Portugal, realizado de 
8 a 11 de setembro de 
2013 em São Paulo, fó-
rum esse que apontava 
para um cenário futuro 
de efetivação de políti-
cas setoriais e de direitos 
com maior protagonismo 
e participação social atra-
vés do pleno exercício 

do controle social com 
articulação entre Estado 
e sociedade civil organi-
zada. É nesta perspectiva 
de efetivação da política 
do idoso que ocorre a 
Conferência dos Direitos 
da Pessoa Idosa, buscan-
do a decisiva participação 
da sociedade na busca da 
melhoria da qualidade de 
vida desse seguimento”, 
finalizou o conselheiro.

Conselho Estadual vai à conferência nacional
pessoa idosa

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria da 
Saúde e em parceria com a 
Organização Não Governa-
mental (ONG) Círculo do Co-
ração do Recife se prepara 
para realizar mais uma Ca-
ravana do Coração. Esta é a 
terceira vez em que o evento 
acontece na Paraíba e, nesta 
edição, que será realizada no 
período de 29 de junho a 11 
de julho, 13 municípios serão 
contemplados.  Nesta tercei-
ra caravana os municípios 
beneficiados são: Itaporanga, 
Cajazeiras, Sousa, Catolé do 
Rocha, Pombal, Patos, Prin-
cesa Isabel, Sumé, Esperança, 
Picuí, Guarabira, Itabaiana e 
Mamanguape.

O público-alvo da cara-
vana, que vai contar com a 
participação de cerca de 40 
profissionais, são crianças de 
0 a 12 anos e gestantes com 
idade gestacional de 22 a 28 
semanas que apresentem 
algum tipo de cardiopatia 
ou problemas oriundos de 
cardiopatias, a exemplo de 
febre reumática, sopro, cia-
nose, taquicardia e desmaios 
em crianças; e nas mulheres, 
problemas como diabetes 
clínica, ultrassonografia com 

suspeita, outro(s) filho(s) 
com cardiopatia, má forma-
ção fetal entre outros.

O coordenador estadual 
da Rede de Cardiologia Pe-
diátrica e também instrutor 
dos cursos, Cláudio Régis, 
explicou que a terceira Ca-
ravana do Coração além da 
assistência a exemplo da pri-
meira e segunda caravana, 
mantém o perfil de capaci-
tação profissional. Ele disse 
que a  Caravana do Coração 
terá na sua grade de cursos  
o Curso de Transporte do Re-
cém-Nascido de Risco, Assis-
tência de Enfermagem ao Re-
cém-Nascido e Reanimação 
Neonatal, além do Auxiliar 
da Reanimação Neonatal. Os 
cursos estão voltados para 
os profissionais que atuam 
na saúde nos vários níveis de 
assistência.

“A caravana, no seu per-
fil de capacitação, tende a 
deixar melhor preparados 
os profissionais dos vários 
níveis de assistência o que 
resulta na melhor qualidade 
da assistência o que faz com 
que sejam positivos os resul-
tados quanto aos serviços 
oferecidos resultando em re-
dução da morbimortalidade 
materna e neonatal”, desta-
cou Cláudio Régis. 

De acordo o diretor-ge-
ral do Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, que é o hos-
pital de referência da Rede de 
Cardiologia Pediátrica PB\PE, 
Bruno Leandro de Souza a rea-

lização de mais essa Caravana 
do Coração, mostra mais uma 
vez a preocupação do Gover-
no do Estado em expandir 
os serviços na área de car-
diologia infantil e, nesse caso 
específico, levando saúde 
com qualidade e eficiência às 
crianças paraibanas. 

“As ações de saúde não se 
restringem apenas a capital, 
mas a todos os municípios pa-
raibanos onde o Governo do 
Estado vem ampliando a sua 
rede de atendimento com a 
construção e reforma de hos-
pitais e de outras unidades de 

saúde que estão equipadas 
com o que é de mais moderno 
na área de saúde e com pro-
fissionais qualificados para 
prestar uma assistência com 
qualidade e eficiência a toda 
à população paraibana”, des-
tacou o diretor. 

Ampliação
A presidente do Círculo 

do Coração, Sandra Mattos 
explica que a Caravana do 
Coração tem por objetivo 
realizar um mutirão de tria-
gens, consultas e exames 
cardiológicos com ajuda de 

uma equipe multidisciplinar 
de profissionais de diversas 
áreas. A  III Caravana que 
terá também a duração de 2 
semanas,  objetiva aumentar 
o número de pacientes aten-
didos e capacitações através 
de um maior contingente de 
profissionais”, destacou.

Maria José de Souza Go-
mes Galvão, assistente social 
do serviço de Cardiologia 
do Arlinda Marques, expli-
ca que com essa Caravana 
do Coração as crianças não 
precisam vir à capital.  “Elas 
serão avaliadas no próprio 

município ou o mais próxi-
mo de sua cidade, mas antes 
de ir serem avaliados pela 
equipe da caravana, essas 
crianças passam por uma 
triagem prévia pela equipe 
das cidades referenciadas e, 
constatando alguma suspei-
ta de cardiopatia ou tendo 
cardiopatia definida, essa 
criança será encaminhada 
para ser avaliada na carava-
na  e se indicada cirurgia irá 
para a lista de espera”, expli-
cou  a assistente social. 

Balanço
Em 2013  foi realizada a 

1ª Caravana do Coração.  “Fo-
ram 9 dias de viagem e neste 
período realizamos  4.608 
atendimentos nas áreas de 
Enfermagem, Cardiologia, 
Ecocardiograma, Psicologia, 
Nutrição, Serviço Social, Arte 
Terapia, Ausculta Cardíaca e 
Eletrocardiograma totalizan-
do o número de 4.608 aten-
dimentos”, explicou Sandra 
Mattos.

Ano passado aconteceu 
a 2ª Caravana do Coração no 
Estado da Paraíba,  que visi-
tou 13 municípios com du-
ração de 14 dias e  desta vez 
com 40 profissionais.  Nesta 
caravana, foram  realizados  
9.171 atendimentos  nas 
mesmas áreas da primeira 
caravana. Foram ainda reali-
zadas capacitações em reani-
mação neonatal, transporte 
e cateterismo umbilical para 
495 profissionais de saúde.

O diretor-geral do Hos-
pital Arlinda Marques, Bruno 
Leandro de Souza explicou 
que antes desse convênio, 
muitas crianças tinham que se 
deslocar para outros Estados, 
porque a Paraíba não disponi-
bilizava  de um  serviço espe-
cializado. Havia o diagnóstico 
tardio, falta de serviços para 
realização das cirurgias, de-
terioração clínica, processos 
judiciais, entre outros pontos. 
Assim, os gastos com trans-
porte aéreo, tratamentos em 
outros Estados, eram altos 
chegando a R$ 1 milhão para 
um único paciente.

Ele disse também a  cria-
ção da Rede de Cardiologia 
Pediátrica PB\PE mostra a  
preocupação do Governo do 
Estado com a saúde das crian-
ças, em especial as cardiopa-
tas.  “Essa parceria está sendo 
muito importante, haja vista 
que hoje a gente faz cirurgias 
de alta complexidade e com 
isso contribuindo para dimi-

nuir a mortalidade de crian-
ças com problemas cardíacos 
em nosso Estado”, comentou  
o diretor ao destacar que a 
cada ano o Hospital Arlinda 
Marques vem conseguindo 
aumentar o número de cirur-
gias cardíacas. “Essas cirur-
gias aumentaram não só em 
quantidade, mas também em 
qualidade, ou seja, casos mais 
graves estão sendo operados 
aqui na Paraíba”, observou.  

A secretária de Estado da 
Saúde, Roberta Abath desta-
cou a importância do Círculo 
do Coração dentro do Estado.   
Para ela, essa parceria tem con-
tribuído para que  o Governo 
do Estado possa oferecer um 
atendimento qualificado e efi-
ciente às crianças cardiopatas 
paraibanas e mostra também 
que o Estado tem capacidade 
de realizar procedimentos ci-
rúrgicos de alta complexidade 
e, nesse caso específico,  em 
crianças com problemas car-
díacos. “Agora essas crianças 

não precisam mais sair da Pa-
raíba em busca de um atendi-
mento especializado em ou-
tros centros, como acontecia 
em um passado não muito dis-
tante”, destacou a secretária. 

Recentemente uma hou-
ve uma reunião entre o go-
vernador Ricardo Coutinho e 
os representantes do projeto 
Rede de Cardiologia Pediá-
trica Pernambuco-Paraíba e 
da ONG Círculo do Coração, 
do Recife. No encontrou  foi 
apresentado um orçamento 
anual que, entre 2012-2013 
que  era de R$ 3.327.633,12 
para atender 12 materni-
dades e um hospital. Para 
2014-2015, o orçamento 
passou para R$ 6.200.400,00 
para atender 21 maternida-
des e um hospital.

Tecnologia
Todas as maternidades e 

hospitais envolvidos no pro-
jeto estão conectados entre 
si e com o Círculo do Coração 

de Pernambuco através da in-
ternet, via Ipads distribuídos 
pelo Governo da Paraíba. “Com 
o recurso da telemedicina, é 
possível estabelecer contato 
diário e monitorar o manejo 
dos pacientes, ofertando um 
melhor suporte aos profissio-
nais responsáveis pelo atendi-
mento aos bebês cardiopatas, 
além de ministrar treinamen-
tos e capacitações, agilizando 
o diagnóstico e possibilitando 
a discussão de casos através 
de teleconferências, enfim os 
equipamentos estão agilizando 
o diagnóstico e o atendimento 
aos bebês que nascerem com 
doença cardíaca”, explica a car-
diologista Sandra Mattos, coor-
denadora-geral do projeto.

Sobre a ONG
O projeto Círculo do Co-

ração é uma entidade que 
presta assistência a crianças 
carentes com problemas car-
díacos congênitos, através de 
serviços especializados.

Arlinda Marques fez 330 cirurgias
A Rede de Cardiologia Pe-

diátrica (PB\PE) realizou nos 
últimos três anos cerca de 80 
mil triagens neonatais. Ain-
da de acordo com os dados, 
nesse mesmo período, foram 
realizados 7 mil consultas e 
ecocardiogramas, 800 capaci-
tações profissionais, além de 
330 cirurgias no Complexo 
de Pediatria Arlinda Marques, 
na capital, referência na área, 
e mais 62 outras cirurgias, no 
Recife, de pacientes cardio-
patas paraibanos. A Rede de 
Cardiologia Pediátrica (PB\
PE) é fruto de um convênio 
assinado  entre o Governo do 
Estado e o Círculo do Coração 
de Pernambuco no dia 17 de 
outubro  de 2011.  

De acordo com os dados 
apresentados pela  assisten-
te social  do  serviço de Car-
diologia do Arlinda Marques,  
Maria José Souza Galvão, so-
mente em 2014, o Arlinda 
Marques realizou 4.555 aten-
dimentos, dentre estes,  2.622 
consultas ambulatoriais, 102 

procedimentos cirúrgicos e 
1.831 ecocardiogramas. 

A rede hoje cobre quase 
85% dos nascimentos da rede 
pública de maternidades.  A 
Paraíba é pioneira no projeto 
do Círculo do Coração e ofe-
rece assistência de qualidade 
à população, desde o atendi-
mento ambulatorial até a alta 
complexidade. A Rede de Car-
diologia Pediátrica é financia-
da com recursos da Secretaria 
de Estado de Saúde e surgiu 
da necessidade de melhorar 
o atendimento em cardiologia 
pediátrica no Estado.

O serviço  também atua 
na capacitação dos profissio-
nais do sistema público de 
saúde, em especial neonatolo-
gistas, ultrassonografistas, pe-
diatras e enfermeiros, visando 
o diagnóstico e tratamento das 
doenças cardíacas em crian-
ças. As equipes são treinadas 
para realizar a triagem neo-
natal por oximetria de pulso, 
exame feito nas primeiras 24 
horas de vida do bebê.

Parceria é um avanço na pediatria local

Foto: José Lins/Secom-pb
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Bombeiros fazem simulação para 
treinar instrutores em ‘flashover’

‘Destino Paraíba’ é
divulgado em SP

Um grupo de 50 agentes de 
viagens da Operadora Turística Flot, 
de São Paulo, participou de uma ca-
pacitação sobre o ‘Destino Paraíba’. A 
ação foi realizada pela Empresa Parai-
bana de Turismo (PBTur), nessa quin-
ta-feira (14). O treinamento ocorreu 
nas dependências da operadora, no 
edifício Itália, que fica no centro da 
capital paulista. 

A exemplo do que vem acon-
tecendo, a consultora da PBTur, 
Débora Luna, mostrou aos agentes 
de viagem os principais atrativos e 
equipamentos turísticos da Paraíba. 
O destaque ficou com Campina Gran-
de, do ‘Maior São João do Mundo’, que 
tem início no próximo dia 5 de junho 
e terminará em 5 de julho. 

De acordo com a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, a parceria com a 
Flot, é resultado do trabalho desen-
volvido desde 2011, que pretende 
capacitar o maior número de agentes.

PMJP incentiva mais
educação de trânsito

com o objetivo de capacitar 
professores da Rede Municipal 
de Ensino e, assim, torná-los 
multiplicadores das práticas se-
guras de trânsito, a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa (PMJP) 
inicia, a partir da próxima segun-
da-feira (18), inscrições para um 
curso denominado ‘Mobilizando a 
Escola para o Trânsito’.

O projeto é uma parceria en-
tre a Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e 
a Secretaria de Educação e cultura 
(Sedec) visando disseminar no 
âmbito escolar e áreas adjacentes, 
a importância do cumprimento das 
normas de trânsito para promoção 
de um tráfego cada vez mais segu-
ro e humanizado.

Centro de educação 
fará Sarau Poético

Se Narciso encontra com Narci-
so; este é o tema do Sarau Poético que 
o centro de Educação (cE) da UFPB pro-
moverá nos dias 23 e 24 deste mês, a 
partir das 19h30, no Teatro do Sesi, 
em João Pessoa.

O Sarau Poético é a etapa final 
do projeto de extensão Práticas So-
ciais de Linguagem na Área Digital: 
Trabalhando o Texto Poético, para in-
centivar o trabalho multidisciplinar, o 
gosto pela leitura de textos poéticos. 
Iniciado em 2014, a partir de compo-
nentes curriculares de leitura literária, 
teatro, dança, música e artes visuais, 
com alunos dos mais diferentes cur-
sos da UFPB e professores e discentes 
da escola básica, o projeto foi organi-
zado em encontros semanais, para 
pesquisar, conhecer, ler e discutir poe-
mas e canções, concentrados no tema 
gerador: o narcisismo.

UePB de Catolé está 
oferecendo cursos  

O Núcleo de Arte e cultura do 
campus IV da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB),  na cidade de catolé do 
Rocha, no Sertão, está ofertando a toda 
comunidade os cursos gratuitos “Intro-
dução ao jogo de xadrez” e “Utopia e 
barbárie: política e arte no século XX”. 
As inscrições estão sendo realizadas 
até a próxima segunda-feira (18), na 
Secretaria da Direção do campus.

“Introdução ao jogo de xadrez” 
oferece 10 vagas e suas aulas aconte-
cem nas terças-feiras, das 10h às 11h, 
e nas quintas-feiras, das 15h às 16h, 
entre os dias 19 de maio e 2 de junho, 
sendo ministradas pelos professores 
Rômulo Lima e Angleib. Já “Utopia e 
barbárie: política e arte no século XX” 
oferece 20 vagas e terá aulas nas ter-
ças-feiras, das 9h às 10h , entre o dias 
19 de maio e 14 de julho, com o profes-
sora Rômulo Lima.

CBMPB da 
reserva ativa faz  
uma nova edição 
do projeto 2015

Com o objetivo de prepa-
rar o bombeiro militar para a 
nova etapa de vida após os 
30 anos de serviço presta-
dos à sociedade, o Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraí-
ba (CBMPB) idealizou, desde 
2011, o Projeto Bombeiro da 
Reserva Ativa. A edição des-
te ano do projeto foi aberta 
nessa quinta-feira (14), em 
solenidade no auditório da 
Escola de Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep), 
na capital, com a presença de 
beneficiários do projeto. 

O programa oferece pa-
lestras, minicursos, serviços 
de saúde, recreação e lazer 
para que os militares se man-
terem saudáveis e motivados 
até completar o tempo de 
serviço para entrar para a 
reforma. Segundo a supervi-
sora do Bombeiro da Reserva 
Ativa’, major Clécia Cabral, o 
projeto funciona com um a 
dois encontros mensais, de 
forma descentralizada nas 
diversas unidades da corpo-
ração em todo o Estado. No 
início de cada biênio, é feito 
um levantamento do quanti-
tativo de militares que estão 
para entrar na reserva remu-
nerada no ano corrente ou 
no seguinte, que posterior-
mente são convidados para 
participar do programa. 

O projeto
O programa acontece em 

duas fases, sendo a primeira 
composta por um ciclo de pa-
lestras com eixos temáticos 
diversos, tais quais: aspectos 
legais, sócio familiar, proje-
tos pessoas e vida financeira, 
saúde e lazer.

Cartaxo entrega novo Centro de Referência
O prefeito de João Pes-

soa, Luciano Cartaxo, entrega 
nesta segunda-feira (18), às 
9h, o Centro de Referência 
de Educação Infantil (Crei) 
Fabiana Oliveira Lucena, na 
Rua das Algarobas, Bairro 
das Indústrias. Esse é o nono 
Crei construído pela Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP).

Com um espaço de 1.575 
metros quadrados (m²),  o 
Crei Fabiana Oliveira Lucena 
vai atender 80 crianças, sen-
do 10 bebês com idade de 6 
meses a 1 ano, 20 que estejam 
na faixa de 1 a 2 anos, 25 com 

2 anos de idade e 25 com 3 
anos de idade. 

Na construção da unida-
de foram investidos R$ 1,1 
milhão com recursos prove-
nientes do Programa Brasil 
Carinhoso, do Governo Fe-
deral. A PMJP também deu 
contrapartida de mais R$ 150 
mil na compra de brinquedos, 
mobília, equipamentos, uten-
sílios para cozinha, material 
de higiene pessoal, limpeza e 
de expediente.

O Crei conta com anfite-
atro, playground, administra-
ção, almoxarifado, sala dos 
professores, repouso, fraldá-

rio, pátio coberto, refeitório, 
copa, lactário, vestiários, la-
vanderia, despensa, cozinha e 
caixa d’água, além de câmeras 
de monitoramento.

“Em dois anos a prefei-
tura já beneficiou mais de 
900 famílias com a entrega 
de Creis por toda a cidade. 
Estamos levando os equipa-
mentos para perto da popu-
lação e ajudando quem real-
mente precisa da presença 
do poder público”, disse o 
prefeito Luciano Cartaxo. A 
PMJP também municipalizou 
27 creches estaduais que, 
após passarem por reformas 

e ampliações, foram criadas 
mais 250 novas vagas para 
berçário.

Matrícula
As matrículas para o Crei 

Fabiana Oliveira Lucena serão 
iniciadas na terça-feira (19), 
a partir das 8h. A preferência 
para ocupar as vagas será de-
finida por ordem de chegada 
e os interessados deverão le-
var o RG e CPF do responsável 
pela criança e comprovante de 
residência. Os documentos da 
criança são o Registro de Nas-
cimento, o cartão do SUS e o 
cartão de vacinação.

eDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DAS INDÚSTRIAS

As Polícias Civil e Mili-
tar da Paraíba realizaram, 
na manhã dessa sexta-feira 
(15), a Operação Pirâmide 
II, que resultou na prisão de 
quatro pessoas em flagran-
te, na apreensão de duas ar-
mas de fogo, drogas, e ainda 
de munições na cidade de 
Sapé, que faz parte da 5ª 
Área Integrada de Seguran-
ça Pública (Aisp), com sede 
em Santa Rita.

De acordo com o de-
legado seccional, Everaldo 
Medeiros, 100 policiais das 
Forças de Segurança do Es-
tado participaram do traba-
lho, que garantiu o cumpri-
mento de 11 mandados de 
busca e apreensão. Foram 
presos em flagrante Josiclei-
de Nunes Viera, 33; John Ke-
vlin Batista da Silva, 20; Jo-
senildo Nunes de Freitas, de 
26 anos; e Ricardo Raimun-

do do Nascimento, 30. Um 
Termo Circunstanciado de 
Ocorrência (TCO) também 
foi registrado em desfavor 
de Vitória de Souza Correia, 
23.

Com eles foram apre-
endidos um tablete de ma-
conha de aproximadamente 
um quilo, 328 pedaços de 
maconha prensada, dois re-
vólveres calibre 38, 160 pe-
dras de crack, 30 trouxinhas 
de cocaína e 40 munições de 
revólver.

O delegado ainda expli-
cou que a ação policial teve 
como objetivo reprimir o 
porte de armas e o tráfico de 
drogas na localidade, a fim 
de reduzir as ocorrências 
de crimes contra a vida. “Na 
base da pirâmide estão a 
arma, que é o instrumento, e 
a droga, que é a motivação”, 
disse.

PM e Civil apreendem 
drogas, armas e munição

eM SAPÉ

O Parque Solon de Luce-
na possui hoje 723 árvores, 
entre ipês amarelos, oitizei-
ros, cássias e outras espécies, 
além das palmeiras impe-
riais. As árvores são moni-
toradas toda semana por 
equipes da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP), 
pelos técnicos da Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam).

Os profissionais da Se-
mam fazem o acompanha-
mento fitossanitário, veri-
ficando a saúde dos galhos, 
folhas e troncos. Um aparelho 
de ultrassom permite obser-
var a estrutura da árvore, 
checando se há infestação por 
fungos ou outros parasitas.

