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30o Máx.
24o  Mín.

31o  Máx.
20o Mín.

33o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 2,926  (compra) R$ 2,928  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 2,870  (compra) R$ 3,020 (venda)
EURO   R$ 3,275  (compra) R$ 3,278 (venda)

ALTA

ALTA

22h00

09h39

0.3m

0.4m

baixa

baixa

03h45

15h56 

2.3m

2.4m

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

CASA PRÓPRIA A PMJP sorteou ontem 480 famílias que 
vão morar na ala B do Residencial Vieira Diniz.  PágINA 17

20Caderno

Ministério garante
R$ 2 milhões para
melhoria em porto

 

UFPB anuncia
a abertura de 
140 novas vagas

 

Irregularidades em
farmácia levam 
gerente à prisão

 

João Pessoa é a
3ª melhor para
criar os filhos

 

Tintin retoma sessões
abertas ao público    

O presidente da Companhia 
Docas da Paraíba, Lucélio Cartaxo, 
anunciou ontem a obtenção de re-
cursos de R$ 2 milhões ao término 
de reunião em Brasília.  PágINA 17

A reitora Margareth Diniz, da 
UFPB, anunciou ontem à tarde 
realização de concurso para preen-
chimento de 140 vagas de técnicos 
administrativos.              PágINA 3

O Ministério Público fiscalizou 
ontem farmácias em João Pessoa. 
Uma das vistoriadas foi interditada 
e o gerente foi preso devido a inú-
meras irregularidades.  PágINA 14

Numa lista de 100 municípios 
com mais de 260 mil habitantes, 
João Pessoa se situa no terceiro 
lugar no Nordestes como a melhor 
cidade para criar filhos.  PágINA 2

Hoje,  o  Tintin 
Cineclube retoma o 
projeto Cinema na 
Cosmo. “São Paulo 
S.A”  é um clássico a 
ser visto.  PágINA 5

Nelson Coelho e 
José Mário disputam 
a cadeira número 35 
deixada por Ariano 
Suassuna.  PágINA 8

Segundo turno 
na APL acontece
até 10 de abril

 

Belo enfrenta hoje o
Ceará em jogo decisivo 

ELEIÇÃO PágINA 8 

O ‘body scanner’ funciona através da emissão de raio-X, e permite ver tudo que o visitante conduz à instituição 

Na série sobre a 
vitória do Belo 
há 35 anos con-
tra o Flamengo, 
no Maracanã, 
o depoimento 
de hoje é do 
narrador Eudes 
Moacir Toscano. 
Página 21

FOTO: Secom-PB

l Rio de Janeiro lidera denúncias de intolerância religiosa. Página 9

l Começam hoje inscrições de novos convocados do SiSu. Página 13
 
l Polícia Civil prende traficantes que agiam no Sertão. Página 15 
 
l Itália festeja decisão brasileira de deportar Battisti. Página 19

Políticas Concurso

Paraíba Últimas

Esportes

Presídios
têm mais
segurança

A implantação de nova tecnologia em três 
dos principais presídios do Estado evita a en-
trada nas instituições de materiais ilícitos. Os 
scanners funcionam desde ontem.   PágINA 13

SCANNER CORPORAL

 

Prêmio
solução
nota 10

Entidades estudantis na-
cionais apoiam o Prêmio 
Solução Nota 10 com o 

qual o Governo do Estado 
premiará ideias inovado-
ras que elevem a qualida-

de da Educação.    
PágINA 13
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Não é demérito para um gestor re-
cuar diante de uma decisão equivocada 
que se chocava frontalmente contra o 
bom senso. E foi exatamente o que fez 
o presidente da Câmara de Deputados, 
deputado Eduardo Cunha (PMDB), no 
caso da liberação de passagens aéreas 
para cônjuges de parlamentares. A de-
cisão da Mesa Diretora, anunciada no 
último dia 25 de fevereiro, não era exa-
tamente ilegal, uma vez que partira de 
um ato aprovado por um poder inde-
pendente, dentro do que prevê o Regi-
mento Interno da Casa. Todavia, era um 
ato moralmente condenável.

Óbvio que a pressão da sociedade e 
de algumas lideranças partidárias da 
oposição contribuiu para forçar o recuo. 
Logo após a reunião com os demais inte-
grantes da Mesa Diretora, Cunha admi-
tiu que a insatisfação da sociedade foi o 
fato deflagrador para a revogação, em-
bora tenha minimizado o contrasenso 
do ato. “Houve um entendimento equi-
vocado, cristalizou-se uma versão de um 
benefício, de uma regalia, que não era o 
caso. A sociedade demonstrou sua con-
trariedade e nós, que queremos atuar em 
sintonia com a sociedade, não podemos 
fechar os olhos e resolvemos revogar”. 
Não era uma regalia, presidente? Pois, 
para a maioria dos brasileiros, se tratava 
de um benefício inaceitável, para dizer o 

mínimo, sobretudo porque seria banca-
do com recursos públicos, oriundo dos 
impostos que todos têm de pagar.

Há que se dizer ainda que a pressão 
exercida pelo Ministério Público Fede-
ral também deve ter contribuído para 
a revogação do ato. A manutenção do 
benefício poderia trazer muitos contra-
tempos para o presidente. O MPF já ha-
via anunciado que abriria procedimento 
para investigar se estava ocorrendo mal-
versação de dinheiro público. E pior: não 
descartou a abertura de uma ação de im-
probidade administrativa contra a Mesa 
Diretora da Câmara.

Apesar de o recuo ter sido uma de-
cisão louvável, que corrige uma decisão 
discutível, do ponto de vista ético, a so-
ciedade brasileira precisa ficar atenta 
quanto às lacunas que ficaram por conta 
da decisão da Mesa, anunciada ontem. 
Ficou decidido, por exemplo, que as li-
berações de passagens para maridos e 
esposas de parlamentares poderão ocor-
rer, “em casos excepcionais”. Porém, o 
próprio presidente não soube explicitar 
o que seria considerado exceção para o 
benefício ser concedido. De todo modo, 
com a revogação, a regra volta a ser e 
de antes: a emissão de bilhetes aéreos 
somente será liberada para deputados e 
seus assessores de seus gabinetes. Pre-
valeceu o bom senso.