Esta semana seis árvo-
res da Lagoa precisaram ser 
retiradas. Segundo Ander-
son Fontes, chefe da Divisão 
de Arborização e Reflores-
tamento (Divar) da Semam, 

“as árvores estavam doentes, 
com cupim e fungos apodre-
cedores. Os fungos e cupins 
atacam a base do tronco e as 
raízes. Como as árvores são 
de grande porte e corriam o 
risco de desabar, foi preciso 
retirar as plantas para evitar 
acidentes”, concluiu.

Foram retiradas uma 
mangueira, que estava in-
fectada pelo fungo Lasiodi-
plodia theobromae, conhe-
cido como Mal do Recife; 
três cássias, um sombreiro 
e um otizeiro. Todas esta-
vam infectadas por fungos e 
apresentavam ainda feridas 
nos troncos, o que facilitou 
a entrada de outros tipos de 
patógenos. Anderson lem-
brou ainda que a ação das 
pessoas, que descascam os 
troncos e urinam nas árvo-
res, contribui para que as 
plantas adoeçam.

Lagoa tem 723 árvores 
entre ipês e oitizeiros 

PARQUe SOLON De LUCeNA

Foi realizado na tarde de 
ontem, no Quartel do Coman-
do Geral do Corpo de Bom-
beiros Militares da Paraíba 
(CBMPB), em Marés, na capi-
tal paraibana, uma simulação 
de combate ao incêndio em 
ambiente confinado, no si-
mulador do tipo container. Os 
treinamentos fizeram parte do 
Curso de Formação de Instru-
tores em fenômeno Flashover.

De acordo com o tenente 
Bezerra, um dos instrutores 
do treinamento, a simulação 
tem o objetivo de treinar com 
perfeição as condições de in-
cêndio dentro de uma casa, 
em um ambiente confinado: 
“Até ontem a Paraíba não tinha 
um simulador de incêndios 
em residências. Com o contai-
ner, nós conseguimos simular 
perfeitamente como acontece 
um incêndio dentro de uma 
residência”, explicou.

Ainda de acordo com o 
tenente, anteriormente os 
treinamentos eram feitos em 
locais abertos, reproduzindo 
outras partes de um incêndio: 
“Os treinamentos eram rea-
lizados em espaços abertos e 
simulavam outras formas de 
incêndio. Mas esse tipo espe-
cífico de incêndio, que ocorre 
em locais confinados, a gente 

[o CBMPB] não tinha como 
treinar exatamente como 
acontece na  prática. Esse la-
boratório reproduz perfeita-
mente o que acontece na prá-
tica”, diz.

A prática simulará um 
incêndio na fase de pré-ge-
neralização, ou seja, quando 
todos os móveis e bens que se 
encontram no ambiente atin-
gido entram no processo de 
combustão. É uma situação de 
extremo perigo para o bom-
beiro, pois todos os materiais 
combustíveis alcançam simul-
taneamente o seu ponto de 
ignição, que resulta na queima 
instantânea e sincrônica de 
tais materiais.

O tenente Dutra, que re-
alizou o treinamento prático, 
disse que em muitas ocasiões 
de incêndio na vida real, eles 
se deparam com este tipo de 
fogo em locais confinados e 
que a simulação os ajuda a ter 
uma formação mais completa: 
“Essa ferramenta é importan-
tíssima no nosso treinamento, 
porque ela faz com que a situ-
ação pareça real. E no dia a dia 
nos deparamos em muitas si-
tuações de incêndio em casas, 
apartamentos e locais con-
finados. São poucos Estados 
do Brasil que têm esse tipo de 
simulação e com certeza vai 
ajudar ao Corpo de Bombeiros 
Militares da Paraíba a servir 
melhor à população.

Outro instrutor do curso, 

o subtenente Salazar, explana 
que a técnica posta em práti-
ca ontem visa uma aplicação 
melhor dos jatos d’água. O 
método utilizado faz com que 
a água recaia em pequenos 
“pacotes” no fogo, diminuin-
do a quantidade de água gas-
ta e o vapor: “Dois problemas 
que acontecem no combate 
a incêndio é o desperdício de 
água e o vapor que se forma no 
ambiente confinado e retorna 
para o bombeiro. Com a técni-

ca que utilizamos nesse curso 
essas duas falhas são dissipa-
das”, explicou.

O curso contará com uma 
carga horária de 80 horas e 
terá disciplinas  como: intro-
dução à simulação computa-
cional de incêndio, salvamento 
no interior, abordagem tática 
dos incêndios em locais confi-
nados, posição de socorro em 
função dos riscos, técnicas de 
uso dos esguichos, tipos de ja-
tos d´água, entre outros.

Definição de flashover 
“Quando há fogo em um 

espaço confinado existe uma 
etapa onde a radiação térmica 
total gera nos combustíveis ali 
existentes a pirólisis, onde os 
gases se tornam quentes e há 
partículas em suspensão. Caso 
tenha uma fonte de ignição, 
pode ocorrer uma súbita transi-
ção de um incêndio progressivo 
em um incêndio generalizado. A 
causa desta mudança de estado 
é chamada de flashover.

Esta prática simula um 
incêndio na fase de 
pré-generalização 

FOTO: Ortilo Antônio

Instrutores dentro do container no momento de avançar no ataque às chamas, em ambiente fechado
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CGU aponta que 60% 
das cidades não são 
transparentes
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FRENTE PELA CIDADANIA LGBT

AL avança em política de igualdade

A bandeira colorida e 
grandiosamente elevada fez 
a marcação do local onde o 
movimento LGBT, a Prefeitu-
ra da João Pessoa e o Gover-
no do Estado se encontra-
ram para uma caminhada. 
Esta que seguiu na manhã 
de ontem saindo do Ponto 
de Cem Réis, no Centro de 
João Pessoa, até a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
onde foi instalada a Frente 
Parlamentar pela Cidadania 
LGBT, em sessão alusiva ao 
Dia Internacional de Enfren-
tamento à Homofobia, cele-
brado amanhã. O objetivo da 
Frente é garantir os direitos 
e a inclusão da comunidade 
em meio à sociedade.

A Frente deve ser re-
novada ao fim de cada 
mandato político. Em sua 
terceira versão, ela é lide-
rada pela deputada Estela 
Bezerra (PSB). Ao aparecer 
na Assembleia usando uma 
echarpe nas cores da ban-

deira, ela afirma “essa causa 
é de inclusão social e de jus-
tiça, não se pode discrimi-
nar as pessoas pela cor da 
sua pele, pelo seu credo, pe-
las condições físicas e muito 
menos opções sexuais”.

Roberto Maia, coorde-
nador de Promoção à Cida-
dania LGBT da Prefeitura de 
João Pessoa, fala que a insta-
lação da Frente é importan-
te para monitorar as políti-
cas públicas. Segundo Maia, 
os deputados precisam es-
tar cientes e fazer com que 
essas políticas sejam efeti-
vamente cumpridas, além 
de ajudar essa comunidade 
a enfrentar a homofobia, a 
luta pela empregabilidade e 
por educação de qualidade, 
e luta pelos direitos huma-
nos, entre outros.

O coordenador ainda 
fala sobre a importância da 
implantação do Programa 
Transcidadania. João Pessoa 
é a segunda cidade do Brasil 
a ter esse programa. Ele leva 
cidadania para a população 
LGBT e principalmente para 
a população transexual que 
tem uma expectativa de 
vida de 36 anos, em uma 
sociedade heterossexual de 
75 anos. “Temos que garan-

tir a igualdade de direitos 
para todos”, explica.

Joebson Rodrigues é 
um dos representantes do 
Movimento LGBT e foi ex-
pulso da sua igreja assim 
que sua orientação sexual 
foi revelada. Além da in-
serção na sociedade, ele 
diz que a criminalização da 
homofobia é um dos prin-
cipais objetivos da Frente. 
Ele declara que todos estão 
confiantes com o apoio da 
deputada Estela.

Durante o encontro no 
Ponto de Cem Réis, havia 
mesas de órgãos como o 
Pronatec, Sine-JP, Espaço 
LGBT e programas de saú-
de que promoveram ações 
como distribuição de pre-
servativos, verificação de 
pressão e orientação para 
a melhoria da qualidade 
de vida.

Nove parlamentares 
apoiam a causa ao lado de 
Estela, são eles os deputa-
dos estaduais Bosco Car-
neiro (PSL), Gervásio Maia 
(PMDB), Hervázio Bezerra 
(PSB), Galego Sousa (PP), 
Tovar Correia Lima (PSDB), 
Anísio Maia (PT), Buba Ger-
mano (PSB), Tião Gomes 
(PSL) e Frei Anastácio (PT).

Janielle Ventura
Especial para A União

FOTO: Nyll Pereira/ALPB

Contra todo conservadorismo, Legislativo paraibano deu exemplo e garantiu aprovação unânime

O Manifesto em defesa 
da instalação da Zona Franca 
do Semiárido Nordestino foi 
lançado ontem em Cajazei-
ras, durante audiência pú-
blica realizada pela Câmara 
dos Deputados e Prefeitura 
Municipal. O documento foi 
lido para a população e repre-
sentantes políticos dos seis 
Estados do Nordeste, bene-
ficiados com o projeto, pelo 
deputado federal e autor da 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) da Zona Fran-
ca, Wilson Filho (PTB).

“Estou muito feliz em 
ver esse auditório lotado por-
que é a prova viva que a Zona 
Franca do Semiárido tocou o 
coração dos paraibanos e do 
povo nordestino. O apoio po-
lítico dado por toda a bancada 
federal paraibana e de outros 
Estados é importante, mas 
o mais importante é o povo 
da Paraíba entender que não 
nasceu para sofrer ou passar 
dificuldades. Essa dura rea-
lidade de muitos vai mudar 
porque terão oportunidade de 
crescer e a Zona Franca do Se-
miárido nordestino dará essa 
oportunidade ao paraibano e 
ao nordestino”, disse o deputa-
do ao lançar o manifesto.

Entidades lançam manifesto no Sertão
ZONA FRANCA DO SEMIÁRIDO

O prefeito de João Pes-
soa, Luciano Cartaxo, confir-
mou ontem a saída do verea-
dor Bruno Farias do cargo 
de secretário de Turismo da 
capital. A função passa a ser 
ocupada interinamente pela 
atual secretária adjunta, Gra-
ce Kelly Gomes Ferreira, que 
tem formação em Turismo e 
MBA em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas.

Bruno Farias foi co-
municado da saída durante 
reunião com o prefeito, no 
Centro Administrativo Mu-
nicipal (CAM). No encontro, 
Cartaxo agradeceu o verea-
dor pelo apoio e o esforço 
em promover João Pessoa 
como uma das mais belas 
capitais do país.

Ainda na tarde de ontem, 
o vereador publicou uma 
nota aberta em uma rede 
social desabafando contra 
a gestão municipal. “Infeliz-
mente, no dia 15/04/2015, 
recebi, em reunião com o 
Comitê Gestor nomeado pelo 
prefeito Luciano Cartaxo, a 
malsinada notícia de que o 
custeio da Setur seria reduzi-
do para R$ 59.561. De acordo 

com a LOA [Lei Orçamentária 
Anual], só de custeio o nos-
so orçamento estava esta-
belecido no patamar de R$ 
2.130.000”, e prosseguiu:

“Ora, como aceitar que o 
custeio de um órgão da pre-
feitura, que estava previsto 
para pouco mais de 2 milhões 
de reais, venha a sofrer redu-
ções tão drásticas ao ponto 
de chegar a menos de 60 mil 
reais? Enfim, um orçamen-
to de apenas R$ 59.561 para 
todo o resto do ano, dos quais 
R$ 44.163 são destinados ao 
aluguel do imóvel em que a 
Setur está localizada, não é 
justo”, disse.

Em outro trecho da 
nota, Bruno Farias seguiu 
disparando contra o prefei-
to da capital. “Não concordei 
e continuo a discordar com 
um orçamento tão pífio, que 
em nada corresponde à im-
portância da indústria do tu-
rismo na economia local (...). 
Portanto, nesse ponto especi-
fico de desenvolvimento das 
políticas públicas de Turismo, 
comungo de visões e concei-
tos distintos do prefeito Lu-
ciano Cartaxo”, frisou.

Luciano Cartaxo demite 
Bruno Farias do Turismo

“ORÇAMENTO PÍFIO”

Deputados, prefeitos e empresários participaram do evento

Wilson Filho disse que 
o Nordeste é rico, mas que 
ainda sofre com a falta de in-
vestimento e de uma política 
efetiva de convivência com a 
seca. “Não nascemos para ser 
pobres e dependentes de pro-
gramas sociais, nascemos para 
ser prósperos e independen-
tes”, destacou.

O manifesto foi lançado 
em defesa do desenvolvimen-
to do Nordeste e da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC), que cria a Zona Fran-
ca do Semiárido que terá ca-
racterísticas de área de livre 
comércio, para exportação e 
importação com incentivos 
fiscais, pelo prazo de 30 anos. 

A PEC confere ao Governo Fe-
deral a atribuição de demar-
car a área de forma contínua, 
com círculo de raio mínimo 
de 250 quilômetros, tendo 
como centro o município de 
Cajazeiras, na Paraíba.

A Zona Franca vai abran-
ger, por exemplo, Campina 
Grande, Picuí, Patos, Sousa, Ca-
jazeiras, Princesa Isabel, Catolé 
do Rocha, além dos municípios 
de Serra Talhada (Pernambu-
co), Pau dos Ferros (Rio Gran-
de do Norte), Juazeiro do Norte 
(Ceará), e ainda de municípios 
do Piauí e da Bahia que estarão 
trabalhando pela Zona Fran-
ca gerando mais empregos e 
renda. Ao todo a proposta vai 

beneficiar 323 municípios dos 
seis Estados nordestinos.

Nesse contexto, confor-
me o manifesto, a geração 
de emprego e renda nessa 
região que compreende seis 
Estados através de benefícios 
fiscais é fundamental para 
melhorar a qualidade de vida 
da população, que constitui 
parte significativa do povo 
brasileiro e também para 
conter a migração para cida-
des de maior porte e para ou-
tras regiões do país.

De acordo com Wilson Fi-
lho, a escolha da cidade de Ca-
jazeiras como centro da Zona 
Franca do Semiárido nordesti-
no é estratégica em função da 
sua localização privilegiada no 
contexto do Semiárido, apre-
sentando excelente logística, 
o que sem dúvida, contribui-
rá para o sucesso da criação 
da nova Zona Franca. “Trata-
se, portanto, de uma PEC de 
imenso alcance social e econô-
mico, beneficiando os Estados 
mais pobres do Brasil. Gente 
que vive, em sua grande maio-
ria, na dependência do Bolsa 
Família, maior programa de 
distribuição de renda e de re-
dução da pobreza do Governo 
Federal”, diz o manifesto.

FOTO: Herbert Araujo/Divulgação

Esta é a terceira edição 
da Frente, que deve ser 
renovada a cada legislatura 

O Dia Internacional Contra a Homofobia, comemorada no dia 17 de 
maio, lembra o dia em que a homossexualidade foi excluída da Clas-
sificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. 
A exclusão ocorreu em 1990, e entrou em vigor nos países membros 
da Organização das Nações Unidas em 1993. Antes dessa medida, a 
homossexualidade era considerada um transtorno mental. Em todo o 
mundo, o dia será marcado por atividades de protesto, de denúncias 
das violações dos direitos das populações LGBT e de exigências de 
políticas públicas e de combate à homofobia.

Saiba mais

Serviço gratuito do Governo 
do Estado, coordenado pela 
SEDH. Os serviços de apoio 
oferecidos são: jurídico, 
psicológico, serviço social e 
direitos humanos.

     l Serviço: Praça Dom Adauto, 58,   
Centro, João Pessoa-PB;

      Telefone: (83) 3221-2118

Espaço LGBT

De propositura da depu-
tada estadual Estela Bezerra 
(PSB), a solenidade de insta-
lação da Frente aconteceu no 
Plenário da ALPB e contou 
com o movimento organizado 
LGBT no Estado, autoridades 
municipais e estaduais, além 
do deputado estadual Anísio 
Maia (PT).

A deputada lembrou a fase 
de conservadorismo que o país 
enfrenta atualmente.  “Essa 
ação é também de resistência, 

para que não percamos ne-
nhum milímetro de direitos já 
conquistados e que possamos 
avançar no princípio único da 
humanidade: que somos todos 
iguais”, disse a deputada.

 Estela Bezerra enfatizou a 
questão do respeito às diferen-
ças em todas as esferas sociais. 
“Não existe qualquer diferen-
ça que nos desqualifique, aqui-
lo que nos diferencia nos en-
riquece muito mais, pedimos 
respeito, dignidade e oportu-

nidades iguais de direitos”. 
Durante sua fala, o depu-

tado Anísio falou sobre o atual 
cenário político no Brasil em 
relação à manutenção de di-
reitos sociais. “Existe uma ten-
tativa dos conversadores e rea-
cionárias em inverter a pauta, 
com várias casas legislando ao 
contrário, retrocedendo à Ida-
de Média”. 

Para Gilberta Soares, se-
cretária de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana, sem a 

presença de pessoas que vivem 
essas condições de preconcei-
to na pele, ações de enfren-
tamento não seriam possíveis. 
“Fazendo uma retrospectiva, 
nunca caminhamos tanto em 
relação a esses direitos sociais, 
mesmo com tantas ameaças de 
retrocesso, mas eu confio num 
processo de afirmação tanto 
na sociedade civil quanto nos 
espaços de poder”. 

Eleonora Pereira, do Mo-
vimento Nacional das Mães 

pela Igualdade, salientou a 
importância da aceitação fa-
miliar no processo da visibili-
dade LGBT. “Queremos dizer 
pra sociedade que o amor 
pelos nossos filhos é incondi-
cional, não queremos nossos 
filhos violentados e espanca-
dos”. Eleonora defendeu a 
importância das ações educa-
tivas no sentido de garantir o 
respeito e a dignidade não só 
da população LGBT, mas de 
toda a sociedade.

Parlamentares defendem direitos humanos em ação de “resistência”
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Reforma pode reduzir mandato 
de senador de oito para cinco anos
Relator da comissão especial 
na Câmara voltou atrás da 
proposta de dez anos

Foi uma conquista dos brasileiros a 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 
de considerar constitucional a Lei 9.637/1998, 
das Organizações Sociais (OS). Preservam-
se, assim, avanços importantes no país nas 
áreas da cultura, ensino, pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico, proteção e 
preservação do meio ambiente e saúde. Todos 
os segmentos são significativos, mas o maior 
prejuízo caso tivesse prevalecido a tese da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposta 
desde a edição da norma, seria sem dúvida para 
a assistência médico-hospitalar, que sofreria 
irreparável retrocesso.

Deve-se enfatizar que a atuação das OS no 
campo da saúde é particularmente relevante para 
os 150 milhões de brasileiros, ou 75% de toda a 
nossa população, que dependem exclusivamente 
dos serviços públicos, não dispondo sequer de 
convênios e seguros. A lei, portanto, tem um 
profundo caráter de justiça social, à medida que a 
gestão profissionalizada de hospitais e unidades 
de atendimento provê mais qualidade numa área 
absolutamente prioritária.

Além disso, a decisão do STF não deixa 
margem a qualquer risco de insegurança quanto 
ao cumprimento das obrigações por parte 
das organizações que assumem os serviços, 
pois estas ficaram submetidas ao controle do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas e 
têm de atender aos requisitos de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.

Não procede, também, a alegação de que a 
lei transferia atividades próprias de autarquias 
e fundações públicas a entidades de direito 
privado. Afinal, as OS não têm fins lucrativos 
e seu trabalho deve ser dirigido apenas a 
setores de alto interesse da população. Por isso, 
podem receber recursos, bens e servidores 
públicos. Ficou muito claro ser absolutamente 
constitucional que as OS exerçam o papel de 
coadjuvantes em serviços do Estado.

Outro aspecto importante da decisão do STF 
foi a manutenção da dispensa de licitação para a 
celebração de contratos com OS. Com isso, será 
possível selecionar as melhores alternativas para 
cada caso específico, considerando-se o grau 
de especialização, capacidade de atendimento, 
tecnologia e conhecimento. Esses são fatores 
essenciais para instituições que cuidam da vida 
humana.

Exemplo concreto da eficácia do modelo de 
gestão instituído pela Lei 9.637 foi trazido ao 
Brasil, recentemente, pelo Banco Mundial (Bird), 
que apresentou estudo relativo a São Paulo. 
Os números são incontestáveis: as unidades 
geridas por OS tiveram, em 2004, custo médio 
de internação 25,1% menor do que as de 
administração direta, embora tenham acolhido 
43,2% mais pacientes. O levantamento reuniu 
16 hospitais de perfil semelhante, sendo metade 
administrada diretamente pelo Estado e os outros 
13, por OS. Nestas unidades, o valor médio de 
cada internação foi de R$ 2.589, contra R$ 3.455 
nas primeiras. Outro estudo revelou que o índice 
médio de aprovação dos hospitais gerenciados por 
OS é de 95% entre pacientes e usuários.

A decisão do STF, portanto, evita retrocessos 
e referenda algo que vem se mostrando eficiente. 
Além disso, ao conferir segurança jurídica 
ao processo de transferência da gestão das 
unidades médico-hospitalares, deverá propiciar 
avanços mais rápidos na melhoria da saúde, pois 
estimulará a adoção do novo modelo, que é uma 
conquista social dos brasileiros.

Dom Eurico dos Santos Veloso é arcebispo 
emérito de Juiz de Fora (MG) e presidente da Pro-
Saúde, entidade beneficente de assistência social e 
hospitalar (OS) com 48 anos de atuação no Brasil.

(Reproduzido de adital.org.br)

Veloso
Dom Eurico

Saudável conquista 
da sociedade

O relator da Comissão 
Especial da Reforma Políti-
ca, deputado Marcelo Cas-
tro (PMDB-PI), reviu sua 
posição ontem e decidiu 
que o mandato de senador 
proposto em seu texto será 
de cinco anos, e não mais 
de dez anos, como ele havia 
anunciado na quinta-feira, 
14..

Com a mudança, Castro 
retoma a redação original 
do parecer, apresentado na 
terça-feira, 12. O texto de-
termina que todos os man-
datos eletivos, de vereador 
a presidente da República, 
terão duração de cinco anos 
a partir de 2022. O relatório 
do deputado será votado na 
próxima terça -feira, 19.

Reação
O retorno ao texto ori-

ginal, segundo Castro, foi 
motivado pela reação da po-
pulação e da imprensa, con-
trários à ampliação do man-
dato de senador, que hoje é 
de oito anos. De acordo com 
ele, a decisão de dobrar de 
cinco para dez anos havia 
sido tomada após conversas 
com outros parlamentares, 
que recearam que a redu-
ção de mandato proposta 
originalmente pelo relator 
complicasse a aprovação da 
reforma política no Senado.

“Eu me arrependi amar-
gamente dessa decisão, que 
havia sido tomada em nome 

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Mudança pode enfrentar dificuldades no Senado; Renan Calheiros (C) não se pronunciou

de um ganho futuro com 
a tramitação mais fácil da 
reforma política”, explicou 
Castro.

Ele enfatizou que o 
mandato geral de cinco anos 
teve amplo apoio nas reuni-
ões internas que a comissão 
especial da reforma política 
fez antes da apresentação 
do seu relatório. “Não há por 
que o mandato de senador 
ter uma duração especial”, 
completou.

Cota para mulheres
Marcelo Castro tam-

bém comentou a reação da 
bancada feminina na Câma-
ra dos Deputados, que na 
quinta-feira fez um protesto 
no Plenário por ele não ter 

acolhido uma emenda que 
estabelece cota mínima de 
30% das cadeiras do Legis-
lativo para as mulheres.

Castro reconheceu a 
sub-representação das mu-
lheres nos legislativos bra-
sileiros, mas explicou que a 
emenda só poderia entrar 
no relatório se ele tivesse 
optado pelo sistema distrital 
misto, em que metade das 
vagas para a Câmara viria 
de uma lista preordenada, 
que obrigatoriamente teria 
de respeitar a cota, e a outra 
metade de eleição propor-
cional, que é o modelo atual 
de eleições para deputados 
e vereadores.

O deputado chegou a 
discutir uma fórmula a ser 

usada no sistema distrital 
misto, onde, na lista preor-
denada, a cada grupo de três 
candidatos houvesse alter-
nância de gênero. Ou seja, 
se os três primeiros fossem 
homens, o quarto candidato, 
obrigatoriamente, seria mu-
lher.

Como ele optou, após 
ouvir os integrantes da co-
missão especial, pelo distri-
tão, onde o sistema é majori-
tário, com a eleição dos mais 
votados, não haveria como 
atender a cota de 30% para 
mulheres.

“A fórmula que eu havia 
proposto não pode ser apli-
cada. No distritão não existe 
organização de lista. Será o 
voto majoritário”, disse.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), avaliou, 
durante reunião do progra-
ma Câmara Itinerante, que a 
discussão em torno do pacto 
federativo será prolongada, 
principalmente por não se 
ter ainda uma proposta que 
substitua o atual modelo de 
repartição de competências.

“A União está chamando 
todo o mundo para jantar e 
quem paga a conta são os ou-
tros. Só há três maneiras: a 
União paga a conta, São Pau-

lo perde receita ou o cidadão 
arcará com o custo. Não so-
mos favoráveis, de nenhuma 
maneira, a repassar isso ao 
cidadão”, assinalou Cunha.

Presente na reunião no 
Amapá, o relator da Comis-
são Especial de Reforma do 
Pacto Federativo, deputado 
Andre Moura (PSC-CE), co-
brou equilíbrio na repartição 
de competências, mas, prin-
cipalmente, de receitas. “Nós 
temos que buscar uma solu-
ção viável. Temos de pensar 
na reforma tributária, mas 

ela só será possível depois 
de discutirmos os direitos e 
deveres dos entes federados, 
ou seja, a reforma do pacto 
federativo”.

Andre Moura já havia 
destacado seu posicionamen-
to ontem, durante edição do 
programa Câmara Itinerante 
em Belém (PA). Ele voltou a 
afirmar que vai apresentar 
relatório final sobre a pro-
posta ainda neste semestre.

O relator aproveitou 
para destacar os 100 dias de 
gestão do presidente Eduar-

do Cunha. Segundo Moura, 
assuntos polêmicos estão 
sendo pautados pela Câma-
ra, ampliando a participa-
ção da sociedade em torno 
desses temas. “Na última 
segunda-feira (11), Cunha 
completou 100 dias de ges-
tão, e estamos orgulhosos, 
pois temos certeza de que 
agora estão sendo pautadas 
as matérias que há muito 
tempo a população aguar-
dava, como, por exemplo, as 
reformas política e do pacto 
federativo”, disse Moura.

O médico Fernando 
Sanchis, um dos suspei-
tos de integrar a máfia das 
próteses, usou o direito 
constitucional de perma-
necer calado durante a 
reunião da Comissão Par-
lamentar de Inquérito das 
Próteses, realizada ontem 
para inquiri-lo. A oitiva 
ocorreu na Assembleia Le-
gislativa de Porto Alegre 
(RS).

“Existe uma investiga-
ção em curso desde janei-
ro da Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul, e existem 
duas ou três CPIs insta-
ladas, mas até agora não 
tivemos acesso a nenhum 
documento, embora meu 
advogado tenha solicitado 

acesso aos autos do inqué-
rito. Vou preferir permane-
cer em silêncio até que a 
gente entenda a profundi-
dade da situação, até para 
elaborar as respostas que 
vocês precisam”, justificou.

Ele é suspeito de ser 
um dos médicos que rea-
lizava procedimentos com 
próteses por preços su-
perfaturados, orientando 
seus pacientes a recorrer 
ao Judiciário para garan-
tir do Estado ou dos pla-
nos de saúde o custeio dos 
equipamentos - indicando 
sempre o grupo de advo-
gados liderado por Nieli 
de Campos Severo, conhe-
cida pelo sucesso nas inú-
meras liminares obtidas 

na Justiça para a realiza-
ção dos procedimentos ci-
rúrgicos.

O presidente da CPI, 
senador Magno Malta (PR-
-ES), mesmo com o silên-
cio do depoente, seguiu 
fazendo perguntas que 
acabam revelando deta-
lhes da atuação e da situa-
ção financeira de Sanchis: 
mesmo cobrando R$ 30 
por consulta, ele viaja-
va em seu próprio avião 
particular para atender 
pacientes no interior do 
Estado, o que foi chamado 
de “captação de futuros 
operandos” pelo parla-
mentar. Malta afirmou que 
irá pedir a transferência 
dos sigilos de Sanchis, o 

que resultará numa nova 
convocação à CPI

Próximos passos
Na próxima semana, 

a CPI das Próteses deve 
ouvir, já em Brasília, re-
presentantes do Conselho 
Regional de Medicina. Se-
gundo sugeriu o senador 
com suas perguntas, o re-
gistro de Fernando Sanchis 
corre o risco de ser sus-
penso. Magno Malta reve-
lou ainda que a mãe de um 
dos deputados integran-
tes da CPI das Próteses da 
Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul foi víti-
ma dos procedimentos do 
médico, e que “saiu pior do 
que entrou” após a cirurgia.

Eduardo Cunha quer ampliar discussão

Médico suspeito fica calado na CPI

PACTO FEDERATIVO

MÁFIA DAS PRÓTESES
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Mais de 60% das cidades tiram nota
zero em transparência, aponta CGU

Levantamento feito pela 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) aponta que 63% das ci-
dades e dois Estados tiraram 
nota zero em transparência 
pública. Esse é o resultado de 
um índice lançado pelo órgão 

ontem, para lembrar os três 
anos de vigência da Lei de 
Acesso à Informação (LAI). 
Batizado de Escala Brasil 
Transparente, o índice mede 
a transparência pública em 
Estados e municípios.

De acordo com a CGU, 
foram avaliados 492 muni-
cípios com até 50 mil habi-
tantes, todos os Estados, ca-
pitais e o Distrito Federal. Do 
total de cidades analisadas, 
424 ainda não regulamen-
taram os dispositivos que 
permitem à população ter 

acesso aos dados dos órgãos 
públicos. Conforme o índi-
ce, 23% das cidades ficaram 
com notas entre 1 e 2. Ape-
nas sete municípios, tiraram 
notas entre 9 e 10 (1,4%), 
sendo cinco da região Sul. O 
município de Apiúna (SC) e a 
capital paulistana receberam 
a nota máxima.

O ranking Escala Brasil 
Transparente atribui notas 
de 0 a 10 a Estados e muni-
cípios após análise dos cri-
térios de “regulamentação 
da lei” e “efetiva existência e 

atuação de serviço de infor-
mação”. No caso dos Estados, 
Ceará e São Paulo foram os 
mais transparentes do país, 
ambos com nota máxima, se-
guidos do Paraná (9,72), de 
Sergipe (9,31), de Santa Ca-
tarina (9,17) e do Rio Grande 
do Sul (9,17).  Em contrapar-
tida, Amapá e Rio Grande do 
Norte figuram no final da lis-
ta, com nota zero.

Para definir o índice, a 
GCU fez a seleção aleatória 
dos municípios, incluindo 
todas as capitais. Nesse le-

vantamento, foi verificado o 
atendimento à Lei de Acesso 
à Informação somente por 
parte dos executivos estadu-
ais e municipais. As Câmaras 
e Assembleias, bem como 
os Judiciários locais não for-
mam alvo do estudo.

No caso das capitais, as 
três mais transparentes fo-
ram São Paulo (SP), Curitiba 
(PR) e Brasília (DF), com no-
tas 10; 9,31; e 8,89, respecti-
vamente. Macapá (PA), Porto 
Velho (RO) e São Luís (MA) 
receberam nota zero.

Na avaliação do ministro 
da CGU, Valdir Moysés Simão, 
a lei “pegou”. “Os resultados 
não devem ser um panorama 
de que a lei não foi efetiva. 
Há um esforço enorme de 
expansão e utilização da lei. 
Menos de 10% dos municí-
pios pesquisados têm uma 
lei efetiva, que seja aplicada 
e cumprida na forma que foi 
estabelecida. Essa é uma fo-
tografia tirada em um deter-
minado momento que deve 
melhorar e se transformar 
em um filme”, argumentou.

Dois Estados também 
foram reprovados em
transparência pública

Ivan Richard e 
Paula Laboissière
Da Agência Brasil

As faculdades particulares 
de todo o país vão encaminhar 
ao Ministério da Educação 
(MEC), na próxima semana, 
uma proposta de aprimora-
mento do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), deno-
minada Fies 2.0. O estudo foi 
apresentado no 8º Congresso 
Brasileiro de Ensino Superior 
Particular (CBESP), que ocorre 
desde quinta-feira (14), no Rio 
de Janeiro.

Segundo o diretor-exe-
cutivo do Sindicato das Man-
tenedoras de Ensino Superior 
(Semesp), Rodrigo Capelato, o 
Fies 2.0 seria o caminho para 
as faculdades brasileiras reto-
marem suas atividades, sem 
as condições de financiamen-
to estudantil estabelecidas 
pelo MEC até o final do ano 
passado. Ele considera que o 
Fies é um programa de êxito e 

importante, sendo fundamen-
tal garantir sua continuidade e 
sobrevivência.

“O grande problema é que 
os ajustes apontados pelo se-
tor  privado há mais de um ano, 
chegaram de forma bastante 
abrupta, sem planejamento. “O 
Fies 2.0 aborda os ajustes que 
deveriam ser efetuados. Da for-
ma como vinha sendo ofereci-
do, o programa acabava com a 
lógica de mercado, que faz com 
que, se existe concorrência, os 
preços se tornam mais compe-
titivos”, afirmou.

Capelato destacou que 
há a necessidade de os alunos 
serem informados sobre os 
cursos disponíveis no merca-
do e os preços respectivos. “A 
gente entende que, se se fizer 
um sistema de admissão que 
seja mais transparente para 
os alunos, de forma que ele 
consiga enxergar todo o leque 
de ofertas e entenda quanto 
custa aquele curso, volta a ter 

aquela lógica de mercado den-
tro do Fies”.

Esse modelo permite ao 
aluno comparar valores dos 
diversos cursos oferecidos, 
além de saber o valor da par-
cela que terá de pagar. O por-
tal do Programa Universidade 
para Todos (Prouni) poderia 
servir de referência para o 
novo Fies, sugeriu o diretor.

Aliado a isso, o portal 
deverá conter várias informa-
ções de qualidade dos cursos. 
“Porque também a gente não 
quer que vire uma guerra de 
preços, porque senão a qua-
lidade vai lá para baixo”, dis-
se. Entre as informações, a 
avaliação do curso feita pelo 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep); pesquisas 
de satisfação de alunos que fi-
zeram o curso; análise do nível 
de graduação.

As faculdades propõem 
ainda que se coloque no portal 

uma taxa de empregabilidade, 
“porque essa é uma variável 
importante para o aluno esco-
lher também o curso”.

Após discussão entre os 
participantes do congresso, a 
proposta será formalizada e 
enviada ao MEC. O aperfeiço-
amento sugerido, sustentou 
Rodrigo Capelato, é para que 
o Fies “possa voltar a ter fôle-
go e não tornar a acontecer o 
descontrole, devido a algumas 
instituições, que fez o Fies per-
der a sua capacidade de finan-
ciar os alunos”.

Cerca de 500 lideranças e 
mantenedores de instituições 
do Ensino Superior privado 
de todo o país participaram 
do congresso, que se encerrou 
ontem. O encontro é promovi-
do pelo Fórum das Entidades 
Representativas do Ensino Su-
perior Particular e tem como 
tema central “Brasil: realidade 
e tendências para educação 
superior”.

A CGU desenvolve um 
programa de parceria com 
os municípios, sem custos, 
para que eles desenvolvam 
os mecanismos de acesso 
à informação. “Não está no 
escopo da Controladoria 
punir e fiscalizar os municí-
pios que não estão cumprin-
do a lei. Mas a não aplicação 
da norma pode ensejar na 
abertura de processos por 
improbidade administrati-
va”, ressaltou Valdir Simão.

A secretária de Trans-
parência e Prevenção da 
Corrupção, Patrícia Audi, 
disse que a CGU pretende 
dobrar a amostra no segun-
do semestre do ano e permi-
tir que os municípios espon-
taneamente se cadastrem 
para ter o grau de transpa-
rência analisado. Sobre a 
avaliação da transparência 
em outro poder, a secretá-

ria informou que essa não é 
uma atribuição da CGU.

“É importante dizer 
que essa pesquisa não é 
um referencial para ava-
liação do que estabelece a 
Lei Complementar 131, de 
transparência ativa para 
fins de recebimento de 
transferências voluntárias 
do Governo Federal”, obser-
vou Simão.

Para o ministro, a lei 
de acesso é “fundamental” 
para inibir a corrupção. “A 
corrupção é uma questão de 
oportunidade. Na medida 
em que nós aperfeiçoamos 
a governança e transparên-
cia, certamente, inibiremos 
a corrupção porque traze-
mos à luz os atos de ges-
tão de qualquer cidade, em 
qualquer município poderá 
acessar essas informações”, 
frisou o ministro da GCU.

Parceria é feita com municípios

Propostas para aperfeicoar o Fies
ENCAMINHADAS AO MEC

Alana Gandra
Da Agência Brasil

O Fies vem motivando muitas polêmicas entre estudantes e faculdades particulares, principalmente depois das mudanças do MEC

O Ministério Público 
Federal (MPF) pediu on-
tem à Justiça Federal em 
Curitiba a condenação 
do ex-diretor da Área 
Internacional da Petro-
bras Nestor Cerveró por 

lavagem de dinheiro. De 
acordo com investiga-
dores da Operação Lava 
Jato, parte da propina 
recebida por Cerveró foi 
procedente do exterior, 
por meio de empresas 
sediadas no Uruguai, na 
Inglaterra, na Espanha e 
na Suíça.

A denúncia cita como 
prova do crime a compra 
de um apartamento ava-
liado em R$ 7,5 milhões, 
no Rio de Janeiro, por 
meio da empresa Jolmey 
do Brasil, criada para 
ocultar o dinheiro rece-
bido pelo ex-diretor.

“Note-se que a em-

presa Jolmey do Brasil 
não realizou outro inves-
timento imobiliário no 
Brasil ou desempenhou 
qualquer outra atividade 
econômica lícita, sendo 
que todo o dinheiro que 
circulou em sua conta-
-corrente era oriundo 
dos ‘aluguéis’ pagos por 

Cerveró”, destaca o MPF.
No processo, a defe-

sa de Cerveró alegou que 
a denúncia não apresen-
tou provas relacionadas 
à imputação do crime de 
lavagem de dinheiro e 
pediu absolvição sumá-
ria do ex-diretor.

Cerveró está preso 

na carceragem da Polí-
cia Federal em Curitiba 
desde o dia 14 de janei-
ro, por tentar ocultar seu 
patrimônio. Ele foi preso 
no Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro, 
quando voltava de uma 
viagem à Espanha e à In-
glaterra.

MPF pede a condenação de Nestor Cerveró 
OPERAÇÃO LAVA JATO

Alana Gandra
Da Agência Brasil

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Marcus Vinícius Furta-
do Coêlho, disse ontem que a 
entidade se posicionará a fa-
vor da restrição de integran-
tes do Conselho Administrati-
vo de Recursos Fiscais (Carf) 
de exercerem a advocacia 
enquanto ocuparem a função 
de conselheiros. Segundo ele, 
esse tipo de impedimento 
está previsto no Estatuto da 
OAB. Sua prática, acrescentou 
o advogado, evita que situ-
ações como as investigadas 
pela Polícia Federal durante 
a Operação Zelotes ocorram.

A Operação Zelotes foi 
deflagrada em março com o 
objetivo de desarticular or-
ganizações que atuavam no 
Carf, manipulando o trâmite 
de processos e o resultado de 

julgamentos envolvendo em-
presas que, influenciando ou 
corrompendo conselheiros, 
conseguiram anular ou dimi-
nuir os valores dos autos de 
infrações emitidos pela Re-
ceita Federal. “Nosso estatu-
to não possibilita a confusão 
entre a função de julgador e 
de advogado. No período em 
que o conselheiro serve no 
órgão, ele deve fazer disso um 
trabalho em favor do Brasil, e 
não advocacia perante a Carf 
ou perante órgãos da União”, 
disse o presidente da OAB.

Segundo Coêlho, seguin-
do a linha que vem sendo 
manifestada pelo plenário da 
OAB, a tendência é que esse 
impedimento deva ser esten-
dido também a todo o escri-
tório de advocacia ao qual o 
conselheiro esteja vinculado, 
no caso de julgamentos que 
envolvam o escritório ou 
seus clientes. 

OAB defende restrição
a conselheiros do Carf

OPERAÇÃO ZELOTES

André Richter
Da Agência Brasil

FOTO: Marcos Russo



EUA e Cuba vão se reunir na
quinta-feira pela quarta vez
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Continuam a todo vapor 
os trabalhos para a reapro-
ximação diplomática entre 
Cuba e Estados Unidos. Na 
próxima quinta-feira (21), 
representantes dos dois 
países se encontrarão pela 
quarta vez em cinco meses, 
em Washington.

A expectativa para este 
encontro está no fato de 
que, após a reunião, possa 
ser anunciada a reabertura 
das embaixadas em ambas 
as nações.

A data do encontro foi 
escolhida de maneira espe-
cial por estar próxima do 
prazo final que o Congres-
so dos Estados Unidos tem 
para aprovar ou não o pe-
dido de Barack Obama de 
retirar os cubanos da “lista 
negra” do terrorismo. O pe-
ríodo final para qualquer 
objeção é dia 29 de maio.

O dia escolhido também 
coincide com uma fala do 
presidente Raúl Castro de 
que o anúncio da reabertu-

ra ocorreria ainda em maio. 
A ilha caribenha sempre 
condicionou a abertura das 
instituições ao fim das res-
trições dos EUA com o país 
por considerá-lo um forne-
cedor do terrorismo - lista 
na qual entrou em 1982.

Por outro lado, os nor-
te-americanos pedem que 
haja uma total liberdade de 
expressão para poder fa-
lar com todos os cubanos, 
incluindo os dissidentes. E 
também exigem que Hava-
na permita a importação de 
suprimentos sem que estes 
sejam inspecionados pelas 
autoridades locais.

Protagonistas
O encontro de 21 de 

maio terá como protago-
nistas a secretária de Esta-
do adjunta para a América 
Latina, Roberta Jacobson, e 
a diretora geral para os Es-
tados Unidos, do Ministério 
das Relações Exteriores de 
Cuba, Josefina Vidal.

Os Estados Unidos e 
Cuba romperam relações 
diplomáticas em 1961. Os 
países estão discutindo o 
fim ao embargo comercial e 
financeiro contra a ilha, que 
dura desde 1962.

Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC

O governo da Polônia ma-
nifestou ontem sua oposição 
a um futuro sistema de cotas 
fixas para distribuição obriga-
tória de refugiados pelos paí-
ses da União Europeia (UE), 
admitindo, porém, estar dis-
ponível para acolher migran-
tes de forma voluntária.