Editorial

Pressão, recuo e bom senso

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4  de março de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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A matemática dos líderes da oposição e 
da situação na Assembleia Legislativa 
não está batendo. Renato Gadelha (PSC) 
diz que a bancada de oposição soma 
15 deputados, enquanto Hervázio Be-
zerra (PSB) credita 19 parlamentares à 
base de sustentação do governo. Nessa 
conta, dois deputados ficariam de fora. 
Hervázio, porém, afirma que a situação 
deverá receber novas adesões.

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, 
deputado Hervázio Bezerra (PSB), ressalta a 
diferença entre a Mesa Diretora atual e a da le-
gislatura passada, no que diz respeito ao direito 
da oposição de se posicionar: “Estamos no par-
lamento. A oposição tem de ter voz. Eu não tive 
isso, meu microfone foi várias vezes cortado. 
Agora, não. Temos de manter o bom debate”.

MOrdAçA, NãO

UNInforme
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OnDE cRIAR mElhOR OS fIlhOS

O líder da oposição na As-
sembleia Legislativa, Renato 
Gadelha (PSC), é defensor 
ardoroso do voto secreto na 
Casa, exceto quando se tra-
tar de eleição da Mesa Dire-
tora. Vai de encontro ao que 
prevê a Constituição Federal, 
que aprovou PEC, em 2013, 
adotando o voto aberto para 
cassação de mandato e vetos 
presidenciais.

O deputado Renato Gadelha 
afirmou numa emissora de 
TV de João Pessoa que o voto 
secreto “dá ao deputado mais 
segurança para votar com 
consciência (sic)”. Contudo, 
a tendência é que o fim do 
voto secreto seja realmente 
adotado na AL, até porque é 
um tema que converge com a 
opinião de parlamentares da 
situação e oposição. 

Ontem, o deputado João Bos-
co Carneiro (PSL), protocolou 
Projeto de Emenda à Consti-
tuição (PEC) que prevê o fim 
do sigilo nas votações na AL 
para os casos de apreciação 
de vetos e prestação de con-
tas do Executivo, aprovação 
de intervenção em municí-
pios, perda de mandato par-
lamentar e eleições da Mesa 
Diretora do Poder Legislativo.

João Pessoa é a terceira melhor 
cidade do Nordeste para criar 
filhos. A constatação é da pes-
quisa da Delta Economics & Fi-
nance/América Economia, em-
presa de consultoria econômica 
e financeira, cujo resultado foi 
divulgado pelo site da Revista 
Exame (exame.abril.com.br), 
que apresentou um ranking de 
100 municípios com mais de 
260 mil habitantes. O estu-
do levou em consideração 48 
fatores determinantes para o 
desenvolvimento de uma crian-
ça ou adolescente. Entre essas variáveis está a infraestrutura de saúde, taxas de longevidade, 
educação e segurança pública.  A secretária de Estado de Desenvolvimento Humano, Cida Ramos, 
comentou o ranking apontado pela pesquisa. “Acho justo com nossa capital. Porque ela é acolhe-
dora e, embora pequena, possui políticas públicas de acolhimento para criança, além de programas 
de proteção para aquelas ameaçadas de morte”, disse. Na opinião da presidente da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), Ruth Avelino, estudos que apontam a boa qualidade de vida da capital 
paraibana refletem positivamente no Turismo do Estado. “A pesquisa apontou que a melhor cidade 
para criar filhos é Florianópolis. João Pessoa ficou à frente de capitais como Aracaju (SE); Teresina 
(PI); Salvador (BA); Boa Vista (RR); Belém, (PA); Fortaleza (CE); São Luís (MA); Manaus (AM); Macapá 
(AP); Porto Velho (RO); Rio Branco (AC); e Maceió (AL). Ficaram à frente de João Pessoa as capitais 
Florianópolis (SC); Vitória (ES); Curitiba (PR); Belo Horizonte (MG); Goiânia (GO); Porto Alegre (RS); 
Rio de Janeiro; Brasília (DF); São Paulo (SP); Cuiabá (MT); além das cidades nordestinas de Natal 
(RN) e Recife (PE). As demais capitais não apareceram no estudo.

Artigo

Asafe

Nome, Asafe William Costa Ibrahim. 
Idade, nove anos. Moradia, Rio de Janei-
ro. Estado atual, assassinado por uma 
bala perdida. Quando, fevereiro de 2015.

Quando chegou lá, no seu novo in-
fantário, Asafe já sabia que brincariam 
com seu nome. a atendente que o rece-
beu, sorriu para o menino e indagou: - 
Qual a origem desse nome? O garoto de 
sorriso alegre e olhar franco não se fez 
de rogado. – A origem do meu nome é 
uma mistura de um grande erro e uma 
grande verdade. 

A fila crescia, avolumava-se o quan-
titativo dos papéis na mesa da atenden-
te, mas ela prosseguiu: - como assim?

- O tamanho do nome, foi o primeiro 
erro da minha mãe. Mas esse nome gran-
de e esquisito escondia os seus sonhos. 
Que eu fosse doutor, jogador de futebol, 
esse era o segundo sonho dela, mas era 
o meu primeiro. Tá aí, um nome grande, 
um montão de sonhos, e uma vida curta.

A atendente sempre se assustava 
com a maturidade repentina que acome-
tia aqueles meninos e meninas ali chega-
dos. Prosseguiu seu trabalho, enquanto 
Asafe corria ao vestiário, para envergar 
os primeiros trajes da sua nova condi-
ção, acabado de morrer.

Nome, Larissa de Carvalho. Idade, 
quatro anos. Moradia, Zona Oeste do Rio 
de Janeiro. Estado atual, assassinada por 
uma bala perdida.