“Não estamos dizendo 
que deixaremos de acolher 
migrantes. Estamos dizen-
do que queremos fazer uma 

oferta palpável. Como outros 
parceiros europeus, sou a fa-
vor de decisões voluntárias”, 
afirmou a primeira-ministra 
da Polônia, Ewa Kopacz.

Em Varsóvia, capital po-
lonesa, Ewa Kopacz recordou 
que o país tem se beneficiado 
da solidariedade europeia. 
Acrescentou que, atualmente, 
“tal solidariedade é indispen-
sável para aqueles que procu-
ram refúgio e que morrem no 
Mediterrâneo, transformado 
no maior cemitério marítimo”.

Segundo ela, a Polônia 
se une a outros países da 
Europa Central e do Leste 
contrários ao plano propos-
to pela Comissão Europeia. 
República Tcheca, Estônia, 
Hungria, Letônia, Lituânia e 
Eslováquia se opõem ao siste-
ma de cotas fixas, mas todos 
manifestaram disponibilida-
de para receber refugiados 
voluntariamente.

Na condição de maior país 
da Europa Central, a Polônia 
pode ser obrigada a receber 

5,64% do total de refugiados. 
A Estônia será convidada a re-
ceber 1,76% e Portugal 3,89%. 
O Reino Unido, que já criticou 
fortemente o plano, a Irlanda e 
a Dinamarca poderão ficar de 
fora do sistema de cotas.

A Agenda Europeia da Mi-
gração, que integra o sistema 
de cotas, foi apresentada quar-
ta-feira (13) pela Comissão Eu-
ropeia em Bruxelas. A proposta 
será discutida pelos ministros 
da Administração Interna da 
UE em 15 de junho, sendo de-

pois apresentada neste mes-
mo mês aos líderes europeus 
numa cúpula em Bruxelas.

De acordo com dados 
da Organização Internacio-
nal para Migrações (OIM), 
divulgados dia 7 deste mês, 
mais de 34,5 mil migrantes 
chegaram ao território italia-
no este ano. Em 2015, cerca 
de 1.770 morreram ou de-
sapareceram no mar, o que 
representa mais da metade 
das cerca de 3,3 mil vítimas 
fatais registadas em 2014.

Da Ansa Brasil

Os governos do Brasil e 
da China assinarão, na pró-
xima terça-feira,, durante a 
visita oficial do primeiro-
-ministro chinês, Li Keqiang, 
acordos de investimento no 
valor de US$ 53,3 bilhões 
nas áreas de agronegócio, 
autopeças, equipamentos de 
transportes, energia, ferro-
vias, rodovias, aeroportos, 
portos, armazenamento e 
serviços. 

O subsecretário-geral 
Político do Ministério das 
Relações Exteriores, embai-
xador José Alfredo Graça 
Lima, disse que o valor en-
globa alguns projetos já em 
curso e, a maioria, em fase de 
planejamento.

“Dessa cifra de US$ 53,3 
bilhões, uma cifra muito pró-
xima de US$ 50 bilhões se re-
fere a projetos novos”, disse 
Graça Lima. Ao todo, estão 
previstos quatro acordos 

governamentais, quatro em-
presariais, três declarações 
conjuntas e mais de 25 atos, 
alguns deles ainda em pro-
cesso de finalização.

Entre os anúncios mais 
esperados para a visita, es-
tão a abertura do mercado 
da China à carne bovina 
do Brasil e a concretiza-
ção da operação de venda 
e entrega do primeiro lote 
de aeronaves da empresa 
aeroespacial brasileira Em-
braer, de um total de 40, à 
chinesa Tianjin Airlines, 
ambos compromissos feitos 
durante a visita de Estado 
do presidente Xi Jinping a 
Brasília, em julho de 2014.

Em relação aos projetos 
de investimentos, um exem-
plo dos que já estão em de-
senvolvimento é o de liga-
ção da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte para os centros 
consumidores das regiões 
Sul e Sudeste. Entre os que 
ainda não entraram em exe-
cução, está o da construção 

da Ferrovia Transoceânica, 
em parceria com a China e o 
Peru, e que deve facilitar o 
escoamento de grãos, entre 
outros produtos, da região 
Centro-Oeste até o Oceano 
Pacífico.

“Essa cooperação trila-
teral para construção de uma 
ferrovia transoceânica é um 
exemplo emblemático e vai 
permitir que se crie um cor-
redor de exportação para os 
grãos do Centro-Oeste e tam-
bém para proteína animal”, 
disse o embaixador.

Ao ser perguntado sobre 
as contrapartidas pedidas 
pela China para disponibili-
zar tamanha quantidade de 
recursos no Brasil e o risco 
do crescimento da influên-
cia do país asiático na Amé-
rica do Sul, natural zona de 
influência brasileira, Graça 
Lima afirmou que não vê ne-
nhuma “agenda secreta” na 
maior diversificação dos in-
vestimentos chineses no país 
e na região.

Países se opõem a cotas para refugiados
CRISE MIGRATÓRIA

Da Agência Lusa

Brasil e China vão assinar 
acordos de US$ 53 bilhões

FOTO: Ministerio de la Presidencia

O Produto Interno 
Bruto (PIB) da Rússia, em 
crise econômica devido às 
sanções ocidentais e à que-
da dos preços do petróleo, 
recuou 1,9% no primeiro 
trimestre, de acordo com 
estatísticas oficiais divul-
gadas hoje (15). A retração 
da economia russa acabou 
sendo menos acentuada do 
que o previsto pelo gover-
no, que apontava queda de 
2,2% nos primeiros três 
meses do ano.

Os números confir-
mam, no entanto, que, após 
a crise monetária de de-
zembro, na sequência da 
imposição de sanções oci-
dentais ligadas ao conflito 
ucraniano e da queda dos 
preços do petróleo, houve 
uma redução da atividade 
econômica. Os dados indi-
cam que as vendas no vare-
jo caíram 6,7% no primeiro 

trimestre e a produção in-
dustrial, 0,4%.

Alerta
Apesar de o governo rus-

so ter dito que o pior passou, 
depois de o rublo, moeda do 
país ter recuperado cerca de 
40% em relação ao dólar des-
de março, o ministro da Eco-
nomia, Alexeï Oulioukaïev, 
advertiu no final de abril que 
a queda do Produto Interno 
Bruto (PIB) no segundo tri-
mestre poderá ser maior do 
que no primeiro, uma vez que 
os efeitos da recuperação fi-
nanceira chegam lentamente 
à economia real.

O governo prevê um re-
cuo de 2,8% do PIB em 2015 
e a volta do crescimento em 
2016. As previsões do Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI) indicam cenário mais 
pessimista e consideram 
que o PIB russo poderá re-
cuar 3,8% este ano e 1,1% 
em 2016.

PIB da Rússia recua e
registra queda de 1,9%

EConoMIA

Da Agência Lusa

Os presidentes Raul Castro (Cuba) e Barack Obama (EUA) continuam negociando para acabar definitivamente com o embargo à ilha

Da Agência Lusa

Mais de 100 mil 
moradores do Burun-
di fugiram para os 
países vizinhos desde 
o início da violên-
cia pré-eleitoral em 
abril, anunciou on-
tem a Organização 
das Nações Unidas 
(ONU), dois dias de-
pois de uma tentati-
va de golpe de Esta-
do no país africano.

Karin de Gruijl, 
porta-voz do Alto 
Comissariado das Na-
ções Unidas para os 
Refugiados (Acnur), 
disse que quase 70,2 
mil pessoas fugiram 
para a Tanzânia, 26,3 
mil para Ruanda e 
perto de 10 mil pro-
curaram refúgio na 
região do Kivu do Sul 
da República Demo-
crática do Congo. O 
número total é mais 
do que o dobro di-
vulgado pelo Acnur 
há uma semana.

“Sobretudo na 
Tanzânia, o núme-
ro subiu acentuada-
mente nos últimos 
dias”, disse a porta-
voz, apresentando 
dados das autorida-
des locais de imigra-
ção que dão conta de 
mais de 50 mil refu-
giados vivendo com 
dificuldade na pe-
quena aldeia de Ka-
gunga, nas margens 
do Lago Tanganica.

Mais de 
100 mil
fogem de
Burundi

Reabertura de embaixadas
poderá ser anunciada ao
término do novo encontro 
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VAGA NA SÉRIE D

Campinense abre vantagem
Vitória sobre o Treze 
deixa o Rubro-Negro na 
frente do Auto Esporte

Página 22

Garoto de nove anos é 
a mais nova promessa 
nos saltos ornamentais

A primeira rodada do qua-
drangular final do Campeonato 
Paraibano mostrou que o Cam-
pinense passou a ser mesmo o 
grande favorito a conquistar o 
título deste ano e a vaga na Série 
D do Brasileiro. Com uma vitó-
ria de 3 a 1 sobre o maior rival, 
o reze, a Raposa largou na frente, 
beneficiada com o empate em 2 a 
2 entre Auto Esporte e Botafogo. 
Esta foi a sétima vitória seguida 
do Rubro-Negro na competição, e 
apesar da fase final estar apenas 
começando - faltando ainda cinco 
jogos para cada equipe - o Campi-
nense já está sendo considerado 
o grande favorito para conquistar 
o título estadual

A competição prossegue na 
próxima semana. Na quarta-feira, 
o Treze virá a João Pessoa enfren-
tar o Botafogo, às 20h30, no Es-
tádio Almeidão. A rodada será fe-
chada na quinta-feira, com o jogo 
entre Campinense e Auto Espor-
te, às 20h45, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande.

Caso o Campinense vença o 
Auto Esporte, a Raposa dará um 
grande passe para alcançar um 
dos seus grandes objetivos para 
a temporada 2015, o ano do seu 
centenário, ou seja, conseguir a 
única vaga que falta para repre-
sentar a Paraíba no Campeonato 
Brasileiro da Série D. Isto, por-
que o Auto Esporte é o único clu-
be que ameaça ficar com a vaga 
da Raposa, já que o Botafogo está 
classificado para a Série C, e o 
Treze para a D. Em caso de vitó-
ria do Rubro-Negro, na pròxima 
quinta-feira, o clube abrirá uma 
vantagem de cinco pontos sobre 
o Clube do Povo.

O Clássico Tradição entre Bo-
tafogo e Treze passou a ser muito 
importante, e até decisivo, para 
as duas equipes. Isto, porque 
aquele que perder, caso o Cam-
pinense vença o Auto Esporte, 
ficará numa situação muito difí-
cil, com vários pontos a menos do 
que o líder. O caso mais delicado 
é o do Galo, que está na lanterna, 
sem nenhum ponto, e foi o único 
clube que perdeu na estreia. 

O Quadrangular final do 
Campeonato Paraibano irá até 
o próximo dia 13 de junho, e o 
campeão paraibano será o que 
fizer mais pontos, após os jogos 
de ida e volta. O primeiro e o se-
gundo colocados terão direito a 
representar a Paraíba na Copa do 
Nordeste e na Copa do Brasil de 
2016.

Apesar da derrota para o Cam-
pinense, o técnico Everton Goiano 
gostou bastante do time, principal-
mente no segundo tempo quando 
criou várias oportunidades, evita-
das pelo goleiro Gledson. Ele não 
vê motivo para desespero e lem-
brou que ainda faltam cinco jogos, 
embora reconheça que as dificul-
dades aumentam em função do re-
sultado negativo.

No Campinense, nada de eu-
foria. O técnico Francisco Diá 
adotou novamente o discurso da 
humildade, ainda ressaltando o 
favoritismo do Botafogo, em que 
pese o empate diante do Auto Es-
porte na estreia. Diá espera con-
tar com Nando no próximo jogo 
que será diante do Auto Esporte. 
O jogador, decisivo na fase classi-
ficação, ficou de fora do clássico 
por motivo de contusão.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No duelo dos maiorais de Campina Grande, a Raposa levou a melhor e fez 3 a 1, resultado que lhe deu a liderança do quadrangular final do Campeonato Paraibano

Botafogo está pronto para a estreia na Série C
O clima é aparentemente 

tranquilo entre os jogadores na 
Maravilha do Contorno, mas nos 
bastidores e junto à torcida existe 
muita pressão e cobrança. Após o 
empate em 2 a 2 com o Auto Espor-
te, na estreia de ambas equipes no 
quadrangular final do Campeonato 
Paraibano, na última quarta-feira, o 
sinal de alerta foi ligado. O zagueiro 
Fabrício foi o último dos reforços 
a desembarcar em João Pessoa. Os 
meias Samuel e Roni Dias já estão 

treinando com o elenco e devem até 
ser relacionados para a partida de 
estreia no Campeonato Brasileiro 
da Série C, amanhã, às 16h, no Es-
tádio Amigão, em Campina Grande, 
contra o Salgueiro. 

O técnico Marcelo Vilar voltou 
a lamentar a péssima exibição do 
Botafogo contra o Auto Esporte, so-
bretudo no segundo tempo, quando 
o adversário dominou totalmente 
as ações. Éramos para segurar o 
placar, e o que aconteceu foi que fo-

mos surpreendidos pelo jogo rápi-
do e uma marcação individual forte 
do Auto Esporte, que até poderia 
ter saído de campo com a vitória, 
mas agora o nosso foco é outro, é o 
Campeonato Brasileiro", disse Mar-
celo.

Marcelo não quis adiantar se 
haverá mudanças para o jogo de 
amanhã, mas se pensar nisto, ele 
já tem à disposição alguns refor-
ços, sobretudo na zaga, que voltou 
a falhar feio contra o Auto Esporte. 

CAMPEONATO BRASILEIRO

André Lima e Wesley estão prontos 
e regularizados. Ele ainda tem, se 
quiser, a opção de Carlinhos Rech e 
Mauro.

Para o meio campo, sem criati-
vidade contra o Auto Esporte e em 
vários jogos do Campeonato Parai-
bano, Vilar tem Samuel, o maestro 
do Fortaleza no ano passado, e Roni 
Dias, que fez um grande Campeona-
to Paranaense, há pouco, pelo Lon-
drina. No ataque, ele pode utilizar 
de cara Rafael Oliveira, que entrou 
no segundo tempo contra o Auto 
Esporte, mas mostrou que está um 
pouco fora de ritmo, por causa do 
longo tempo de inatividade. João 
Paulo é outro novato que também 
está pronto e passa a ser uma nova 
opção para o ataque. Potita corre 
por fora, em busca de uma vaga.

Ontem, Marcelo Vilar  coman-
dou um treino coletivo, quando fez 
várias experiências para definir a 
equipe de estreia contra o Salguei-
ro, vice-campeão pernambucano. O 
treinador espera muitas dificulda-
des nesta partida, mas reconhece 
que o fato de jogar em casa, faz com 
que o Botafogo tenha a obrigação 
de vencer, e começar bem a compe-
tição nacional. Ele não revelou qual 
será o time titular, e só o fará mo-
mentos antes da partida. (IM)Num ambiente tranquilo, os jogadores treinaram, ontem, na Maravilha do Contorno para o jogo diante do Salgueiro-PE

Ainda não foi na reu-
nião dessa quinta-feira, 
14, que a FPF definiu o nú-
mero de participantes do 
Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão de 2015, 
embora exista a possibili-
dade da competição ter 15 
clubes que somente serão 
confirmados no próximo dia 
25, quando acontece a reu-

nião definitiva. É que alguns 
clubes estão com pendên-
cia junto a Federação e um 
novo prazo foi dado para a 
sua regularização. O início, 
a princípio, ficou acordado 
para a segunda semana do 
mês de agosto. 

Estão praticamente 
confirmados os seguintes 
clubes: Femar, Desportiva 

Guarabira, Spartak, Nacio-
nal de Patos, Esporte de Pa-
tos, Cruzeiro de Itaporanga, 
Nacional de Pombal, Sabu-
gy, Sport de Teixeira, Inter-
nacional, Picuiense, Sport 
Campina, Serrano, Paraíba e 
Queimadense. A FPF se com-
prometeu em buscar recur-
sos para ajudar a reduzir as 
despesas dos clubes.

Reunião no próximo dia 25 define os participantes
SEGUNDA DIVISÃO

Reunião aconteceu na última quinta-feira na FPF

FOTO:Ascom/Botafogo

FOTO: Ascom/FPF

FOTO: PBesportes.net
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José Arthur, de 9 anos, 
já impressiona o técnico
Edmundo Vergara

Aos 9 anos de idade, José Ar-
thur Abrantes, residente no bair-
ro do Bessa, em João Pessoa, é a 
principal promessa paraibana nos 
saltos ornamentais. “Podemos di-
zer que, no momento, ele vem se 
constituindo em um verdadeiro 
fenômeno. Nos próximos anos, 
com certeza, será um nome de 
Seleção Brasileira”, disse na tarde 
da quinta-feira (14), o treinador 
Edmundo Vergara, ao se referir 
ao garoto, que, no último dia 3, 
conquistou o segundo lugar no 
Torneio Nacional de Saltos Orna-
mentais, ocorrido na cidade de 
Brasília, no Distrito Federal. Sua 
categoria  era para atleta até 11 
anos de idade.

O garoto já treina firme vi-
sando o Campeonato Brasileiro 
Infantil de Saltos Ornamentais, 

que acontecerá no final do ano, 
em João Pessoa. “Até lá quero está 
melhor preparado para subir no 
lugar mais alto do pódio”, disse 
o menino, que não tem medo de 
altura e nem de saltar. A medalha 
de prata no Torneio Nacional, em 
Brasília, veio nas provas de tram-
polim de 1 e 3 metros.

O evento no Distrito Federal 
foi à terceira competição de José 
Arthur nos seus dois anos de trei-
namentos na Vila Olímpica. Vin-
culado a equipe do Grêmio Cief, o 
atleta mirim ficou na 13ª coloca-
ção em sua primeira competição; 
em quinto na segunda e, se sagrou 
vice-campeão na terceira partici-
pação em competições oficiais de 
âmbito nacional.

“Apesar da pouca idade, ele 
parece ter nascido com o dom de 
um campeão. Com a intensificação 
dos treinos, o José Arthur será um 
vencedor nos saltos ornamentais. 
É uma grande promessa parai-
bana e, quem sabe, não demorar 
muito a chegar á Seleção Brasilei-
ra”, finaliza Edmundo Vergara.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Kashima faz jogo
de futebol feminino
na cidade de São
Miguel de Taipu

Em preparação para a Copa Pa-
raíba de Futebol Feminino 2015, a 
ser promovida pela Federação Parai-
bana de Futebol no mês de agosto, a 
equipe do Kashima, de João Pessoa, 
será atração às 15h de hoje, na cida-
de de São Miguel de Taipu, distante 
40km 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 Taipu é o terceiro da equipe do 
Kashima em 45 dias. As “Belas do 
Kashima” vem de dois empates  (3 a 
3 contra o Verona Futebol Clube de 
Bayeux e 1 a 1 com o Lucena Futebol 
Clube).

Para o compromisso de hoje, 
o Kashima terá todo o elenco a dis-
posição da comissão técnica, bem 
como o ingresso de outras jogado-
ras que farão teste na agremiação 
esportiva. Além do amistoso contra 
a Seleção de São Miguel de Taipu, 
a equipe pessoense já tem confir-
mado uma apresentação também 
na cidade de Marcação, diante uma 
equipe indígena.

O time pessoense deixará João 
Pessoa com destino a São Miguel de 
Taipu, hoje, a partir das 13h. A con-
centração será numa praça esportiva 
na entrada do conjunto Costa e Silva, 
às margens da BR 230. (ML)

Um final de semana “recheado’ 
de emoções no vôlei da praia, nas duas 
competições que acontecerão, a partir 
das 8h, nas areias das Praias de Cara-
pibus (Jacumã) e  Cabo Branco (João 
Pessoa), respectivamente. O primeiro 
será realizado hoje com a 2ª Etapa do 
Paraibano 55+, enquanto o segundo, 
na etapa do Paraibano Sub-19.

Os desafios são válidos pela se-
gunda etapa do Circuito Estadual. Seis 
duplas estão confirmadas na etapa do 
Estadual (55+): Edson Mayer/Zeno 
Assis; Tenio Bezerra/Trajano Rama-
lho; Giovanni Marques/Tadeu Albu-
querque; Lincoln Evangelista/Ar-
mindo Greco; Alexandre Guimarães/
Ricardo Queiroz e Carlos Serrano/
Franscisco Masculo (Chicão).

No Paraibano Sub-19 sete duplas 
vão brigar pelo título: João Victor/
João Matias; Lucas Matheus/Samuel 

Santos; Lucas Quintans/Igor Sales; 
Igor Nascimento/Aleff Enrique; Rafa-
el Andrew/ Renato Andrew; Mateus 
Leite/Marcos Junior e Leonardo Mul-
ler/Gilberto Bezerra. Para o diretor 
técnico da Federação Paraibana de 
Voleibol (FPV), Giovanni Marques, 
são etapas importantes que definirão 
os próximos confrontos com disputas 
acirradas nas duas competições.

Segundo ele, são atletas que es-
tão se revelando e que podem se des-
tacar, a exemplo de Álvaro/Vitor, que 
estão entre os melhores buscando 
títulos nos desafios nacionais e in-
ternacionais. “Podemos colher bons 
frutos deste pessoal que vem forta-
lecendo o vôlei de praia da Paraíba. 
Acredito que teremos boas disputas 
no final de semana, proporcionando 
espetáculos de nível técnico”, avaliou 
Giovanni. (WS)

Sete duplas vão brigar pelo
título no Paraibano Sub-19

VÔLEI DE PRAIA

As disputas 
do Sub-19 vão 
acontecer na 
Praia do Cabo 
Branco hoje

O Skate Plaza, no Retão de 
Manaíra, promete receber um 
grande público, hoje, das 9h às 
17h, para a 2ª etapa da Copa Nor-
deste de Skate (masculino e fe-
minino). Adrenalina e manobras 
radicais não faltarão no desafio 
na capital Paraibana,, onde se-
rão disputadas seis categorias: 
mirim, feminino, iniciante, ama-
dor 1 e 2 e master, que servirá 
de Seletiva para o Campeonato 
Brasileiro, que ocorrerá no pró-
ximo ano. As próximas etapas - a 
primeira foi em Porto de Galinha
-PE - serão realizadas em Forta-
leza-CE e Mossoró-RN, nos meses 
de agosto e setembro, respectiva-
mente.