Quando, fevereiro de 2015.
Nome, Josias Searles. Idade, 15 anos. 

Moradia, Nilópolis, Rio de Janeiro. Esta-
do atual, morto por chacina. Quando, se-
tembro de 2012.

A atendente deu um suspiro de alívio 
quando tocou a sineta de intervalo para 
o almoço. Pousou sobre a bancada, seu 
crachá de identificação: Zona geográfica, 
América Latina. País de atuação, Brasil.

Pensou que com tanto trabalho a 
fazer, não havia tempo para descanso. 
Pensava com amargura, que tomava 
conta de um infantário sem tréguas de 
um país que é o quarto no mundo no 
ranking de mortes violentas de crianças 
e adolescentes.

Um pequeno arrepio percorreu 
seu corpo de matéria fluida. Pensou na 
leva de meninas-bomba vindas da Ni-
géria, nos meninos e meninas advindos 
da África, de tantas outras crianças do 
mundo todo, mortas no seio das suas fa-
mílias, dentro de carros de luxo, dentro 
das escolas...

Empurrou para longe o prato do al-
moço, pensando que hoje quem trabalha 
é a morte. E se trabalha tanto, a morte, 
hoje, não haverá amanhã. Não haverá fu-
turo, senão o eco assombroso desse ter-
rível infanticídio.

Pensou mais uma vez em Asafe 
William Costa Ibrahim, brincou com as 
sílabas daquele seu nome grande e es-
tranho e soube que ele era o último da 
espécie, que No Brasil, no Rio de Janeiro, 
a lista das chamadas de Asafe haviam se 
esgotado. 

Asafe William costa Ibrahim. Idade quinze anos. moradia, Rio de Janeiro. 
Estado atual, assassinado por bala perdida.”

 Joana belarmino - joanabelarmino00@gmail.com
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PRêmIO SEbRAE
Amanhã, em Brasília, três empreendedoras paraibanas concorrem ao Prêmio Sebrae Mulher de 
Negócios. Representam a Paraíba no certame nacional Ana Cristina Chianca Heim (Pequenos Negó-
cios), Maria Andreia Ferreira Araújo (Produtora Rural) e Germana Andrea Queiroz Oliveira (Microem-
preendedora Individual). O prêmio é um reconhecimento às histórias de mulheres empreendedoras 
que se destacaram em 2014, no país.
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UFPB vai abrir concurso 
para preencher 140 vagas 
A publicação do edital está 
prevista para acontecer 
no próximo mês de abril

Foto: Secom-PB

Renan devolve MP 
das desonerações

Clementino faz 
ação em Gurjão

Caminhoneiros: Lei 
vale em 17 de abril

O presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), devolveu ontem, ao 
Executivo a Medida Provisória (MP) das 
Desonerações. Ele afirmou que considera 
a medida inconstitucional. A assessoria 
do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
informou ontem no início da noite que 
o ministério não vai comentar a decisão 
do presidente do Senado de devolver a 
MP que fez um corte nas desonerações 
tributárias. A medida, anunciada na se-
mana passada, faz parte do ajuste fiscal 
feito pela equipe econômica para garan-
tir o cumprimento da meta de superávit 
primário deste ano.

O Complexo Hospitalar Cle-
mentino Fraga, unidade integrante 
da Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), realiza, na manhã de hoje, 
mais uma ação de saúde de caráter 
preventivo e educativo. O evento, 
que faz parte do Programa Clemen-
tino Itinerante, acontece até o meio-
dia, na sede do Rotary Club, no Mu-
nicípio de Gurjão, localizado no Cariri 
paraibano. De acordo com Vera Lúcia, 
da Gerência de Eventos do hospital, 
uma equipe de 15 profissionais de 
saúde realizará testes rápidos de 
HIV, sífilis, hepatite B e C, glicemia, 
além de verificação de pressão arte-
rial e aconselhamento.

A Lei dos Caminhoneiros, 
sancionada anteontem, começará 
a valer no dia 17 de abril, ou seja, 
45 dias após a publicação no Diário 
Oficial da União, que ocorreu ontem. 
Segundo o Ministério dos Transpor-
tes, essa data vale para todos os 
artigos da lei, incluindo a isenção 
do pagamento de pedágio sobre o 
eixo suspenso de caminhões que 
circulam vazios, o aumento das 
tolerâncias máximas nas pesagens 
de veículos de transporte de cargas 
e passageiros e a conversão das pe-
nas de multa por excesso de peso 
em penas de advertência.

Cantor José Rico 
morre aos 68 anos

Setor energético 
tem empréstimo

O cantor José Rico, da dupla 
Milionário e José Rico, morreu ontem, 
após sofrer complicações no coração, 
rins e joelho. Ele tinha 68 anos. Se-
gundo a nota publicada no Facebook 
oficial do artista, ele foi internado na 
manhã de ontem, em uma unidade 
de saúde em Americana, no interior 
de São Paulo. No início da tarde, o 
cantor teve problemas cardíacos e 
faleceu. “Vamos rezar por este ho-
mem que tanta alegria nos deu. É 
impossível descrever nossa tristeza, 
estamos todos em estado de cho-
que”, diz o comunicado.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Eduardo Braga, afirmou na 
tarde de ontem, que o valor do novo 
empréstimo ao setor de distribui-
ção de energia elétrica deve ser 
fechado em R$ 3,15 bilhões até o 
fim deste mês.

O valor é superior aos R$ 2,6 
bilhões estimados para cobrir as 
despesas do setor de novembro e 
dezembro do ano passado porque, 
segundo o ministro, houve uma 
correção de juros sobre o período. O 
prazo para a liquidação desses va-
lores foi estabelecido pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
para o dia 31 deste mês.

Ex-presidentes 
do Auto Esporte 
são nomeados 
interventores

Contrabando 
dá prejuízo de 
R$ 100 bi por 
ano ao Brasil

Cunha e Renan 
estão na ‘lista 
de Janot’, mas 
assessoria nega

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Educação, vem traba-
lhando no sentido de elevar a 
qualidade do ensino no Esta-
do, a partir do lançamento 
do Plano de Gestão Paraíba 
Faz Educação, em agosto de 
2011, com a implantação 
de 33 projetos. A  comuni-
dade escolar vem sendo di-
retamente beneficiada com 
a construção de escolas e a 
melhoria da infraestrutura 
de mais 300 unidades de en-
sino, com a distribuição de 
585 ônibus escolares e 15 
mil bicicletas para todos os 
municípios do Estado.

Para o Ensino Médio o 
Governo do Estado ofertou 
em quatro anos 130 mil no-
vas vagas, com a ampliação 
de 27 escolas para o fun-
cionamento da Educação 
Profissional, seguindo os 
arranjos produtivos locais, 
a construção de seis escolas 
técnicas, duas já entregues 
à comunidade. Implantação 
da política de inclusão digital 
de alunos e professores por 
meio da concessão de cerca 
de 61.000 tablets, aquisição 
de 300 laboratórios de Ro-
bótica e 300 laboratórios de 

Matemática, oferta de forma-
ção e distribuição de 13 mil 
netbooks com professores 
que participaram do curso 
Educador Digital.

Proemi
O Governo do Estado 

realizou a ampliação do Pro-
grama Ensino Médio Ino-
vador (Proemi), em 2012, 
atualmente funcionando em 
48 escolas de 38 municípios, 
beneficiando a aproximada-
mente 15 mil alunos. Outra 
ação de destaque é a implan-
tação do Programa Vestibu-
lar Social (PBVest), que nos 
últimos quatro últimos con-
tribuiu para aprovação de 
5.200 alunos nos processos 
seletivos para ingresso em 
diversas universidades pú-
blicas e particulares. 

Este ano estão sendo 
implementadas ações que vi-
sem aperfeiçoar ainda mais a 
política de educação executa-
da no Estado, inclusive com 
a participação da sociedade 
por meio do lançamento do 
Prêmio Solução Nota 10, no 
dia 9 de fevereiro, com o ob-
jetivo de fazer uma consulta 
pública sobre a melhoria da 
Educação.

Governo investe na 
melhoria da qualidade

Liga pela Paz promove seminários

EnSino Médio

GEStão ESCoLaR E faMíLiaS

A reitora da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Margareth  Diniz, fez 
anúncio no início da tarde de 
ontem, em entrevista a uma 
rádio local, sobre a abertu-
ra de concurso público para 
preenchimento de 140 vagas 
para técnicos administrati-
vos na instituição, em regime 
de efetividade.

O concurso terá valida-
de de dois anos, podendo ser 
prorrogado por mais dois 
com ampliação do número 
de convocados. A publicação 
do edital está prevista para 
o próximo mês de abril. Ini-
cialmente serão abertas 70 
vagas, e já há mais 70 asse-
guradas, chegando ao total 
de 140 postos a serem pre-
enchidos.

O concurso atende a 
demandas nos Centros da 
UFPB, que reclamam do dé-
ficit de servidores nas mais 
diversas áreas. Atualmente, 
a Universidade conta com 
um quadro de cerca de 4 mil 
técnicos administrativos. A 
meta é ampliar esse número 
em 5% ou 8% para atender 
as novas exigências da insti-
tuição.

Sandro Alves de França
Especial para A União

O objetivo do encontro é construir a cultura de paz nas escolas, envolvendo os gestores da educação, as famílias e a comunidade

A Secretaria de Estado 
da Educação (SEE), por meio 
da Gerência de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental 
(GEIEF), promoveu ontem, 
no Auditório Professor Mil-
ton Paiva - Reitoria da UFPB, 
o “Encontro de Sensibiliza-
ção com a Gestão Escolar: 
Educação emocional e social 
para família e comunidade” 
com o objetivo de construir 
a cultura de paz nas escolas, 
envolvendo os gestores da 
educação, as famílias e a co-
munidade.

O evento, fruto de par-

ceria da SEE com a Organi-
zação Inteligência Relacional 
Liga pela Paz, contou com a 
participação de 320 gesto-
res escolares e gerentes re-
gionais de Educação de João 
Pessoa, Guarabira, Itabaiana 
e Mamanguape, de represen-
tantes do Ministério Público, 
Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública e Defesa Social 
(Seds), das Igrejas Católica 
e Evangélica, dos Conselhos 
Tutelares, do Conselho Esta-
dual de Educação e de técni-
cos das referidas GREs. 

Toda rede escolar, com-
posta por 649 escolas de 187 

municípios das 14 Gerências 
Regionais de Educação do 
Estado, terá acesso ao DVD 
“Emoções na Família - Cons-
trução da Paz”, realizado pela 
Inteligência Relacional, que 
trata de temas como a impor-
tância da família, a origem da 
violência, o valor das emoções, 
autoestima, entre várias ques-
tões que podem refletir no de-
senvolvimento das crianças.  A 
partir do encontro entre a pe-
dagogia e várias teorias cien-
tíficas ligadas à condição hu-
mana e ao funcionamento das 
famílias, o DVD será utilizado 
como um guia de reflexões, 

que ajudará a comunidade a 
promover a harmonia no am-
biente familiar. 

“Percebemos que estáva-
mos no caminho certo, com 
o desempenho alcançado 
nessa parceria com a Inteli-
gência Relacional. Fizemos 
uma avaliação e vimos a ne-
cessidade de engajar a família 
nesse processo para que ela 
percebesse a importância da 
comunidade no trabalho de 
redução de violência e melho-
ria da convivência”, comentou 
Aparecida Uchôa, gerente da 
GEIEF. O seminário acontece-
rá também em outros polos.

A juíza da 4ª Vara Cí-
vel de Mangabeira, Andreia 
Dantas Ximenes, decidiu 
ontem, indicar os ex-presi-
dentes, Benedito Honório e 
Acácio Moreira, como novos 
interventores do Auto Es-
porte. Ela acatou o pedido 
de intervenção do ex-pre-
sidente e atual conselhei-
ro automobilista, Edvalson 
Travassos, anulando a elei-
ção anterior, que tinha Wat-
teau Rodrigues (presiden-
te) e José Caetano (vice). Os 
novos dirigentes assumem 
o clube por 90 dias, quando 
será definida uma nova elei-
ção do time de Mangabeira. 