Os três primeiros colocados 
de cada categoria receberão tro-
féus e kits. Entre os destaques 
paraibanos que brigarão pe-
las primeiras colocações estão 
Fábio Lopes (iniciante), Paulo 

Magno (master e campeão pa-
raibano/2014), Yuri Deyvison 
(amador 2 e campeão paraiba-
no/2014) e Luana Barros (mas-
ter e campeã paraibana do ano 
passado). Os maiores concorren-
tes para os atletas da terra são o 
potiguar Pedro Xexa (vice-cam-
peão brasileiro) o pernambucano 
Victor Bob, além da cearense Edi-
lânia Mesquita, a Pepetah.

De acordo com o coordena-
dor geral da Copa Nordeste, Ja-
son Alexandre, o desafio promete 
boas disputas, com a presença de 
atletas do esporte nacional com 
um nível técnico dos melhores. 
Ele ressaltou a boa estrutura que 
a capital tem para receber uma 
das etapas importantes do espor-
te que vem se fortalecendo a cada 
temporada. “Temos o prazer de 
receber estrelas do skate nacio-
nal e sediar uma das etapas im-
portantes da Copa. A expectativa 
é das melhores com boas chances 
para os skatistas brigarem pelas 
primeiras colocações”, observou.

Show de manobras radicais 
hoje no Retão de Manaíra

COPA NORDESTE DE SKATE

Promessa nos 
saltos ornamentais

Atletas de 
ambos os 

sexos vão 
competir hoje

José Arthur, que 
mora no Bessa, 

surge como 
grande revelação 

na Vila Olímpica

Foto: ortilo Antônio

FotoS: Reprodução



Paraibanos vão às oitavas de final
open de VÔLeI nA SUÍÇA
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O Brasil segue evoluin-
do no torneio masculino do 
Open de Lucerna, na Suíça. 
Álvaro Filho e Vitor Felipe 
(PB) conquistaram duas im-
portantes vitórias na manhã 
de ontem, pela fase de grupos 
e repescagem, e avançaram 
às oitavas de final da com-
petição. Os paraibanos enca-
ram na próxima fase, hoje, os 
venezuelanos Jesus Villafane 
e Jackson Henriquez. Caso 
avancem, disputam também 
hoje às quartas de final.

Álvaro Filho e Vitor Feli-
pe entraram em quadra com 
a obrigação de vencerem. 
Após dois tropeços no pri-
meiro dia, pelo grupo D, ape-
nas a vitória sobre os norte
-americanos Ryan Doherty 
e John Mayer interessava. E 
ela veio de virada, por 2 sets 
a 1 (16/21, 21/15, 15/11), 
em 48 minutos. O resultado 
classificou a dupla à repesca-
gem para encarar os gregos 
georgios Kotsilianos e Nikos 
Zoupanis, horas depois.

No primeiro encontro 
entre as duas duplas, melhor 
para os brasileiros, que vence-
ram novamente um jogo difícil 
de virada. Triunfo sobre o time 
grego por 2 sets a 1 (21/18, 
14/21, 14/16), em 55 minu-
tos, garantindo o país nas oi-
tavas de final do torneio. Caso 
passem pelos venezuelanos, 

Álvaro Filho e Vitor Felipe en-
frentarão o vencedor do duelo 
entre os turcos giginoglu/gö-
gtepe contra os poloneses Lo-
siak/Kantor. Vitor Felipe anali-
sou o desempenho do time na 
competição, a segunda parada 
do Circuito Mundial 2015.

“Tivemos um primeiro 
dia de jogos muito dispu-
tados, mas onde deixamos 
escapar o resultado no final. 
Ainda não tínhamos dado 

nosso melhor, encaixado o 
nosso jogo da melhor for-
ma. E hoje, em certos mo-
mentos, conseguimos isso. 
Temos o exemplo da nossa 
atuação e sabemos onde po-
demos chegar. Vamos nos 
concentrar mais e deixar o 
ritmo de jogo chegar. Sabe-
mos que os resultados vi-
rão”, disse Vitor Felipe, que 
também analisou a vitória 
na repescagem. 

“A vitória sobre os gre-
gos foi bastante difícil. Hoje 
está um dia muito frio na 
Suíça, acho que é o dia mais 
frio em que já atuei. Isso di-
ficulta, mas fomos na base 
da superação. Perdemos o 
primeiro set, mas sabendo 
o que estávamos errando. 
Conseguimos arrumar no se-
gundo set e no tie-break nos-
so saque entrou muito bem, 
conseguimos puxar o jogo 

para nosso lado. Mas foi uma 
partida muito disputada, de-
cidida nos detalhes”.

Lucerna é uma das seis 
novas cidades que estreiam 
no calendário do Circuito 
Mundial nesta temporada. 
Apesar disso, etapas na Suí-
ça são tradicionais, já que 
o país recebeu de maneira 
consecutiva eventos do tour 
mundial nos últimos 16 
anos, todos em gstaad.

Representando o Brasil, Álvaro e Vitor disputam em Lucerna, na Suíca, Open de Vôlei e hoje enfrentam dupla venezuelana visando as quartas

Nove jogos mo-
vimentam hoje, a 
Copa Paraíba Sub-15 
de Futebol, compe-
tição realizada pelo 
Governo do Estado, 
através da Secreta-
ria de Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel). 
A rodada marca os 
seguintes confron-
tos: Virando o Jogo 
x Flamengo; Kashima 
x Picolé de Manga; 
Ambev x Cruzeiro; 
Bota Paz x Bola no 
Pé; Futebol Rural x 
Escolinha do Messias; 
Seleção de Pitimbu 
x Seleção do Conde; 
Alhandra x América 
de Caaporã; Escoli-
nha JM x Bombeiros 
Gol 10 e PFA x Con-
fiança de Sapé. 

A disputa faz 
parte do calendário 
de atividades da Se-
cretaria de Esportes 
e, em sua terceira 
edição, vem atingido 
o sucesso almejado. 

Nove jogos 
movimentam 
a Copa PB 
Sub-15

As emoções estão reservadas 
para hoje, a partir das 9h,  no 
último dia de disputa do Norte/
Nordeste de Seleções Estaduais 
de Natação - Troféu Milton Me-
deiros (masculino e feminino), 
que começou ontem, no Parque 
Aquático da Vila Olímpica Parah-
yba, no Bairro dos Estados. Cerca 
de 270 atletas da Paraíba, Bahia, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Pará, 
Amazonas, Maranhão e Roraima 
pulam na piscina em busca de ín-
dices e medalhas. 

A premiação ocorrerá à tarde 

aos campeões, vices e terceiros 
colocados. O desafio é organiza-
do pela Federação Paraibana de 
Desportos Aquáticos (FPDA), com 
apoio do Governo do Estado. A 
competição faz parte do calen-
dário nacional da Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA). Atletas do Esporte Clube 
Cabo Branco (ECCB), Grêmio Cief, 
e Sesi de Campina Grande fazem 
parte do selecionado paraibano 
que focam os pódios em todas as 
categorias. 

Na avaliação dos professores e 
treinadores dos paraibanos, Caio 
Felipe e Valéria Maganês, o Norte/
Nordeste está com um nível téc-
nico satisfatório, com atletas de 

ponta da região, mostrando as di-
ficuldades na briga por medalhas. 
“Estamos percebendo que os Es-
tados vieram fortes e preparados 
para brigarem pelas primeiras co-
locações. Com apoio, incentivo e a 
motivação dos atletas poderemos 
surpreender”, disse Caio.     

Após o evento esportivo a Vila 
Olímpica Parahyba receberá no 
próximo mês a Copa Brasil de Na-
tação Master e o Norte/Nordeste 
de Polo Aquático Adulto. “São dis-
putas que dignificam o esporte da 
terra que reunirá atletas de todas 
as partes do país. Nos orgulha se-
diar competições de ponta a nível 
nacional”, comentou o gerente da 
Vila, Antonio Meira.

Premiação será hoje na Vila Olímpica
n/ne de nAtAÇão

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

As disputas tiveram início ontem no Parque Aquático da Vila Olímpica Parahyba com a participação de mais de 2.500 atletas
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Após longa reunião em 
sua sede ontem, a Conmebol 
decidiu dar tempo ao Boca 
Juniors antes de aplicar uma 
punição pelos incidentes no 
clássico contra o River Plate  
interrompido antes do segun-
do tempo, na última quinta-
feira, pela Taça Libertado-
res. A entidade lamentou o 
ocorrido e afirmou que abriu 
processo disciplinar contra o 
time xeneize, que terá até as 
14h de hoje para apresentar 
sua defesa. Os dirigentes da 
Conmebol passaram o dia 
analisando vídeos dos inci-
dentes na Bombonera, como 
o uso de gás de pimenta den-
tro do túnel que levava para o 
gramado e o voo de um drone 
com um “fantasma da Série B” 
a partir da arquibancada. 

Toda a confusão, ocor-
rida na volta dos atletas do 
River para o gramado, levou 
à paralisação e consequen-
te suspensão do jogo, com o 
placar ainda em 0 a 0. A Po-
lícia Federal argentina come-

çou as investigações ainda 
em campo, recolhendo as 
camisas de quatro jogadores 
atingidos pelo gás no túnel. 
O Boca Juniors afirma que 
o gás foi lançado pela polí-
cia e tenta escapar de uma 
punição pesada, que pode 
eliminar o clube da Taça Li-
bertadores. O presidente do 
clube, Daniel Angelici, disse 
que aceitará o que for decidi-
do pela Conmebol . Enquanto 
isso, o Cruzeiro aguarda para 
conhecer seu adversário na 
próxima fase.

“Queremos transmitir a 
dor que sentimos pelo ocor-
rido, a vergonha que senti-
mos. O que aconteceu foi um 
crime. O clube cumpriu todo 
protocolo de segurança e, in-
clusive, acrescentou mais 200 
policiais. Vamos ter que re-
pensar muitas coisas no fute-
bol argentino. Peço desculpas 
ao presidente do River”, disse 
Angelici, que ainda afirmou 
que certamente o Boca sofre-
rá uma sanção.

Conmebol dá prazo para 
Boca Juniors se explicar

tAÇA LIBeRtAdoReS
Os jogadores do River dizem que foram vítimas de truculência
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Álvaro e Vitor vencem 
americanos e voltam às 
quadras neste sábado
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Técnico aumenta carga 
de trabalho e projeta a 
segunda vitória hoje

Renê exige ainda mais do time
BOTAFOGO-RJ X CRB

Agitam-se bandeiras no estádio, a explodir!
Porque, o Auto Esporte, de repente, vai surgir
A multidão exulta, a cada instante,
Esperando confiante, a vitória conseguir
A luta contra tudo e contra todos começou
O Auto Esporte vai mostrar o seu valor
Sem ódio e sem rancor, sem nada a temer,
Sabendo que a disputa é pra valer
Um brado então se ouviu, em todos os rincões
Incendiando nossos corações!
 

(Estrofe do hino do Auto Esporte)
 
Fundado em 7 de novembro de 1936, o 

Auto Esporte Clube tem uma história pau-
tada em altos e baixos momentos de glória, 
porém sempre possuindo uma equipe guer-
reira e uma pequena e apaixonada torcida. A 
sua fundação ocorreu em um ambiente que 
predominava os motoristas da capital, que 
na época se concentravam no antigo “Ponto 
de Cem Réis” em uma histórica praça de táxi.

Aquela pequena agremiação, no início 
os seus jogadores eram todos motoristas, foi 
crescendo e treinando em vários campos da 
capital, o que resultou em uma maior aproxi-
mação do povo, deixando de ser um time de 
motoristas e passando a ser conhecido como 
o “Clube do Povo”.

As suas cores predominantes são o 
vermelho e o branco, caracterizando-se como 

alvirrubro, tendo o “Macaco” como o seu mas-
cote oficial e uma sede e centro de treinamen-
to localizado no Bairro de Mangabeira, aonde 
funciona o seu Estádio Evandro Lélis.

O seu primeiro título estadual foi bri-
lhantemente conquistado de forma invicta 
no ano de 1939, com um time que a sua tor-
cida nunca esqueceu e que tinha como base 
os seguintes heróis: Terceiro, Biu, Zé Novo, 
Henrique, Gerson e Aluizio, Neto, Formiga e 
Pitota, Pedrinho e Misael.

  Por duas vezes os seus dirigentes cogi-
taram mudar o nome do clube, a primeira foi 
em 1953, quando tentaram modificar  para 
Associação Esportiva do Comércio. A segun-
da ocorreu em 1967, quando tentaram rea-
lizar a fusão do clube dos motoristas com o 
extinto Esporte Clube União, nascendo dessa 
fusão o Auto União. Ambas as iniciativas não 
prosperaram.

Em 1951 o Clube do Povo realizou a 
sua primeira partida internacional, quando 
enfrentou a tripulação do navio argentino 
“Punta Del Loyola” que estava ancorado no 
Porto de Cabedelo. Os alvirrubros honraram 
a sua tradição e golearam os hermanos por 
cinco tentos a um.

Um fato pitoresco na gloriosa história 
do Altinho do Amor foi quando a sua de-
legação pegou um ônibus e foi enfrentar a 
seleção de Itabaiana, em 01 – 12 - 1959. Na 

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

estrada o seu ônibus quebrou, e os jogadores 
precisaram caminhar cerca de um quilome-
tro para conseguirem outra condução, que 
era um ônibus de linha e já devidamente 
lotado. Em resumo, os jogadores foram 
colocados em cima da bagagem e na parte 
superior do veículo. Esse segundo ônibus 
também sofreu uma pane, os jogadores des-
ceram, pegaram a bagagem e resolveram ir 
andando até o campo da cidade. Essa partida 
terminou empatada em 0 x 0.

Hoje, o Auto Esporte possui em sua ga-
leria de troféus seis títulos estaduais, vários 
torneios comemorativos, torneios inícios, da 

Segunda Divisão e de categorias de base. Já 
participou de competições nacionais chance-
ladas pela CBF, como a Taça Brasil, Copa do 
Brasil e nas segunda e terceira divisões.

Vários jogadores se destacaram com a 
camisa do Clube do Povo, cada um em sua 
época. Podemos citar os atacantes e artilhei-
ros Anselmo, Dentinho Guerreiro e o profeta 
Isaías Ferreira da Silva. Este último foi re-
centemente homenageado com uma camisa 
oficial com o seu nome escrito nas costas, 
pois na história do clube já estava desde a 
conquista do título de 1987, quando Isaías 
marcou 14 gols.

O Botafogo está pra-
ticamente definido para a 
partida contra o CRB, hoje 
às 16h30, no Estádio Nilton 
Santos, pela segunda rodada 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro. O técnico Renê Si-
mões comandou o último co-
letivo no campo principal do 
Estádio Nilton Santos e vol-
tou a repetir a escalação da 
estreia diante do Paysandu. 

A intensidade dos últi-
mos treinos agradou ao vo-
lante Marcelo Mattos. Para 
ele, o Botafogo precisa se 
acostumar com atividades 
intensas, uma vez que na Sé-
rie B do Campeonato Brasi-
leiro o time terá pela frente 
jogos duros e disputados. 

“Os jogadores no Brasil 
estão ficando mais fortes. Na 
Série B é um jogo mais trun-
cado. Nossa equipe tem um 
modelo de jogo, de ficar com 

a posse de bola. Estamos trei-
nando muito isso para sermos 
diferentes. Contra o Paysandu, 
foi um jogo muito difícil, mui-
to truncado, com a grama alta. 
Mas conseguimos tocar a bola 
e impor nosso estilo de jogo. E 
neste sábado com certeza as 
dificuldades serão bem maio-
res”, disse o jogador.

Ele não se incomodou 
com as broncas dadas pelo 
técnico Renê Simões. “As co-
branças são necessárias e to-
dos nós entendemos porque 
o Renê sempre está buscan-
do o melhor para o grupo”, 
concluiu.

A equipe deve jogar com 
Jefferson; Gilberto, Renan 
Fonseca, Diego Giaretta, Car-
leto; Marcelo Mattos, Willian 
Arão, Fernandes, Diego Jar-
del; Sassá e Henrique. Renê 
testou várias alternativas 
para o decorrer da partida, e 
alguns atletas, como Henri-
que, Lulinha, Camacho e Pe-
dro Rosa foram testados no 
time principal.

Os clubes que não 
pagarem suas dívidas 
com o Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva 
(STJD) podem até ser 
impedidos de participar 
de competições, já nes-
te primeiro semestre de 
2015. O anúncio oficial 
de medidas mais rigoro-
sas para os inadimplen-
tes deve ser feito ainda 
em maio, pelo presiden-
te do STJD, Caio César 
Vieira Rocha. São cerca 
de 20 clubes em cons-
tante situação irregular 
com o tribunal. Não há 
nenhum time da Série A 
do Brasileiro na relação.

“Com frequência, 
há uns 20 cubes que 
deixam de pagar as 
multas (impostas pelo 
tribunal). Várias ve-
zes, nós parcelamos as 
quantias e mesmo assim 

isso não surte efeito. Já 
parcelamos até o parce-
lamento, a pedido dos 
devedores, e também 
não adiantou nada. Às 
vezes, acertam uma ou 
duas parcelas, de um 
total de dez, e simples-
mente param de pa-
gar”, declarou Caio, em 
entrevista ao Terra.

Essas penas se refe-
rem normalmente a al-
guma infração cometi-
da pelo clube em jogos 
oficiais. Em geral, não 
representam valores al-
tos. “O Código Brasilei-
ro de Justiça Desportiva 
(CBJD) estabelece que 
os clubes que não hon-
rarem seus compromis-
sos com a Justiça Des-
portiva ficam sujeitos à 
suspensão de competi-
ções até que regulari-
zem a situação”, disse.

STJD ameaça punir clubes

A bola começa a girar 
pela Série C do Campeonato 
Brasileiro, hoje, a partir das 
16h, com os jogos Confiança 
x ASA e Tombense x Tupi. Às 
19h jogam Brasil x Juventude. 
Amanhã, mais sete jogos com 
destaque para o jogo Icasa x  
Fortaleza, em Juazeiro do Nor-
te e Botafogo-PB x Salgueiro, 
no Amigão.

Diferente das outras sé-
ries, o campeão não sai por 
pontos corridos. O formato é o 
mesmo de 2014. A disputa con-
ta com 20 clubes de 15 estados 
brasileiros, divididos em dois 
grupos de dez. Para as quartas 
de final, quando têm início os 
“mata-matas”, serão classifica-
dos quatro de cada chave. As 
duas equipes com as piores 
campanhas de cada grupo são 
rebaixadas para a Série D, po-

rém, as que seguirem adiante, 
indo à semifinal, têm vaga ga-
rantida à Série B. Em 2014, o 
campeão Macaé (RJ), Paysandu 
(PA), CRB (AL) e Mogim Mirim 
(SP) conquistaram este direito.

A primeira fase do cam-
peonato é regionalizada. Na 
Chave A estão reunidos os ti-
mes do Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste: ASA (AL), Águia de 
Marabá (PA), América (RN), 
Botafogo (PB), Confiança 
(SE), Cuiabá (MT), Fortaleza 
(CE), Icasa (CE), Salgueiro 
(PE) e Vila Nova (GO). Já na 
Chave B, estão concentradas 
as equipes do Sul e do Su-
deste: Brasil de Pelotas (RS), 
Caxias (RS), Guarani (SP), 
Guaratinguetá (SP), Juventu-
de (RS), Londrina (PR), Ma-
dureira (RJ), Portuguesa (SP), 
Tombense (MG) e Tupi (MG).

“Os participantes são 
mais nivelados entre si”, anali-
sa Carlos Borges, um dos esca-
lados para, junto com Ricardo 
Mazella e Ruy Fernando, nar-
rar as emoções dos confron-
tos. “Há muitos candidatos ao 
título, seja pela tradição, como 
Guarani e Portuguesa, ou 
pelo que estão apresentando 
este ano. O Tupi se classificou 
para a próxima fase da Copa 
do Brasil, o Salgueiro foi vi-
ce-campeão em Pernambuco 
e o Cuiabá acaba de ganhar a 
Copa Verde. Mas se fosse para 
cravar um favorito diria o For-
taleza”, aponta Borges, desta-
cando que o atual campeão 
cearense “bateu na trave ano 
passado”, ao ser eliminado nas 
quartas de final pelo Macaé, 
em pleno Castelão, diante de 
mais de 60 mil torcedores.

Três jogos abrem a competição 
com o mesmo formato de 2014

SÉRIE C

Renê Simões reúne jogadores e cobra mais determinação para o Botafogo não perder a concentração em busca do acesso à Série A

Jogos de hoje

Série C
16h
Confiança x  ASA 

Tombense x  Tupi 

19h
Brasil x  Juventude 

Série  B
16h30 
Bragantino x Paysandu 

Botafogo x  CRB 

Oeste x  Vitória

Boa Esporte x  Náutico 

Ceará  x Atlético-GO

Luverdense x América-MG  

Série  A
18h30
Coritiba  x  Grêmio 

Goiás x  Atlético-PR 

21h
Corinthians x  Chapecoense 
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Ondas de choque solucionam problemas complexos de fratura
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Em meados do sé-
culo XV, já dizia Leonar-
do Da Vinci “os olhos 
são a janela da alma e 
o espelho do mundo”. 
Da Vinci traduziu em 
palavras um dos mais 
importantes sentidos do 
homem: a visão. Desde 
seus primórdios, poder 
enxergar contribuiu bas-
tante para a sobrevivên-
cia humana, fosse para 
caçar, cuidar dos filhos 
ou permanecer atento 
às ameaças de tribos 
inimigas ou animais sel-
vagens. Por isso, confor-
me a sociedade evoluía, 
aumentava-se a necessi-
dade de corrigir os pro-
blemas da vista.