Bom senso
Para Edvalson Travas-

sos valeu o bom senso da 
Justiça que acatou as irre-
gularidades que foram pra-
ticadas pela diretoria pas-
sada. “Esperamos que desta 
vez possamos começar o 
trabalho administrativo e 
marcar uma nova eleição 
para o Auto Esporte”, disse. 
Já o ex-vice-presidente do 
clube, José Caetano, frisou 
que não recebeu nenhuma 
intimação sobre o caso e 
que entrará com um recur-
so para derrubar a decisão 
da juíza. “Claro que vamos 
entrar com um recurso 
para manter o trabalho que 
estamos realizando. Quan-
do recebermos a decisão 
tomaremos providências”, 
comentou.

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

O Brasil perde R$ 100 
bilhões por ano com o contra-
bando de produtos. De acor-
do com o Instituto de Ética 
Concorrencial (Etco) e com o 
Fórum Nacional Contra a Pi-
rataria e a Ilegalidade (FNCP), 
esse é o prejuízo do país com 
sonegação e perdas de cada 
setor do comércio, de acordo 
com números divulgados on-
tem, em Brasília.

A ideia é que o dia 3 de 
março seja, a partir de agora, 
o Dia Nacional de Combate ao 
Contrabando, segundo o Movi-
mento em Defesa do Mercado 
Legal, formado por 70 entida-
des, representadas pelo Etco 
e pelo FNCP. Para marcar o 
dia, ações ocorreram em São 
Paulo, Brasília e Foz do Igua-
çu. Dentre elas, destruição de 
produtos contrabandeados e 
divulgação de quanto o contra-
bando custa aos cofres do país.

Em 2014 foram apreendi-
dos R$ 515 milhões em cigar-
ros contrabandeados. O pro-
duto é protagonista no cenário 
do contrabando no Brasil. Ou-
tros produtos, no entanto, 
também apresentam números 
significativos.

Chegou ao Supremo Tri-
bunal Federal ontem, a lista 
de parlamentares que serão 
investigados na Operação Lava 
Jato, enviada pelo procurador-
-geral da República, Rodrigo Ja-
not. O ministro Teori Zavascki, 
do STF, deve deferir ou indefe-
rir os pedidos de abertura de 
inquérito até esta sexta-feira, 
quando também tornará o con-
teúdo oficialmente público.

Fontes das bancadas do 
PMDB na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal re-
velaram que os presidentes 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), e do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), 
teriam sido informados, pelo 
vice-presidente Michel Te-
mer, na sexta-feira (27), sobre 
a inclusão de seus nomes na 
lista dos políticos envolvidos 
na Operação Lava Jato. Temer 
nega. Ontem, ele informou, por 
meio de sua assessoria, que 
não recebeu nenhum dos no-
mes da lista. Segundo a asses-
soria do vice-presidente, como 
Temer não foi comunicado de 
nenhum nome, não teria con-
dições de repassar a informa-
ção para qualquer pessoa.
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Cinema e sociedade

ACADEMIAMÚSICA

Cadeiras de Ariano 
Suassuna serão 
ocupadas na APL e ABL

Lucas Duarte
Especial para A União

Tintin Cineclube e a Cosmo-
popeia apresentam a se-
gunda edição do Cinema 
na Cosmo. De acordo com 
informações a primeira ex-
periência em fevereiro foi 
incrível: um belo lugar ao 
ar livre para assistir ótimos 

filmes com propostas convergentes e 
debates. O Tintin Cineclube – Cinema na 
Cosmo  está acontecendo hoje, amanhã e 
sexta-feira às 19h30 com sessões gratui-
tas na Cosmopopeia que fica localizado 
na Ladeira da Borborema, nº 114  no  Va-
radouro.   

Para este mês de março a fórmu-
la continua a mesma: três dias (quarta, 
quinta e sexta-feira), um longa-metra-
gem por dia e um curador apresentando 
uma seleção de filmes escolhidos a par-
tir de inquietações e pesquisas pessoais. 
Nesta edição, Marcelo Lordello, diretor, 
roteirista e pesquisador de cinema, pro-
pôs a minimostra “Cinema Yang”, com fil-
mes construídos narrativamente a partir 
de personagens masculinos fortes, rígi-
dos e centralizadores, que serviram de 
referência para a produção do roteiro de 
seu próximo longa-metragem, o Paterno. 
Cada um dos filmes, através de suas di-
ferentes formas, contam histórias de ho-
mens de forte caráter impositivo e rígidas 
personalidades, diretamente vinculados 
à construção da sociedade capitalista 
(arquiteto obsessivo, administrador-ge-
rente em crise) que por agirem de forma 
cega em busca de seus objetivos, acabam 
ferindo seus elos afetivos e revelando um 
lado negro de suas personalidades antes 
escondido. Serão exibidos Mãos sobre a 
cidade de Francesco Rosi , Vontade In-
dômita de King Vidor e São Paulo S.A de 
Luís Sérgio Person.

No final das sessões, debate com o 
próprio Lordello conduzindo as elucu-
brações cinematográficas, e encerrando 
o ciclo, fica um convite para a produção 
textual crítica sobre o panorama apre-
sentado. Após a sessão de sexta-feira, 
encerrando o ciclo de exibições e deba-
tes, Carlos Dowling e Marcelo Lordello 
vão comandar a discotecagem que já é de 
praxe no valor de R$5 o couvert.

A Cosmopopeia tem uma estrutura 
aconchegante para receber o público, 
mas se quiser um ponto extra no conforto 
ao longo dos cento e poucos minutos de 
filme traga sua almofada ou uma cadeira 
de praia, pufes, banquinhos etc. A cober-
tura densa, profunda e estrelada fica por 
conta.

Sobre o Tintin Cineclube
O Tintin Cineclube começou em 

2004, na Aliança Francesa, com a pro-
posta de difundir o cineclubismo e a exi-
bição de curta-metragens, valorizando 
tanto a produção paraibana como tam-
bém o que se produz no mundo e não 
tem espaço no mercado cinematográ-
fico. O Tintin está entre os projetos da 
Associação Brasileira de Documentaris-
tas – seção Paraíba (ABD-PB). O projeto 
Tintin Cineclube foi contemplado com 

Em sequência: Uma 
das sessões 
anteriores do 
projeto audiovisual 
que difunde a Sétima 
Arte em diferentes 
comunidades da 
capital e cenas dos 
filmes “Mãos sobre a 
cidade”, de 
Francesco Rosi; 
“São Paulo S.A”, de 
Luís Sérgio Person e 
“Vontade Indômita”, 
de King Vidor

recursos do Edital Linduarte Noronha, do 
Governo da Paraíba, para a manutenção 
das atividades cineclubistas. Atualmente, 
a curadoria procura mesclar novidades 

entre os curtas com filmes que já foram 
feitos há tempos, mas que pouco se viu. 
Este ano será comemorado uma década 
do Tintin Cineclube.

Tintin Cineclube oferece sessão de filmes gratuita até 
sexta-feira com roda de debates e discotecagens

FOTOS: Rafael Passos

n Sessão do Tintin Cineclube

n Data: hoje, amanhã e 

sexta-feira

n Hora: 19h30

n Local: Cosmopopeia que fica 

localizado na Ladeira da Borbore-

ma, n0 114  no  Varadouro.

n Entrada gratuita

Serviço
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LimaEstância Termal Brejo das Freiras

No fluxo das minhas experiências

Rogério Almeida Presidente da Abrajet-PB - rogerioalmeidaturismo@yahoo.com.brArtigo

Artigo

No fluxo de minhas experiên-
cias, vou aquinhoando experiên-
cias. Meu olhar é capaz de reter 
considerações que vão moldando 
o que somos. A imagem surge 
como os sentidos captando im-
pressões. Depois dela, 
vem o conceito. O 
conceito é o que per-
manece quando a ima-
gem se esvai.  É como 
o conhecimento  que 
fica com o avançar  da 
aprendizagem. Lanço  
mão de excesso para 
que a viagem fique 
mais leve ou para que 
o compartimento dos 
nossos sentidos receba  
outros companheiros. 
Digamos da área de 
trabalho, de profissão. 
O bom conceito é aque-
le que traz a companhia da bonda-
de, da gentileza, do respeito, entre 
outros avidamente esperados.

Esperamos como necessidade 
vital. Esperamos o amanhecer. 
Esperamos o entardecer. Espera-
mos a demorada cicatrização da 
incômoda ferida. Esperamos  um 
amor. Esperamos  compreensão. 

Compreensão apenas.  Guimarães 
Rosa dizia que “esperar é reconhe-
cer-se incompleto” É na consciên-
cia da nossa incompletude que a 
espera ganha mais significado. O 
futuro existe.

Esperamos 
uma humanida-
de mais evoluída 
em que os direi-
tos mínimos dos 
humanos sejam 
respeitados. Uma 
humanidade fra-
terna. Não estou 
falando de uma  
outra  era nem 
de ficção. En-
quanto rabisco 
essas palavras, 
há pânico em 
algum lugar do 
mundo, na luta 

pela sobrevivência. 
Peço desculpas por começar 

com essas cinzentas paisagens 
este novo texto. Mas a verdade é 
que me sinto hipócrita em convi-
ver com uma sociedade que tolera 
essas práticas como  se fizessem 
parte da cultura ou da vida. A 
cultura não pode destruir a vida, 

ao contrário, tem de preservá-la. 
Evidentemente, crueldades acon-
tecem todos os dias nas esquinas 
do nosso país. 

Mas, há um desafio diuturno 
de não desistir da pessoa humana. 
Por mais dolorosas que sejam as 
nossas experiências. É preciso não 
desistir. Um grande escritor diz 
em seu livro, A era dos direitos, 
afirma que “o problema funda-
mental em relação aos direitos 
do homem, hoje não é tanto o de 
justificá-los,  mas o de protegê
-los.

Ganhar ou perder são ima-
gens que temos de momentos que 
vivemos e de pessoas com as quais 
nos surpreendemos. Não sei,  se 
você tem medo das perdas ou das 
pedras que surgem por aí. Ou se 
a paciência já é convidada do seu 
alimento diário. Persigo a paciên-
cia como persigo a inquietação. 
Não quero deixar as coisas como 
estão. Quero mudar o mundo, sim, 
e para isso preciso também da 
paciência. E da cumplicidade. Sozi-
nha, sou incapaz de prosseguir, 
até porque os medos contemporâ-
neos não me abandonaram. Sozi-
nha,  sou capaz de desistir.       

O bom conceito 
é aquele que traz 
a companhia da 
bondade, da 
gentileza, do 
respeito, entre 
outros 
avidamente 
esperados

Molina Ribeiro Jornalista e escritora - molina.ribeiro736@gmail.com

Uma louvação
“Vou fazer uma louvação, louvação, louvação

Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado
Meu povo preste atenção, atenção, atenção

Repare se estou errado.
Louvando o que bem merece

Deixo o que é ruim de lado” (Gilberto Gil)

Inaugurando as devidas homenagens às mu-
lheres, no seu mês, escolhi uma paraibana, Nyedja 
Nascimento Silva, para, através dela,(cuja coragem 
e pioneirismo deixou um lastro de exemplos para 
filhos, parentes, amigos e conterrâneos) homenage-
ar todas as outras mulheres paraibanas. Aproveito a 
ocasião para agradecer a Maria Zélia Costa Pessoa, 
amiga de várias décadas, que me forneceu grande 
parte das informações contidas aqui, prima que é da 
pessoa louvada neste texto.