Atualmente, embo-
ra haja muito mais re-
cursos para tratar defei-
tos oculares, a demanda 
por tratamentos oftal-
mológicos vem crescen-
do devido, principal-
mente, a dois motivos: 
o envelhecimento da 
população e os novos 
aparelhos eletrônicos, 
como computadores, 
tablets e vídeogames. 
“Bebês e crianças es-
tão sendo visualmente 
muito estimulados, ten-
do acesso a estes equi-
pamentos ainda muito 
novos, por isso, podem 

ter de procurar cada vez 
mais jovens por oftal-
mologistas” afirmou o 
presidente do Conselho 
Brasileiro de Oftalmo-
logia (CBO), o doutor 
Milton Ruiz. O apareci-
mento dos defeitos re-
frativos da visão (mio-
pia e astigmatismo) em 
pessoas cada vez mais 
jovens está relacionado 
ao mau hábito de forçar 
a vista ao passar horas 
em frente ao computa-
dor e eletrônicos simi-
lares. Dificuldades de 
enxergar em crianças e 
adolescentes podem le-
var a déficit de atenção 
e queda no rendimento 
escolar.

Cirurgia refrativa
Embora a evolução 

da tecnologia do en-
tretenimento possa ter 
prejudicado nossa saú-
de da visão, os avanços 
da medicina na área of-
talmológica conseguem 
amenizar seus efeitos. 
Um exemplo é a possibi-
lidade de realizar uma 
cirurgia refrativa, que 
deixa o incômodo dos 
óculos e lentes de con-
tato para trás. A procu-
ra por esse tipo de pro-
cedimento aumenta a 
cada ano, fazendo com 

que o mercado esteja 
sempre se aperfeiçoan-
do. Hoje, os pacientes já 
podem contar com uma 
técnica de cirurgia re-
frativa em que a média 
de tempo de recupera-
ção pós-operatória é de 
apenas 24h.

Intitulada de Smile 
(abreviação em inglês 
para Extração Lenticu-
lar com Pequena Inci-
são) essa técnica utiliza 
o mais moderno laser 
da oftalmologia, o Vi-
sumax. Fabricado pela 
ZEISS – empresa alemã 
referência em ótica no 
mundo - o Visumax pro-
porciona maior exatidão 
e controle no corte e 
menos trauma na cór-
nea e lesão tecidual, por 
isso, é menos invasivo, o 
que acelera a cicatriza-
ção. Essa nova técnica já 
está disponível no Brasil.

Outro defeito de 
visão que acomete mui-
tas pessoas ao redor do 
mundo, ainda mais com 
o crescimento da expec-
tativa de vida, é a ca-
tarata. A opacificação 
do cristalino (conhecida 
como catarata) come-
ça a se desenvolver por 
volta dos 50 anos de 
idade e, normalmente, 
a cirurgia acontece de-

pois dos 60. “O registro 
mais antigo de método 
para remoção de cata-
rata data de 600 a.C.. 
Foi um dos procedimen-
tos que mais evoluiu. 
Hoje, é possível escolher 
com segurança o mode-
lo mais apropriado para 
cada paciente e cada 
situação”, comenta o 
presidente da CBO.

 
Cristalino
No Brasil, já são rea-

lizadas mais de 600 mil 
cirurgias de remoção do 
cristalino por ano. Por 
isso, para atender às ne-
cessidades deste merca-
do, a ZEISS desenvolve 
uma série de soluções 
inovadoras, como dispo-
sitivos de diagnósticos, 
lentes intraoculares, 
microscópios cirúrgicos, 
equipamentos para ci-
rurgia de remoção da 
catarata e sistemas de 
acompanhamento pós-
-cirúrgico.

De tal forma, com os 
avanços da Oftalmologia 
ao longo dos anos, tratar 
problemas de vista tornou-
-se mais fácil e acessível. Ir 
ao especialista regularmen-
te, no mínimo uma vez por 
ano, tornou-se fundamen-
tal para manter uma boa 
qualidade de vida.

Uso de aparelhos eletrônicos faz
aumentar busca por oftalmologistas

NoVA REALIDADE tECNoLÓGICA

Aproximadamente 5% 
das fraturas não se conso-
lidam por meio dos trata-
mentos convencionais e de-
pendem de procedimentos 
cirúrgicos arriscados e inva-
sivos para serem revertidas. 
Entretanto, de acordo com 
José Eid, ortopedista da Be-
neficência Portuguesa de São 
Paulo, já existe uma técnica 
capaz de solucionar este pro-
blema de forma eficaz e me-
nos arriscada: o Tratamento 
por Ondas de Choque.

“A tecnologia de Ondas 
de Choque direcionada à or-
topedia se destaca entre as 
outras por buscar a cura bio-
lógica de patologias crônicas 
e de difícil recuperação”, ex-
plica José Eid. Trata-se de um 
procedimento feito à base de 
energia mecânica/acústica, 
também indicado a pessoas 
com problemas músculo-
-esqueléticos, dores crônicas, 
etc.  O tratamento é conside-

rado seguro e ótima alterna-
tiva à cirurgia, por ser menos 
invasivo e com mínimos efei-
tos adversos. Esses fatores 
permitem uma recuperação 
mais rápida, reduzindo o tem-
po de internação pós-cirúrgi-
ca. “O tempo de recuperação 
é curto e, por isso, o paciente 
não precisa se afastar de suas 
atividades diárias”, destaca o 
especialista.

Quando utilizada em 
baixa intensidade, a energia 
emitida produz alívio da dor; 
já em média intensidade, 
estimula o processo regene-
rativo do tecido; e em alta, 
produz estimulação óssea, 
eliminando a fratura. “O pro-
cedimento atua apenas nos 
tecidos lesionados, não afe-
tando os tecidos normais. Os 
resultados são eficazes em 
mais de 70% dos casos trata-
dos e, além disso, o processo 
é muito mais econômico que 
uma cirurgia”, finaliza Eid.

Terapia por ondas de 
choque é alternativa

CIRURGIAS oRtoPÉDICAS

Instituto amplia instalações para testar artefatos
Satélites de grande porte

O Laboratório de In-
tegração e Testes (LIT) de 
satélites do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) será expandido em 
cerca da metade de sua área 
útil atual. O objetivo é aten-
der às necessidades do Pro-
grama Espacial Brasileiro.

Os atuais 22 mil metros 
quadrados (m²) de insta-
lações ganharão outros 14 
mil m², por meio de projeto 
apoiado pela Fundação de 
Ciências, Aplicações e Tec-
nologias Espaciais (Funcate) 
e pela Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep).

A principal demanda é o 
desenvolvimento dos futuros 
satélites do programa Satéli-
te Geoestacionário de Defe-
sa e Comunicações (SGDC). 
A ampliação do laboratório 
permitirá a integração e tes-
tes de satélites com até seis 
toneladas e sete metros de 
altura, como os satélites geo-
estacionários meteorológi-
cos ou de telecomunicações 
e satélites radar.

Atualmente, a capacida-
de do LIT é limitada a saté-
lites de até duas toneladas 
e quatro metros de altura, a 
exemplo dos equipamentos 
da família CBers, desenvol-
vidos pelo Brasil em coope-
ração com a China.

Concluída a ampliação, 
o laboratório do Inpe pode-
rá integrar e testar até qua-

Satélites com até seis toneladas e sete metros de altura poderão ser testados no novo espaço do laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
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tro satélites de diferentes 
classes. O convênio assinado 
com a Finep, no valor de R$ 
45 milhões, contempla a fase 
de contratação de consulto-

rias especializadas para de-
finição da configuração e dos 
equipamentos de testes a se-
rem implantados, a contrata-
ção do projeto executivo civil 

e de utilidades da ampliação, 
bem como a contratação da 
construção de parte das suas 
novas instalações.

Além de possibilitar a 

integração e testes dos sa-
télites do SGDC e de outros 
satélites de grande porte, 
as novas áreas, em conjunto 
com as instalações existen-

tes, possibilitarão a melhoria 
no atendimento a demandas 
dos setores de telecomuni-
cações e outros setores in-
dustriais.



Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027103
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ....: 005914609/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            908,29
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027113
Responsavel.: LOJAO DAS FESTAS LTDA
CPF/CNPJ....: 001115102/0001-15
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            326,40
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027108
Responsavel.: MARIA IRANEIDE DE SALES
CPF/CNPJ....: 073539274-96
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028289
Responsavel.: MARCELIO TARCIANO FIGUEIREDO 
FILGUE
CPF/CNPJ....: 011607436/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            291,44
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029133
Responsavel.: NOSSA SRA DE FATIMA COM MO-
VEIS ELET
CPF/CNPJ....: 020704564/0001-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.002,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029493
Responsavel.: PEQUENO PE COM ART INFANTIS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015418811/0001-84
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.051,44
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028480
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM.DISTR. 
DE MOV
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.622,32
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028467
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIS-
TR. DE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.588,97
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028625
Responsavel.: STEPHANY MARY FERREIRA DO 
NASCIMENT
CPF/CNPJ....: 098532244-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.277,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029190
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,  16/05/2015
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.: 3ME CONSTRUTORA E IMOBILIARIA
CPF/CNPJ....: 004956541/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.023,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029013
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.289,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028841
Responsavel.: BELA DONA DISTRIBUI????O
CPF/CNPJ....: 021092321/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            123,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029114
Responsavel.: C & C AG DE VIAGENS E LOCACOES
CPF/CNPJ....: 013076555/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            221,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027083
Responsavel.: CINEIDE LACERDA DE CARVALHO
CPF/CNPJ....: 496911804-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029091
Responsavel.: COMERCIAL FONSECA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 004876084/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            122,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029113
Responsavel.: JONAS FREIRE DA SILVA
CPF/CNPJ....: 964286864-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029090
Responsavel.: JMS CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 004111887/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            564,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028807
Responsavel.: JPA HOTEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 012926172/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            558,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028805
Responsavel.: LACRIL - LABORATORIO DRA. MARTA 
REG
CPF/CNPJ....: 041152356/0001-28
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            504,45
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028799
Responsavel.: MARIA CRISTINA FEITOSA DE VAS-
CONCEL
CPF/CNPJ....: 005914609/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            905,72

Responsavel.: JOELMA DE FATIMA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ....: 008204204-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027121
Responsavel.: JOSE HERCULANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 450318004-53
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            156,49
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028725
Responsavel.: JOHN ANDERSON SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ....: 105667694-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            567,36
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029942
Responsavel.: JOSE C ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ....: 964762904-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            159,70
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028699
Responsavel.: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ....: 288562364-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            132,01
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028680
Responsavel.: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 484535444-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            132,91
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028721
Responsavel.: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 484535444-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            138,56
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028722
Responsavel.: JOSENILDO FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 139558884-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            164,54
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028666
Responsavel.: JOSENITA DANTAS DE MORAIS
CPF/CNPJ....: 308431204-44
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            460,09
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028657
Responsavel.: LIMA E ROCHA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 000728184/0001-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         21.247,42
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028212
Responsavel.: LUCIA HELENA MAIA NICODEMI DA 
SILVA
CPF/CNPJ....: 323282814-00
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         28.018,69
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028163
Responsavel.: MARIA DAS DORES PEREIRA DE 
OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 569455584-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027122
Responsavel.: MERCADINHO REALEZA LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 009029239/0001-69
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            295,62
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027854
Responsavel.: PARAIBA COM PISCINAS LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017864227/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.525,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029844
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            194,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028363
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,  16/05/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ADRIANA MARINHO MEDEIROS - EPP
CPF/CNPJ....: 004365521/0001-01
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$         20.051,64
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028214
Responsavel.: ALESSANDRA MOREIRA DE MOURA
CPF/CNPJ....: 008964074-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 027120
Responsavel.: ANA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 579152881-72
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$          2.165,28
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
BRASILIA              DF
Protocolo...: 2015 - 028165
Responsavel.: ARYELLISON LOCACAO DE GUIN-
CHOS E TR
CPF/CNPJ....: 013467323/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.640,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028418
Responsavel.: ARY GUINCHOS
CPF/CNPJ....: 013467323/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            202,91
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028365
Responsavel.: BARATINHO SUPERMERCADO LTDA
CPF/CNPJ....: 013539165/0001-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.289,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 029830
Responsavel.: DEBORA MENDONCA BENEVIDES 
ME ALVORA
CPF/CNPJ....: 007777754/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            312,45
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028293
Responsavel.: ECOMAQ - EMPRESA DE CONS-
TRUCAO
CPF/CNPJ....: 019088045/0001-98
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            334,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028572
Responsavel.: ELISANGELA DA SILVA DANTAS
CPF/CNPJ....: 007688464-39
Titulo......: DUP VENDA MERC   R$             97,76
Apresentante: LOJAO DUFERRO LTDA
Protocolo...: 2015 - 028244
Responsavel.: FORTE GAS COM VAREJISTA DE 
GAS LTDA
CPF/CNPJ....: 010296322/0001-83
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          1.349,05
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 027868
Responsavel.: INMAC SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 015129947/0001-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            550,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028265
Responsavel.: JAQUELINE CARLOS PALMEIRA
CPF/CNPJ....: 011092093/0001-48
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            182,60
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028711
Responsavel.: JAQUELINE CARLOS PALMEIRA
CPF/CNPJ....: 011092093/0001-48
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            204,62
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028712
Responsavel.: JOAO LUIZ DE FRANCA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 885339564-87
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            177,95
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028708
Responsavel.: JOEDSON ALVES VALENTIM
CPF/CNPJ....: 855018914-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            155,68
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028704
Responsavel.: JOEDSON ALVES VALENTIM
CPF/CNPJ....: 855018914-68
Titulo......: CERT DIVI ATIVA  R$            159,70
Apresentante: INMETRO INST NAC MET NORM Q INDL
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 028705

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

AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PUBLICA
Aviso ao Público em geral, comércio, repartições públicas, bancos, cartórios em geral, de PROCU-

RAÇÃO PÚBLICA, lavradas nas notas do Cartório Travassos – 4º Serviço de Notas da Comarca de 
João Pessoa-PB, no Livro nº 296 às fls. 008 datada de 27.09.2009. Como Outorgante o Sr. WAGNER 
CAVALCANTI DE ARRUDA FILHOportador do CPF nº 072.157.714-82, e como Outorgada a Sra. 
ANA MARIA DE MEDEIROSportadora do CPF nº 276.577.874-49, todos residentes nesta capital, 
que a mesma a partir desta data fica sem nenhum efeito, não me responsabilizando por qualquer 
ato que o mesmo venha a praticar tanto civilmente ou criminalmente. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
O SINDICATO DE FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – (SIFEP-PB), CNPJ nº  

09.283.342/0001-30 – EDITAL DE COMUNICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO EXERCÍCIO 
2015. – O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias e atendendo ao que 
dispõe o art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, COMUNICA às empresas e entes 
prestadores de serviços de saúde, públicos e privados, estabelecidas na sua base territorial, com-
preendida por todos municípios do Estado da Paraíba que deverão descontar na folha de pagamento 
de seus empregados e servidores farmacêuticos e farmacêuticos bioquímicos,  a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL RELATIVA A 2015 E prevista no art. 582 da CLT, com a observância da Portaria n° 488 
de 23/11/2005 e da Instrução Normativa n° 1, de 30.09.2008 do MTE – Ministério do Trabalho e 
Emprego, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) da remuneração de cada um dos empregados/
servidores, sindicalizados ou não, percebidos no mês de março de cada exercício (art. 580, inciso 
I), devendo ser recolhidas até 30.06.2015, sob penas das sanções legais, nos estabelecimentos 
financeiros credenciados em nome deste Sindicato, com a posterior remessa dos seguintes docu-
mentos: 1) relação nominal dos empregados/servidores contribuintes indicando a função e salário 
percebido no mês do desconto, com o respectivo valor recolhido; 2) GRCSU – Guia de Recolhimento 
da Contribuição Sindical Urbana devidamente quitada, correspondente. João Pessoa, 15 de maio 
de 2015. Ass. SÉRGIO LUIS GOMES DA SILVA – Presidente do SIFEP.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
 OBJETO: Aquisição de medicamentos básicos, psicotrópicos e injetáveis para as unidades de 

saúde, farmácia básica e secretaria municipal de saúde do município de Cacimba de Areia/PB.
  A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria, e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,

 R E S O L V E: 
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2015, que ob-

jetiva: Aquisição de medicamentos básicos, psicotrópicos e injetáveis para as unidades de saúde, 
farmácia básica e secretaria municipal de saúde do município de Cacimba de Areia/PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.
CNPJ Nº. 08.160.290/0001-42.
End.: Rua Manoel Alves de Oliveira, 110, Catolé, Campina Grande – PB, CEP 58.410-575.
Valor: R$ 946.277,50.

 Cacimba de Areia - PB, 04 de Maio de 2015.
 __________________________________________

Pregoeiro Oficial

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015
 OBJETO: Aquisição de Material Médico hospitalar para as unidades de saúde, e secretaria/

fundo municipal de saúde do município de Cacimba de Areia/PB.
  A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria, e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,

 R E S O L V E: 
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00025/2015, que 

objetiva: Aquisição de Material Médico hospitalar para as unidades de saúde, e secretaria/fundo 
municipal de saúde do município de Cacimba de Areia/PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.
CNPJ Nº. 08.160.290/0001-42.
End.: Rua Manoel Alves de Oliveira, 110, Catolé, Campina Grande – PB, CEP 58.410-575.
Valor: R$ 309.718,00.

 Cacimba de Areia - PB, 04 de Maio de 2015.
 ___________________________________________

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 027/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, EM 
FREQUÊNCIA MODULADA (FM), PARA TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPA-
LIDADE. Data de Abertura: 28/05/2015 às 09:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de Coxixola, situada à Avenida Manoel José das Neves, Centro, Coxixola – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3306-1057/1058, no horário das 08:00 às 12:00.

Coxixola - PB, 15 de maio de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Capitão Silvino Xavier 1º, 88, Centro, Cacimba de Areia - PB, às 10:00 horas do dia 29 de 
maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de 
material permanente, de escritório e ar condicionado, para a secretaria/fundo municipal de saúde 
do município de Cacimba de Areia – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 15 de maio de 2015.
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º, 88, Centro, Cacimba de Areia - PB, às 11:00 horas do dia 29 de maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de produto de 
informática, e recarga de cartuchos, para a secretaria/fundo municipal de saúde do município de 
Cacimba de Areia – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 15 de maio de 2015.
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º, 88, Centro, Cacimba de Areia - PB, às 14:00 horas do dia 29 de maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição de carne tipo 
bovina e suína, frango, e linguiça para o fundo municipal de saúde do município de Cacimba de 
Areia – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 15 de maio de 2015.
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Silvino Xavier 1º, 88, Centro, Cacimba de Areia - PB, às 16:00 horas do dia 29 de maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição kit de gêneros 
alimentícios para doação de cesta básica, que serão distribuídas as famílias carentes beneficiadas 
pelo programa Cacimba de Areia sem fome, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
do município de Cacimba de Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Cacimba de Areia - PB, 15 de maio de 2015.
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 0.2.001/2015
A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipalde Monteiro, Estado da 

Paraíba, TORNA PÚBLICO, a Tomadade Preços nº. 0.2.001/2015, Tipo Menor Preço Global, 
objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURRACO 
E RECOMPOSIÇÃO DE BORDAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO 
DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. Data de Abertura 02/06/2015 às 10h00min, nasala de reuniões da 
CPL. O Edital encontra-se a disposição dosinteressados na Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 
13, Centro- Monteiro - PB, maiores informações através do telefone (83)3351-1544, no horário das 
07h30min às 12h00min.

Monteiro-PB, 15 de Maiode 2015.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Presidente da CPL/Gerente de Licitações

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: Execução de serviços 
mecânicos especializados; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
SILVA & LUCENA LTDA - ME - R$ 8.592,00.

Duas Estradas - PB, 15 de Maio de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
 
 
 
 

AGROMERCANTIL URTIGAS S.A. – AMUSA – CNPJ N° 09.273.145/0001-30 
OFERTA PÚBLICA 

A diretoria da empresa AGROMERCANTIL URTIGAS S.A. e a acionista controladora da companhia, pessoa física: Arlete Wanderley da  
Nóbrega Gayoso, CPF n° 839.285.294-04 e RG n° 37.347 SSP/PB, vem de público informar que em cumprimento as determinações 
Aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 16/03/2015, que está aberta a OFERTA PUBLICA para compra das ações 
decorrentes de incentivos fiscais, ainda circulando no mercado, nas seguintes condições e VALOR R$10,83 (dez reais e oitenta e três 
centavos) por lote de mil ações, tomando-se por base o valor patrimonial de cada ação, apurado no balanço patrimonial da companhia 
patrimônio líquido apurado em 31/12/2014. PRAZO: A validade dessa oferta é de 180 dias (cento e oitenta dias), a partir da data  
de publicação do edital. FORMA DE PAGAMENTO: A vista em moeda corrente do país, logo após a efetivação da transferência das 
ações. Estado de direito das ações a serem negociadas Ações Preferenciais. O capital social é composto por 1.578.458 ações ordinárias 
1.582.678 ações preferenciais classe A, 1.887.959 ações preferências classe B. Os acionistas interessados em vender suas ações 
Deverão remeter carta informando sua pretensão para o ENDEREÇO comercial da companhia, situado à Av. Senador Rui Carneiro 
N° 904 – Bairro Miramar – CEP 58.032-100 – João Pessoa – PB.  INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS da empresa: 
Indicadores                                                              2014                             2013                             2012 
Receita Operacional Líquida                                         0,00                               0,00                                0,00 
Patrimônio Líquido                                              54.690,80                      58.074,92                       61.459,04 
Quantidade de ações                                           5.049.095                      5.049.095                       5.049.095 
Valor Patrimonial das ações (lote 1000)                  R$10,83                        R$11,50                           R$12,17 
Dividendos por ações                                                    0,00                              0,00                                 0,00 
 
DECLARAÇÕES: A direção da empresa e a acionista controladora informam desconhecer qualquer fato ou circunstância não revelada ao 
Público, que possa influenciar de modo relevante a situação econômica e financeira da empresa. Endereço: Av. Senador Rui Carneiro, 
n° 904 – Bairro Miramar – CEP 58.032-100 – João Pessoa – PB. Em 14 de maio de 2015. José Afonso Gayoso Filho – Diretor Presidente. 
Arlete Wanderley da Nóbrega Gayoso – Acionista. 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO n 45 . 
          
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                            

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: Felipe da Silva Oliveira, matrícula n. 179.090-1,para no prazo de DEZ (10) 
DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco 
I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0034115-5/2014.

João Pessoa, 06 de Maio de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS, LETREIROS, BANNERS E PLACAS PARA EQUIPA-
MENTOS E EVENTOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 15 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador João Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Índios - PB, às 16:30 horas do dia 28 de 
Maio de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DOS 
ÍNDIOS/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001A/2009. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Cachoeira dos Índios - PB, 15 de Maio de 2015
LUCIANA SILVA SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 09:30 horas do dia 28 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do setor artístico, para apresentação de shows musicais nos eventos tradicionais denominados São 
João e São Pedro no Município de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. Informações e entrega 
do Edital no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 15 de Maio de 2015
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sargento Florentino Leite, S/N - Centro - Água Branca - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Maio de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
Especializada em Locação de Serviços de sistema de sonorização, Iluminação, Palcos, Geradores, 
Banheiros Químicos, para as tradicionais festas juninas denominadas São João e São Pedro no 
Município de Água Branca/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. Informações e entrega do Edital no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado

Água Branca - PB, 15 de Maio de 2015
DANILA FIRMINO DE LIMA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Governador Joao Agripino, 20 - Centro - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:00 horas do dia 04 de 
Junho de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRUÇÃO 
DE AÇUDE PÚBLICO NA COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35581050.
Email: www.cachoeiradosindios.pb.gov.br

Cachoeira dos Indios - PB, 14 de Maio de 2015
KASSIA DANIELLY DANTAS RICARTE ROLIM - Presidente da Comissão

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO
Extrato de CONVÊNIO

Nº do Instrumento 001/2015
Concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO 
Convenente DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA
Objeto CONSTITUI OBJETO DESTE CONVÊNIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

DE BUEIROS, AÇUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO.
Valor R$  22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
Vigência do Instrumento 31/12/2015

Data da Assinatura 29/04/2015
JOÃO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO – PREFEITO MUNICIPAL

EFRAIN DE ARAÚJO MORAIS – CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 031/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Pneus e Câmaras. 
Data de abertura: 27/05/2015 às 14h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 15 de Maio de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS - PB
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

 A Prefeitura Municipal de Cabaceiras, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Av. 4 de junho, 7 – centro - Cabaceiras, /PB, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Tiago 
Marcone Castro da Rocha,  torna público aos interessados que fará realizar Leilão Extrajudicial, 
aberto ao público em geral, dia 25 de maio de 2015, a partir das 11h, no prédio denominado Espaço 
Nordeste, situado na Av. 4 de junho, s\n – centro - Cabaceiras, a ser realizado pelo Leiloeiro Oficial 
Leandro Prudente Ferreira, objetivando a venda de bens móveis pertencentes à Prefeitura Municipal 
de Cabaceiras, que serão vendidos/repassados aos arrematantes no estado que se encontram, 
onde serão aceitos lances ou ofertas iguais ou superiores ao valor de avaliação constante no Edital. 
Cabe aos licitantes a leitura/compreensão integral do Edital. Os esclarecimentos serão fornecidos 
pela equipe do Leiloeiro, através do telefone 0800-707-9272, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 19:00 
horas, sábados, das 9:00 às 13:00 horas, e, feriados em dias de semana, das 9:00 às 15:15 horas, 
ou e-mail leiloes@leiloesjudiciais.com.br, até o penúltimo dia designado para o ato da realização 
do Leilão. Cabaceiras - PB, 24 de abril de 2015.

 Tiago Marcone Castro da Rocha – Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região, com fulcro nos §§ 1°, inciso II, 2° e 

3°, do art. 11, da Resolução COFECI n.º 146/1982, vem, por meio deste, NOTIFICAR os Corretores de 
Imóveis e empresas imobiliárias detentoras das inscrições abaixo relacionadas acerca dos autos de 
infração e/ou termos de representação contra si lavrados e que geraram os processos administrativos 
disciplinares adiante discriminados, ou relativamente aos processos administrativos de suspensão 
ou cancelamento de inscrição decorrentes de falta de pagamento de anuidades, de acordo com a 
Resolução CRECI/PB nº 002/2011 e Resolução COFECI nº 761/2002, respectivamente, bem como 
relativo aos processos disciplinares julgados pela Comissão de Ética e Fiscalização Profissional 
e/ou Turma de Julgamento, porquanto estes profissionais ou imobiliárias se encontram em local 
incerto ou não sabido ou tiveram as correspondências contendo as referidas autuações/notificações 
devolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por quaisquer outros motivos.Ficam, 
pois, desde já, os titulares dos CRECIs abaixo relacionados cientes que poderão ter vistas dos autos 
dos respectivos processos no Cartório Administrativo do Regional, situado na Avenida Almirante 
Barroso, 918, Torre, João Pessoa - PB, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 
18 horas, local este onde poderão depositar defesa ou recurso acerca dos fatos consignados nas 
autuações ou termos de representação,bem como recurso contra as decisões proferidas, desde que 
o façam de acordo com os prazos previstos nas resoluções supracitadas, sob pena de preclusão.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00002/2015

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preço nº 
AD00002/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA, SERVIÇOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: Jet Print Informática Ltda. - R$ 210.820,00.

Caraubas - PB, 14 de Maio de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

15 de Maio de 2015
PROCESSO Nº 035/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2015
INSTRUMENTO: Contrato para Aquisição de Mobiliário da Creche deste município..
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, Estado da Paraíba e,
                   SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS -EPP.
OBJETO: Contrato para Aquisição de Mobiliário da Creche deste município, subordinados a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 66.343,32(Ses-

senta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos), correndo a despesa 
à seguinte Função Programática 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA : A partir da data de assinatura, até 31/12/2015
SIGNATÁRIOS

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe, PB
SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS -EPP.    -Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 035/2015, referente a 
Licitação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 033/2015 de 24 de Abril 
de 2015, com abertura para 11 de Maio de 2015, às 09:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE 
HOREBE, Estado da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais 
(ou vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos 
do Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS -EPP., inscrita no CNPJ/MF n.º 40.964.066/0001-16, e INSC. 
EST. nº. 16.101.705-3, estabelecida à Rua TupinambaArnaud ,120 - Herculano, São Bento , Estado 
da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 66.343,32(Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta 
e Três Reais e Trinta e Dois Centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assina-
tura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 15 de Maio de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional 

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
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: Aquisição de materiais 
de construções diversos, destinado as Secretarias deste município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Josenildo Camilo de Oliveira - R$ 122.185,00.

Capim - PB, 15 de Maio de 2015
EDVALDO CARLOS FREIRE JUNIOR - Prefeito

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 16 de maio de 2015Publicidade
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Tra-
vessa da Vitoria, S/N - Centro - Sertãozinho - PB, às 09h00min do dia 29 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01 (um) Veículo tipo passeio 
em tempo integral, com motorista, quilometragem livre, ano/modelo a partir de 2014, movido à álcool 
e/ou gasolina, para atendimentos das atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares 
do Poder Legislativo Municipal, período compreendido de Junho a Dezembro de 2015. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Sertãozinho - PB, 14 de Maio de 2015. 
CARLOS MARTINS BELTRÃO NETO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

OBJETO: Aquisição de material instrumental e odontológico para as unidades de saúde e secre-
taria/fundo de saúde do município de Cacimba de Areia-PB.

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria, e observadas as disposições da 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal e subsidiariamente da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,

R E S O L V E: 
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: 

Aquisição de material instrumental e odontológico para as unidades de saúde e secretaria/fundo 
de saúde do município de Cacimba de Areia-PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.
CNPJ Nº. 08.160.290/0001-42.
End.: Rua Manoel Alves de Oliveira, 110, Catolé, Campina Grande – PB, CEP 58.410-575.
Valor: R$ 73.792,90.

 Cacimba de Areia - PB, 04 de Maio de 2015.
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 017/2015-SRP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM VISTA A ATENDER A DEMANDA DA 

ÁREA DE ELETRIFICAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que a reunião para análise 

das propostas, lances e habilitação do Pregão 017/2015 que aconteceria no dia 19 de Maio de 2015 
as 13h00min horas ocorrerá no dia 28 de Maio de 2015 as 09h00min. A alteração se faz necessário 
em virtude da realização de ajustes no termo de referência e edital. A reunião ocorrerá na sala da 
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, 
Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro-PB, 15 de Maio de 2015.
Maria Elizabeth Lima de Aguiar

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, S/N - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 15 de Maio de 2015.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, S/N - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC-
NICOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 15 de Maio de 2015.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, S/N - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 15 de Maio de 2015.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, S/N - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 27 de Maio de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO 
DIFUSÃO QUE TENHA PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO JORNALÍSTICO PREDOMINANTEMENTE 
VOLTADO PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA “PRESTANDO CONTAS”. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 15 de Maio de 2015.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 13:00 horas do dia 27 de maio de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
LABORATORIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 15 de maio de 2015.

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE SESSÃO DESRTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00026/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada aRua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro 

- Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente 
aos interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO:Sistema de 
Registro de Preços para aquisição de matéria prima para fabricação de pães para a manutenção 
do programa Pão para Todos, vinculado a Secretaria de Ação Social, que foi remarcada para o dia 
13 de Maio de 2015 as 10h30min hs, foi declarada deserta pela segunda vez.   

Sousa – PB, 15 de Maio de 2015.
Maria Gerlane Germano

PregoeiraOficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2015, que objetiva: Contratação de empresa para 
elaboração de projeto para construção de uma praça de eventos, com área que esteja compreendido 
entre 10.000m²a a 24000m², no Munícipio de Sousa ; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME - R$ 54.500,00.

Sousa - PB, 15 de Maio de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00033/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, localizada aRua Cel. Jose Gomes de Sá, 27, Centro - 
Sousa PB, através da sua Comissão de Pregão, nomeada pela portaria 0311/2015, torna ciente aos 
interessados que a sessão publicada foi deserta, da licitação com o; OBJETIVO:CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ) MIL DOSES DE VACINA 
CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA A CARGO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA, que fica remarcada para o dia 20 
de Maio de 2015 as 09h30minhs, foi declarada deserta pela primeira vez.   

ONDE- LÊ 
Sousa – PB, 29 de Abril de 2015.
LÊ-SE CORRETAMENTE 
Sousa-PB, 06 de Maio de 2015

Maria Gerlane Germano
 PregoeiraOficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 06(seis) motocicletas 150cc do tipo Cross, para operações e fiscalização 

do transito, para atender as necessidades do STTRANS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento de 2015 - 21.40 Sup. de 

Transportes Transito 15.122.1011.2085 - Manutenção dos serviços administrativo - Elemento Despesa 
44.90.52(Equipamentos e Material Permanente)

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00139/2015 - 14.05.15 - MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA - R$ 88.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2015 de 02 de Janeiro 

de 2015, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, cujo objeto 
é a contratação de empresa para aquisição de ar condicionados tipo splin. Tendo como vencedores:

ITEM 01 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - EPP 
VALOR GLOBAL R$ 34.975,00 (trinta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais).
ITEM 02 - XAVIER AFREU DE ASSIS - ME
VALOR GLOBAL R$ 15.850,00 (quinze mil, oitocentos e cinqüenta reais).
ITEM 03 - SOARES ELETROMÓVEIS LTDA - ME
VALOR GLOBAL R$ 6.555,00 (seis mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais).

Olho D´agua – PB, 15 de Maio de 2015.
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

GABINETE DO PREFEITO
 Cacimba de Areia - PB, 04 de Maio de 2015.

PORTARIA Nº PP 00023/2015
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
R E S O L V E: 
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00023/2015, que 

objetiva: Aquisição de medicamentos básicos, psicotrópicos e injetáveis para as unidades de saúde, 
farmácia básica e secretaria municipal de saúde do município de Cacimba de Areia/PB; com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.
CNPJ Nº. 08.160.290/0001-42.
End.: Rua Manoel Alves de Oliveira, 110, Catolé, Campina Grande – PB, CEP 58.410-575.
Valor: R$ 946.277,50
Publique-se e cumpra-se.

 ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO
Cacimba de Areia - PB, 04 de Maio de 2015.

PORTARIA Nº PP 00024/2015
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00024/2015, que 

objetiva: Aquisição de material instrumental e odontológico para as unidades de saúde e secretaria/
fundo de saúde do município de Cacimba de Areia-PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.
CNPJ Nº. 08.160.290/0001-42.
End.: Rua Manoel Alves de Oliveira, 110, Catolé, Campina Grande – PB, CEP 58.410-575.
Valor: R$ 73.792,90.
Publique-se e cumpra-se.

ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO
Cacimba de Areia - PB, 04 de Maio de 2015.

PORTARIA Nº PP 00025/2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais,
R E S O L V E: 
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00025/2015, que 

objetiva: Aquisição de Material Médico hospitalar para as unidades de saúde, e secretaria/fundo 
municipal de saúde do município de Cacimba de Areia/PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME.
CNPJ Nº. 08.160.290/0001-42.
End.: Rua Manoel Alves de Oliveira, 110, Catolé, Campina Grande – PB, CEP 58.410-575.
Valor: R$ 309.718,00.
Publique-se e cumpra-se.

 ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015OBJETO:
 CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-TIPO 1 LOCALIZADA 

NO SITIO MALHADA VERMELHA NO MUNICIPIO.LICITANTE HABILITADO:- RAVY CONSTRU-
ÇÕES LTDA.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis.Telefone: (83) 33081065.

Santo André - PB, 24 de Abril de 2015
ROSENILDO ALVES LOPES

 Presidente da Comissão

 RESULTADO FASE PROPOSTA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015OBJETO: 

CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-TIPO 1 LOCALIZADA 
NO SITIO MALHADA VERMELHA NO MUNICIPIO.Licitante declarado vencedor e respectivo valor 
total da contratação:RAVY CONSTRUÇÕES LTDA - Valor: R$ 326.146,81.Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis.Telefone: (83) 33081065..

Santo André - PB, 24 de Abril de 2015
ROSENILDO ALVES LOPES 

Presidente da Comissão

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO DAVID DA SILVA-EPP - R$ 274.419,00.

Santo André - PB, 23 de Abril de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO

 Prefeita

 EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: 
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015.DOTAÇÃO: 2020.04.122.2001.2004-MA-
NUT.DAS ATIV. DO GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC. 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS 
ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-REC.TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. 
DA SEC. DE FINANÇAS-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS 
ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02140.24.722.1010.2079-MANUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMU-
NICAÇÃO 3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:CT Nº 00031/2015 
- 29.04.15 - GERALDO DAVID DA SILVA-EPP - R$ 274.419,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO CONCERTO/REMENDO E TROCA, 
DESTINADO AOS VEÍCULOS/MÁQUINAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FRANCISCO JUVENCIO DE ARAÚJO 03189886407 - R$ 50.625,00.

Cajazeiras - PB, 14 de Maio de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - Prefeita 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO CON-

CERTO/REMENDO E TROCA, DESTINADO AOS VEÍCULOS/MÁQUINAS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2015.
DOTAÇÃO: 02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA 15.122.2010.2016 - MANUT. 

DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCA-
ÇAO 12.361.1023.2021 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOS-
TOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002 - TRANSFERÊNCIA 
DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005 - CONTRIBIÇÃO DO 
PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDU-
CAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00071/2015 - 14.05.15 - FRANCISCO JUVENCIO DE ARAÚJO 03189886407 - R$ 

50.625,00 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes das TP’s nº 001 e 002/2015, que encontram-se dispo-
níveis na sala da CPL as atas contendo o julgamento das habilitações apresentadas, em cumprimento 
a legislação vigente. Outras Informações poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação 
à Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas.

##DATPrefeitura Municipal de Caaporã-PB, 14 de Maio de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO N° 006/2015

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
torna público que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço 
por item, às 09:00 horas do dia 28 de maio de 2015, para registro de preços, consignado em ata, 
para contratação de empresa especializada, para eventual realização da implantação e logística de 
infraestrutura necessária à realização de festividades no município. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93, 10.520/02 e Lei Complementar 123/06. Edital, anexos e outras informações no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 15 de Maio de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2015, que objetiva: Con-
tratação de uma Empresa do Ramo de Construção Civil, para executar serviços de Terraplenagem 
e Pavimentação de Ruas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: Plancon Planejamento, Construções e Serviços LTDA - R$ 376.708,99.

Duas Estradas - PB, 15 de Maio de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
TOMADA DE PREÇOS N° 0002/2015

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
O MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, através da Presidente da CPL, torna público O RESULTADO DO 

JULGAMENTO DO RECURSO interposto pela empresa CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA 
LTDA participante da TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2015, que tem por objeto Contratação de 
empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS de vias públicas urbanas na cidade de Esperança/PB (Professora Elizabete; 
Trav. Professora Elizabete; Samuel; Elizário Costa).A Comissão em sua unanimidade DECIDIU 
PELO CONHECIMENTO DO RECURSO interposto para no mérito JULGÁ-LO IMPROCEDENTE 
mantendo-se na íntegra a decisão anteriormente adotada. A CPL informa ainda que haverá sessão 
pública para a continuidade dos trabalhos objetivando a ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
das empresas habilitadas acima citada, que ocorrerá às 14 horas do dia 18 de maio de 2015, na 
sala de licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Esperança -PB. 

Esperança-PB, 15 de Maio de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015
ERRATA: Na pagina 30 do Jornal A União, do dia 14/05/2015, Onde se lê ... 28/05/2015. 

Leia-se : ... 29/05/2015.
São Francisco, PB, 14 de Maio de 2015.

Luís Magno Bernardo Abrantes
Presidente de CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material instrumental e odontológico para as unidades de saúde e 

secretaria/fundo de saúde do município de Cacimba de Areia-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos: 02.041 - Fundo Municipal de Saúde - Elemento de Despesa - 3390.36 
- Material de Consumo.

VIGÊNCIA: período de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
05 de maio de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia e FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - R$ 73.792,90

Cacimba de Areia - PB, 05 de Maio de 2015.
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito
CONTRATANTE

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – ME
CNPJ nº 08.160.290/0001-42

MARCELO GUEDES DE ARAÚJO
CPF Nº. 203.430.864-68

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Material Médico hospitalar para as unidades de saúde, e secretaria/fundo 

municipal de saúde do município de Cacimba de Areia/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos: 02.041 - Fundo Municipal de Saúde - Elemento de Despesa - 3390.36 
- Material de Consumo.

VIGÊNCIA: período de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
05 de maio de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia e FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - R$ 309.718,00.

Cacimba de Areia - PB, 05 de Maio de 2015.
ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito
CONTRATANTE

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
CNPJ nº 08.160.290/0001-42

MARCELO GUEDES DE ARAÚJO
CPF Nº. 203.430.864-68

CONTRATADO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos básicos, psicotrópicos e injetáveis para as unidades de 

saúde, farmácia básica e secretaria municipal de saúde do município de Cacimba de Areia/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal, e subsidiariamente pela Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos: 02.041 - Fundo Municipal de Saúde - Elemento de Despesa - 3390.36 
- Material de Consumo.

VIGÊNCIA: período de 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
05 de maio de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia e FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - R$ 946.277,50.

Cacimba de Areia - PB, 05 de Maio de 2015.
 ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA

Prefeito
CONTRATANTE

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
MARCELO GUEDES DE ARAÚJO

CPF Nº. 203.430.864-68
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA CNPJ 08.993.909/0001-08, EXTRATO DE DECI-

SÓRIO DE RECURSO – RECURSO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO Nº 0767/2015 – CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO 10188/2014 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2014, cujo objeto é EXECUÇÃO DE 
CONSTRUÇAO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – ESPERANÇA/PB, DECIDE 
– RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO - IMPROVIMENTO DO RECURSO – Por 
todo o exposto, não conheço do recurso da empresa J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI EPP, por ser o mesmo INTEMPESTIVO, aduzindo ainda razões quanto ao seu mérito, para 
manter incólume a decisão atacada pela recorrente que “DECLARA RESCINDIDO UNILATERAL-
MENTE O CONTRATO, como ainda em multa de 10% sobre o valor global do contrato, suspensão 
pelo prazo de 02 (dois) anos de participação em Licitação perante o Município, tudo conforme arts. 
86 e 87 da mesma Lei dando ciência às partes do presente termo em 03 (três) vias para todos os 
efeitos de direito.”. Recomendamos, ainda, a publicação da presente decisão e a convocação da 
empresa melhor colocada para querendo e nas mesmas condições propostas pelo 1º classificado, 
assinar contrato com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações e aplicação das medidas legais 
impostas à recorrente nos autos em epígrafe.