Nyedja, paraibana de João Pessoa, acaba de 
completar seus 89 bem vividos anos. Estudou no 
Lyceu Paraibano e, seguindo sua vocação de pionei-
ra, foi estudar na Escola de Agronomia do Nordeste, 
em Areia, PB, fundada em 15 de abril de 1936, que 
depois integrou a Universidade Federal da Paraíba e 
finalmente, até os nossos dias, quando passou a inte-
grar a Universidade Federal de Campina Grande.

Foi a primeira mulher a ingressar naquela pres-
tigiosa instituição de ensino superior, numa turma 
composta de mais 8 estudantes, todos homens. Sua 
firme trajetória foi confirmada quando tornou-se 
professora do Departamento de Zootecnia daquela 
escola pioneira no Nordeste. Isto é um fato surpre-
endente, quando se considera que, naquela época, 
as mocinhas estavam mais preocupadas em estudar 
piano, aprender a bordar, dominar a arte da culiná-
ria, e preparar o enxoval esperando o aparecimento 
do príncipe encantado. Mais surpreendente ainda, 
quando consideramos as dificuldades financeiras 
que esta jovem negra teve de enfrentar, além da se-
paração da família, que deixou em João Pessoa. Em 
Areia foi acolhida pela família do motorista da Escola 
de Agronomia, com quem passou a residir. Convém 
salientar que não existiam residências universitárias 
na época.

Mas o casamento não estava fora dos planos de 
Nyedja, é tanto que logo depois contraiu matrimônio 
com o engenheiro agrônomo José Félix da Silva, um 
dos seus colegas da EAN. A união gerou três filhos: 
José Félix (engenheiro mecânico), Isabel Cristina 
(farmacêutica) e Maria Tereza (médica), seis netos e 
dois bisnetos.

Além de ingressar como professora no Depar-
tamento de Zootecnia da Escola de Agronomia do 
Nordeste, Nyedja também compôs o quadro docente 
do Colégio Agrícola de Bananeiras, igualmente filia-
do à UFPB.

Hoje aposentada, Nyedja desfruta de uma situ-
ação confortável como “Senhora de Engenho”, resi-
dente na Fazenda Saburá, o antigo Engenho Saburá, 
na bela região do Brejo paraibano, em Areia. O seu 
trabalho pioneiro como docente não foi esquecido 
e frequentemente é alvo de homenagens dos seus 
antigos alunos, com quem sempre manteve uma 
relação de respeitosa amizade e que hoje dão conti-
nuidade ao trabalho por ela iniciado em meados do 
século XX.

Sem apelar para o regime de cotas (inexistente 
no seu tempo) Nyedja venceu todos os obstáculos 
que se interpunham à sua carreira vitoriosa e hoje 
desfruta “posta em sossego” dos frutos da sua matu-
ridade.

Parabéns a você, Nyedja, que soube traçar seu 
caminho com segurança e tornar-se um exemplo 
para as mulheres que a seguiram nesta trilha de 
mulher guerreira, esposa, mãe, professora, amiga e 
pelas tantas outras portas que abriu para nós, mu-
lheres. 

Parabéns para você e para todas as outras que 
comemoram o seu dia neste 8 de março: algumas 
inaugurando, outras encerrando uma etapa da vida, 
mas todas querendo ser como você: uma mulher 
realizada no âmbito profissional e no privado.

Depois de 10 anos e com um grupo de turistas par-
ticipantes do roteiro “Rota dos Sertões”, da Guia Mundo 
Turismo, sob a coordenação de Genilton Pessoa eis que 
nos hospedamos no Hotel Estância Termal de Brejo das 
Freiras, localizado em São João do Rio do Peixe, no Alto 
Sertão paraibano.

O governador Ricardo Coutinho designou a PBTur 
para os procedimentos visando passar os hotéis admi-
nistrados pelo Governo do Estado, como esta Estância 
de Brejo das Freiras, para a iniciativa privada. São 10 
hotéis administrados pelo Estado num tempo em que 
se fazia necessário ao poder público construir meios de 
hospedagem.

No caso da Estância Termal de Brejo das Freiras 
devido a existência de águas minerais não pode ser 
vendido devendo haver uma licitação para ver quem o 
irá administrar.

A expectativa é que o Brejo das Freiras se trans-
forme em hotel-escola administrado pelo Sesc-Senac, 
mesma opinião compartilhada pelos que fazem o trade 
turístico paraibano.

A Estância Termal de Brejo das Freiras, teve o seu 
auge nos anos 70 e 80, e chegou a receber visitas como 
a do então presidente da República José Sarney que 
pousou no campo aéreo, hoje desativado.

A Estância Termal está numa região de clima árido, 
seco, de paisagem acinzentada na maior parte do ano, 
e já no quarto ano de seca, com 40% dos rebanhos já 
dizimados.

O hotel possui 45 apartamentos, mas somente 35 
estão funcionando. Alguns apartamentos já tiveram 
algumas reformas, climatizados com Sprinter, e equi-
pados com TV e telefone e sistema wi-fi gratuito. Me 
hospedei na suíte 138, que foi renovada, possui cama 
box, televisão de led, sprinter e um quarto bem confor-
tável. A receita das diárias é reinvestida no hotel para 
novas reformas. 

Desta vez não pude fazer o passeio de charrete, 
uma das atrações do hotel, pois o cavalo morreu, mas 
pude perceber que a charrete ainda está lá.

A Infraero desativou o campo de pouso, retirou a 
biruta e até os postos de iluminação e uma casinha que 
estava construída no local e não autorizou mais ne-
nhum pouso. 

A linda capela de Nossa Senhora das Neves que foi 
construída por iniciativa dos hóspedes e inaugurada 
em 24 de julho de 1948, na administração de B. Can-
tinho, cuja placa está na entrada, continua lá linda e 
imponente.

O principal atrativo que são as piscinas de águas 
mornas (temperatura de 37ºC) e os banhos terapêuti-
cos estão também lá.