Esperança - PB, 16 de abril de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de materiais e serviços de gráfica, de acordo com o 

Processo o Pregão Presencial nº00032/2015. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - INOVAPEL GRÁFICA, CNPJ Nº 

13.159.194/0001-14
OBJETO: Aquisição de materiais e serviços gráfica, destinados à diversas Secretarias, con-

forme edital.
VALOR GLOBAL DE: R$ 212.862,02 (duzentos e doze mil oitocentos e sessenta e dois reais 

e dois centavos).  
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 15 de Maio de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o ProcessoPregão Presencial  
nº  00033/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSE DE SOUSA NETO - CPF nº 141.035.754-68
OBJETO: Locação de um veículo para ficar a disposição da secretaria de Ação Social.     
VALOR MENSAL DE: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais); 
VALOR GLOBAL DE: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais);
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB,15 de maio de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Prestação de serviços para o transporte de estudante da rede municipal de 
ensino, de acordo com Pregão Presencialnº  00034/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOÃO BEZERRA DE SOUSA – CPF nº 058.282.604-72
OBJETO: Prestação de serviços para o transporte de estudante do sitio Logradouro para a 

sede do município de Ibiara.     
VALOR MENSAL DE: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentosreais).
VALOR GLOBAL DE: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
VIGENCIA:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB,15 de Maio de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de Reforma e Ampliação da Creche Casulo São Francisco no Município de Areial/PB. 
LICITANTE HABILITADO: SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP; LICITANTE 
INABILITADO: DADA CONSTRUÇÃO LTDA – ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura do envelope 
Proposta de Preços será realizada no dia 22/05/2015, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 11 de Maio de 2015 
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de Reforma de Campo de Futebol, localizado na Rua Pedro Vitor, nº 352, nesta cidade de 
Areial/PB. LICITANTE HABILITADO: SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP; 
LICITANTE INABILITADO: DADA CONSTRUÇÃO LTDA – ME. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura do 
envelope Proposta de Preços será realizada no dia 22/05/2015, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com.

Areial - PB, 12 de Maio de 2015 
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços 

de Construção de Ginásio de Esportes em Estrutura Metálica, localizada na Rua Pedro Grangeiro, 
Centro da cidade de Areial/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: LL CONSTRUÇÕES DO BRASIL EIRELI – ME. Valor: R$ 478.578,60. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua São José, 683 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3368-1020. Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 08 de maio de 2015.
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

Presidente da Comissão

MONTE ALEGRE TÊXTIL S.A - MATESA TÊXTIL
CNPJ Nº. 41.196.791/0001-54

Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a 
realizar-se no dia 15 de junho de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua 
Y-2, nº 341, Distrito Industrial de João Pessoa, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba, com 
vista a apreciar a seguinte ORDEM DO DIA: (a) Tomar as contas dos Administradores, discutir e 
votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e a destinação do resultado, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e (b) Outros assuntos de 
interesse da sociedade.  

João Pessoa, PB, 14 de maio de 2015
Francisco José Cavalcanti Gonçalves

Presidente do Conselho de Administração

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 16 de maio de 2015



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços preventivos e corretivos 
para manutenção de geladeira, b.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: FUS e SUS com classificação funcional: 

2068; 2069; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 2095; 2096; 2082; 2083 e 2084; Gabinete: 2004; 2006; 
2141; Procuradoria: 2009; Administração: 2010; 2012; 2013; Planejamento: 2015; 2016; Finanças: 2018; 
2020; 2019; 2113; Educação: 2023; 2025; 2031; 2032; 2035; 2036; 2038; Ação Social: 2131; 2133; 
2140; 2137; 2042; 2045; 2116; 2136; 2142; 2101; Infraestrutura: 2049; Turismo: 2055; 2172; Agência 
de Desenvolvimento: 2058; 2059; Agricultura e Meio Ambiente: 2060; Superintendência de Transpor-
te e Trânsito: 2085; Esporte e Lazer:2039;2175;Fundação Municipal de Cultura: 2093;2108;Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS: 2154;2158;2156;2159;2155;2157;2160;2161;2162;2163;2
164;2165;2179;2180;2181;

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00088/2015 - 06.04.15 - CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ME - R$ 84.444,00
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de Uniformes e a aquisição de acessórios para 

Agentes de Trânsito, administrativos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sousa: Orçamento de 2015 - 21.40 Sup. de 

Transportes Transito 15.122.1011.2085 - Manutenção dos serviços administrativo - Elemento Despesa 
44.90.52(Equipamentos e Material Permanente)

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sousa e:
CT Nº 00121/2015 - 07.05.15 - SONNALY SIMONE DE SÁ PEREIRA NOBREGA - R$ 66.774,00
  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2015
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 27 de Maio 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 Preço para aquisição parcelada de 
fardamento escolar, toalhas, lençóis e fronhas para atender as. 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, 15 de Maio de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2015
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 Maio 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 Preço para aquisição parcelada de 
fardamento escolar, mochilas, bolsas de lápis para todos os alu. 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, 15 de Maio de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, constituídos pela Portaria nº 02/2015 de 02 de Janeiro 

de 2015, da Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, vem através deste aviso, tornar público para os 
interessados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015, cujo objeto 
é a Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de contas e convênios firmados com o 
Governo Federal e Estadual. Tendo como vencedor:

FABIANO DE CALDAS BATISTA – ME 
VALOR GLOBAL R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

Olho D´agua – PB, 15 de Maio de 2015
José de Arimateia R. de Lacerda

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00010/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de restauração de calçamento nas vias públicas 

do município de Condado. Data e Local: 28 de Maio de 2015 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da 
CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Maio de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00011/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de pneus e acessórios novos de 

primeira linha de fabricação destinados a manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal. 
Data e Local: 28 de Maio de 2015 às 09:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Maio de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00012/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento diário e parcelado de frutas e verduras des-

tinados a atender a diversos programas do Governo  Municipal. Data e Local: 28 de Maio de 2015 às 
10:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Maio de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00013/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de um caminhão, tipo caçamba 

basculante, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Obras do município. Data e 
Local: 28 de Maio de 2015 às 13:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 
395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Maio de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00014/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim 

como a reposição de peças dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Condado. 
Data e Local: 28 de Maio de 2015 às 14:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio 
Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Maio de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00015/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para fornecimento parcelado de combustíveis destinados ao 

abastecimento de veículos que circulam a localidade de João Pessoa. Data e Local: 28 de Maio de 2015 
às 15:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro - Condado - PB.

Condado - PB, 15 de Maio de 2015
LUCIANA LEITE FERNANDES

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de 01 (um) Ônibus destinado a Secretária Municipal de Saúde deste município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 0205 - Fundo Municipal de Saúde; 10 301 

2007 2020 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física; 3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e:
CT Nº 00006/2015 - 24.04.15 - LUZINETE ARAÚJO DA SILVA - R$ 48.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados ao 

Fundo Municipal de Ação Social.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 0206 - Fundo Municipal de Assistência Social; 

08 244 2011 2028 - Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social; 08 243 1011 2038 - Ma-
nutenção das atividades do SCFV - PETI. PROJOVEM, E IDOSO; 3390.30.00 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Ação Social de Capim e:
CT Nº 00003/2015 - 13.04.15 - JAQUELINE FERREIRA AQUINO - R$ 77.795,,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10007/2015, que objetiva: Aquisição de Materiais de 
Consumo Odontológico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JUED 
COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONT. LTDA - ME - R$ 71.711,75; LM LADEIRA 
& CIA LTDA - ME - R$ 23.839,94.

Alagoa Grande - PB, 08 de Maio de 2015
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10008/2015, que objetiva: Aquisição de Material Médico Hos-
pitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 21.138,40; CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 12.325,64; DISMENE - DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 3.187,40; LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS 
E MAT. MEDICO HOSP. LTDA - R$ 74.936,70; LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 
19.604,70; MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - R$ 23.981,37.

Alagoa Grande - PB, 08 de Maio de 2015
SIMONE MARIA SILVA

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10009/2015, que objetiva: Locação de veículos destinados 
a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande/PB; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PAULO FERREIRA - R$ 
31.200,00; DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - R$ 34.200,00; IZARNILDO FARIAS MONTE-
NEGRO - R$ 42.000,00; JAILTON PEDRO DA SILVA - R$ 36.000,00; JANIL CANDIDO PONTES - R$ 
36.000,00; JOCELIO MARTINS - R$ 34.200,00; JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO - R$ 34.200,00; 
MANUEL DOS SANTOS TAVARES - R$ 96.360,00; SERGIO PAULO FERREIRA - R$ 31.200,00.

Alagoa Grande - PB, 08 de Maio de 2015
SIMONE MARIA SILVA 

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Consumo Odontológico. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 10007/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE 
CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10037/2015 - 11.05.15 - JUED COMERCIO E 
ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONT. LTDA - ME - R$ 71.711,75 e CT Nº 10038/2015 - 
11.05.15 - LM LADEIRA & CIA LTDA - ME - R$ 23.839,94.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

10008/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS 
(RECURSOS PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa 
Grande e: CT Nº 10022/2015 - 11.05.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 21.138,40; CT Nº 
10023/2015 - 11.05.15 - CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 12.325,64; CT Nº 10024/2015 - 11.05.15 
- DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 3.187,40; CT Nº 
10025/2015 - 11.05.15 - LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA - 
R$ 74.936,70; CT Nº 10026/2015 - 11.05.15 - LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 
19.604,70 e CT Nº 10027/2015 - 11.05.15 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA 
LTDA - R$ 23.981,37.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos destinados a atender a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Mu-

nicipal de Saúde de Alagoa Grande/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10009/2015. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ALAGOA GRANDE/FEDERAIS (TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (RECURSOS 
PRÓPRIOS) E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10028/2015 - 11.05.15 
- JAILTON PEDRO DA SILVA - R$ 36.000,00; CT Nº 10029/2015 - 11.05.15 - IZARNILDO FARIAS 
MONTENEGRO - R$ 42.000,00; CT Nº 10030/2015 - 11.05.15 - JANIL CANDIDO PONTES - R$ 
36.000,00; CT Nº 10031/2015 - 11.05.15 - SERGIO PAULO FERREIRA - R$ 31.200,00; CT Nº 
10032/2015 - 11.05.15 - DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS - R$ 34.200,00; CT Nº 10033/2015 
- 11.05.15 - JOCELIO MARTINS - R$ 34.200,00; CT Nº 10034/2015 - 11.05.15 - ANTONIO PAULO 
FERREIRA - R$ 31.200,00; CT Nº 10035/2015 - 11.05.15 - JOELLINTON KENNIO DE LIMA MELO 
- R$ 34.200,00 E CT Nº 10036/2015 - 11.05.15 - MANUEL DOS SANTOS TAVARES - R$ 96.360,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra de Pavimentação em Paralelepípedos 

e Calçadão.
LICITANTES HABILITADOS:
- MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- PLANCON PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E SERTVIÇOS EIRELI.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
15/05/2015, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com.

Capim - PB, 14 de Maio de 2015
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 

DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/2015
A Prefeitura de Livramento/PB, vem através da sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), 

tornar publico para os interessados que o recurso administrativo interposto pela empresa Ravy 
Construções, Serviços e Projetos Ltda, CNPJ nº 15.168.739/0001-84, em face do resultado do 
julgamento de sua habilitação referente a Tomada de Preços Nº TP001/2015, foi julgado o recurso 
administrativo INDEFERIDO, decidido pela manutenção da inabilitação da recorrente, respeitado 
as exigências do edital e da Lei 8.666/93. Abre-se vista do processo aos interessados para conhe-
cimento do interior da decisão da CPL, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do 
primeiro dia útil seguinte a publicação.

Livramento/PB, 15 de maio de 2015.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
DAS AMOSTRAS

PROCESSO Nº. 2015/000451                                          PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09005/2015

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis Destinados à merenda 
escolar dos Alunos das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.

O Pregoeiro Oficial da Secretaria da Educação e Cultura torna público o Resultado de Julgamento 
das Amostras dos Itens 01 ao 88.2, do pregão acima citado. Após a averiguação feita pelo Setor de 
Alimentação Escolar, ficou constatado que:

FORAM APROVADAS:
As amostras apresentadas para os itens 01, 06, 07, 08, 29, 31, 35, pela empresa RAIMUNDO 

ADELMAR FONSECA PIRES (FONSECA PIRES), inscrita sob o CNPJ: 07.526.979/0001-85; no 
item 02, pela empresa NUTRINE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita sob 
o CNPJ: 11.030,605/0001-41; nos itens 09, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 27,30, 32, 36, 37, 
pela empresa BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA inscrita sob o CNPJ: 02.304.035/0001-40; nos 
itens 12, 16, 20, 28, pela empresa DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
19.447.850/0001-60; no item 24, pela empresa DISBRAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 
inscrita sob o CNPJ: 02.956.500/0001-27; no item 26 pela empresa MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 08.370.039/0001-02; nos itens 34, 79, 80, 82, 83, 83.1, 
pela empresa MINE MERCADO UNIÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 04.453.838/0001-91; nos itens 
33, 76.1, 78.1, 79.1, pela empresa JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI inscrita sob o CNPJ: 
15.155.318/0001-19; nos itens 38, 39, 40, 43.2, 45.2, 48.1, 51.2, 53.2, 54.1, 58.1, pela empresa NOVA 
HORTIFRUGRANJEIRO COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ: 24.506.743/0001-04; nos 
itens 38.1, 38.2, 39.1, 39.2, 40.1, 40.2, 56, 60, 62, 65, 66.2, 67.2, 68.2, 69.2, 70.2, 71.2, 72.2, 73.2, 
88.1, pela empresa JEAN ALISON DA SILVA CORREIA inscrita sob o CNPJ: 02.368.789/0001-63; 
nos itens 41.2, 42.2, 49.2, 50, 50.1, 52.1, 52.2, 55.2, 59, 59.1, 64, 64.1, 88.2, pela empresa NORT 
FRUT LTDA, inscrita sob o CNPJ: 03.160.525/0001-82; os Itens 44.2, 48, 54, 56.1, 57.2, 58, 60.1, 
61.2, 62.1, 63.2, 65.1, 88, pela empresa ROSEMBLITH DE ARAÚJO SILVA inscrita com o CNPJ: 
00.821.449/0001-10; nos itens 41.1, 42.1, 44.1, 49.1, 50.2, 52.2, 55.1, 57.1, 59.2, 61.1, 63.1, 64.2, 
pela empresa MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA (Lourdes Hortifrutigranjeiros), inscrita 
sob o CNPJ: 09.685.217/0001-57; nos itens 41, 42, 44, 49, 55, 56.2, 57, 60.2, 61, 62.2, 63, 65.2, 
pela empresa MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA (JOSIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS), inscrita 
sob o CNPJ: 00.301.402/0001-26; nos itens 46.2, 47.1, 47.2, 86.2, 87.2, pela empresa PRODU-
TOS DE PANIFICAÇÃO VASCONCELOS, inscrita sob o CNPJ: 41.141.383/0001-03; nos itens 47, 
86, 87, pela empresa SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA (PÃES & PÃES), inscrita sob o CNPJ: 
02.304.035/0001-40; nos itens 43, 43.1, 45, 45.1, 48.2, 51, 51.1, 53, 53.1, 54.2, 58.2, pela empresa 
ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO - ME, inscrita sob o CNPJ: 02.927.946/0001-23; nos itens 46, 
46.1, pela empresa EDUARDO TELES DANTAS, inscrita sob o CNPJ: 05.165.578/0001-11; nos 
itens 66, 66.1, 67, 67.1, 68, 68.1 ,69, 69.1, 70,  70.1, 71, 71.1, 72, 72.1, 73, 73.1, pela empresa 
INDÚSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA, inscrita sob o CNPJ: 04.408.503/0001-51; 
nos itens 76, 77, 81 e 84, pela empresa DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
17.020.542/0001-29; nos itens 77.1, 79.2, 80.2, 81.1, 82.1, 82.2, 84.1, 84.2, pela empresa JOSÉ 
LUCENA DA SILVA (LUCENA FRIOS); nos itens 76.2, 77.2, 81.2, 83.2, pela empresa CARNES 
E FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA (FRIGOTIL), inscrita sob o CNPJ: 08.649.539/0001-88; 
nos itens 74, 74.1, 74.2, 75, 75.1, 75.2, 85, 85.1, 85.2, pela empresa SANTA CLARA COMÉRCIO 
VAREJISTA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 11.079.047/0001-09; nos itens 86.1 e 87.1, pela empresa 
INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO COSTA E SILVA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 09.185.570/0001-78; 
por cumprirem com as especificações contidas no Edital;

FORAM REPROVADAS:
A amostra apresentada pela empresa: CARNES E FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA (FRI-

GOTIL), inscrita sob o CNPJ: 08.649.539/0001-88, referente ao Item 78.2, por não cumprir com 
as especificações contidas no Edital, no tocante a não apresentação em congelamento individual.

A amostra apresentada pela empresa: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
17.020.542/0001-29, referente ao Item 78, por não cumprir com as especificações contidas no Edital, 
no tocante a não apresentação em congelamento individual.

FORAM DESCLASSIFICADAS:
A empresa: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 

17.318.988/0001/34, referente aos Itens 04, 05, 14, 17, por não cumprir com o prazo de entrega 
das amostras;

A empresa: W. AMARAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
05.931.635/0001/26, referente ao Item 21, por não cumprir com o prazo de entrega da amostra;

Diante do exposto a Pregoeira convoca as empresas que aderiram as propostas dos itens 
REPROVADOS E DESCLASSIFICADOS quais sejam: B.J. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – 
ME; DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA – ME; DISBRAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
LTDA – NORMAL; SANTA CLARA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – ME; JPM JOÃO PESSOA 
MERCANTIL EIRELI – EPP; RAIMUNDO ALDEMAR FONSECA PIRES - NORMAL; MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – NORMAL; SANTA MARIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA – ME e MINE MERCADO UNIÃO LTDA – NORMAL, para negociação de preços a se realizar 
no dia 15/05/2015, às 09:00, no Centro Administrativo Municipal, situado à Rua Diógenes Chianca, 
1777, 4º andar da SEPLAN, Água Fria – João Pessoa/PB.

João Pessoa, 15 de maio de 2015.
José Martins Inácio

Pregoeiro da CSL/SEDEC

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N155/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 08/06/2015 às 09h para:

Aquisição de material permanente ILPS, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano - SEDH, 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 - 15-00482-1
João Pessoa, 15 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N112/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 10/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, destinado a Secretaria 
de Estado da  Administração Penitenciaria - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00480-5
João Pessoa, 15 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N154/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 03/06/2015 às 09h para:

Aquisição de equipamentos para o laboratório do curso técnico de enfermagem e analises clinicas, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00475-6
João Pessoa, 15 de  maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N142/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 02/06/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos controlados , destinado aos Hospitais da 
Rede Publica Estadual e SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00476-5
João Pessoa, 15 de maio de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N126/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/06/2015 às 14h para:

Contratação de serviços de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva em 
refrigeração, destinado a SES/Complexo de Saúde de Cruz das Armas, 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 - 15-00468-2
João Pessoa, 15 de maio de 2015

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 15-00402-8
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Decisão PRE N. 007/2015, de 14.04.2015, torna público que em razão de 
motivos supervenientes, a Concorrência Nº. 002/2015, prevista para o dia 09.06.2015, fica adiada 
para o dia 18.06.2015, mesmo horário e local. Objeto: contratação de empresa de engenharia es-
pecializada para execução de obra referente à execução de serviços sistemáticos e continuados de 
engenharia para recuperação asfáltica e em paralelepípedos e outros serviços afins nas cidades de 
João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Santa Rita, Conde, Mamanguape, Rio Tinto, Lucena, Capim, Cuité 
de Mamanguape, Cruz do Espírito Santo, Alhandra, Pedras de Fogo, Caaporã, Pitimbú, Salgado de 
São Felix, Mogeiro, Itabaiana, São José dos Ramos, Distrito de Boqueirão de Gurinhém, Juripiranga 
e Pilar pertencentes à Gerencia Regional do Litoral.  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, 14 de Maio de 2014.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL

JONAS RIBEIRO FALCÃO (ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) CPF Nº 
689.996.074-53, torna público que a SEMAPA, emitiu a Licença de Instalação nº 010/2015 para 
atividade de Imóvel Residencial Unifamiliar, localizada no Lote 01-A, Quadra A, Condomínio Bosque 
de Intermares – Cabedelo – PB.

CONSERPA-CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO – CNPJ Nº 08.666.844/0001-
88, Torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA OPERAÇÃO = CONCLUSÃO DE UM HOTEL = IT: 8.433.500,28 = AC: 4470M² = NE: 50 = 
L/ATV: AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, S/N TAMBAU-JP/PB. Processo: 2015-002838/TEC/LO-9856.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 12.011.855/0001-
05, Torna público que requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, da Construção 
de 12 unidades habitacionais, localizada a Rua Carlos Alberto da Silva Alves, QD. 148, LT. 316, 
MUÇUMAGRO, JP/PB. Através do Processo Nº 2015-002582/TEC/LO-9796.

IPM-INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 06.905.487/0002-
19, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu 
a Licença Prévia nº 2156/2014 em João Pessoa, 22 de julho de 2014 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Implantação indústria metalúrgica de tubos, perfis e chapas, com área construída 
de 10.000,00m², localizado na Via Local-08, Lote-01, Quadra-13, Distrito Industrial de Caaporã/
PB.  Na(o) – ROD PB 044, LT: 01, QD: 13, VIA LOCAL 08, DISTRITO INDUSTRIAL  Município:  
CAAPORA – UF: PB. Processo: 2014-004138/TEC/LP-2140.
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