O Parque Aquático que homenageia o saudoso 
Lindenbergh Vieira Cunha e também o balneário, estão 
abertos ao público cuja diária custa R$ 5 (cinco reais).  

A Estância Termal de Brejo das Freiras é conhecida 
por suas águas milagrosas de efeitos medicinais, e o 
banho de lama (argila).

O hotel está inserido numa área verde e dispõe 
de cinco termas, entre as melhores do Brasil. A argila 
medicinal é indicada no tratamento de beleza e doen-
ças da pele. Desta vez pude matar a saudade e junto 
com o grupo tomamos o banho de lama que nos deixou 
revigorados.

A equipe de funcionários é a mais cordial que já 
encontrei. Quatro deles são funcionários efetivos do 
Estado e o restante 22 são terceirizados.

Os gerentes são indicados pelo governo e atual-
mente responde pela Estância Termal de Brejo das 
Freiras, um funcionário da PBTur, que esteve aqui du-
rante o Carnaval, mas neste final de semana não estava 
no hotel.

Existem ainda quinze chalés, que no momento 
estão desativados. Se o turista desejar conhecer o Vale 
dos Dinossauros, o local está distante 70 quilômetros, 
no município de Sousa.

A Estância Termal de Brejo das Freiras precisa 
imediatamente ser passada para a iniciativa privada e 
esperamos que isso ocorra imediatamente.

Enquanto isso é muito barato se hospedar aqui. Um 
casal com direito até 2 filhos menores, paga uma diária 
de apenas 200 reais, com direito a café da manhã, 
almoço e jantar. Reservas e informações: Telefones (83) 
3522-1515 e email:brejodasfreiras@bol.com.br

Foto: Rogério Almeida

Hotel é conhecido pelas belezas naturais e tranquilidade 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de março de 2015

Roteiro

Evento

A TV em transformação

Mídias em destaqueQuartas Acústicas tem início hoje com 
a Troça Harmônica em Campina Grande

FoTo: Rafael Passos

Luciellen Souza
Jornalista
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Lucas Duarte
Especial para A União

Lucas Dourado com Chico, Regina e Gustavo, todos eles da família Limeira

O Projeto Quartas Acústicas 
tem início hoje, na Sala Paulo 
Pontes no Teatro Municipal 
Severino Cabral, com a Troça 
Harmônica. O show tem início 
previsto para as 20h, e os ingres-
sos já estão disponíveis no Muni-
cipal ao preço único de R$10. 

Os pessoenses Regina Limei-
ra, Chico Limeira, Gustavo Limei-
ra e Lucas Dourado prometem 
um show intimista com repertó-
rio autoral que misturam à sua 
sonoridade, poesia. A banda, que 
faz parte do cenário da música 
independente paraibana, vem 
conquistando seu espaço com 
originalidade e delicadeza. 

De acordo com Chico Limei-
ra, um dos músicos da banda, 
diz que a expectativa é a melhor 
possível “Feliz em tocar para 
este público da cidade de Cam-
pina Grande, que aprecia a arte, 
o repertório do show além das 
músicas que já tocamos, terá 4 
músicas que estarão no próximo 
CD e tocaremos uma música em 
homenagem a Cátia de França”, 
afirmou.

O Projeto Quartas Acústicas 
é uma realização da Associa-

super pai 
Diogo (Danton Mello) é um adolescente tardio, que reluta em 

sucumbir à vida adulta. Casado com Mariana (Monica Iozzi), ele vê 
a chance de resgatar a popularidade dos tempos de escola quando 
a turma resolve se reencontrar em uma grande festa para marcar 
os 20 anos de formatura. Acontece que no dia D, a sogra sofre um 
acidente que tira a esposa dele de casa, e Diogo terá que cuidar 
do filho pequeno. Para não perder a comemoração – e a chance de 
“pegar” uma antiga paixão do colégio – ele resolve deixar o filho em 
uma creche noturna. Na hora de pegar o menino de volta, porém, 
ele acaba levando uma criança coreana por engano. E Diogo vai viver 
altas confusões ao longo de uma noite ao lado dos amigos César 
(Antonio Tabet), Nando (Thogun Teixeira) e Júlia (Dani Calabresa) 
para recuperar o filho. E o prestígio.

Comédia retrata a postura de um pai após vinte anos

Assistir à TV é um hábito para boa parte dos brasileiros. 
A programação televisiva foi criada pensando nisso. As emis-
soras tentam adequar a sequência de programas de forma que 
se adeque ao dia a dia das pessoas. Seja para o entretenimento 
ou para a informação, ligar a TV continua sendo uma ação mui-
to frequente e permanecer na frente dela também. Embora o 
computador e os diversos dispositivos móveis como tablets, 
celulares e smartphones ameacem cada vez mais a supremacia 
da televisão, ela ainda se mantém no topo.

Essa constatação é confirmada pela Pesquisa Brasileira 
de Mídia 2015 (PBM 2015) encomendada pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República. O levanta-
mento érealizado pelo IBOPE com mais de 18 mil entrevistados. 
O objetivo é coletar dados sobre os hábitos de informação dos 
brasileiros. O estudo revela que a televisão segue como meio de 
comunicação predominante, mas a realidade está mudando.

Segundo a pesquisa, 95% dos entrevistados afirmaram 
ver TV, sendo que 73% têm o hábito de assistir diariamente. 
Em média, os brasileiros passam 4h31 por dia na frente do te-
levisor, de segunda a sexta-feira, e 4h14 nos finais de semana, 
números superiores aos encontrados na Pesquisa Brasileira de 
Mídia 2014 (PBM 2014), que eram 3h29 e 3h32, respectiva-
mente.

Os que ameaçam o império da televisão são os dados 
referentes à internet. Quase metade dos brasileiros, 48%, usa 
internet. A quantidade de pessoas que a utilizam todos os dias 
cresceu de 26% na PBM 2014 para 37% na PBM 2015. O uso da 
internet também é mais intenso do que o obtido anteriormente. 
Os usuários ficam conectados, em média, 4h59 por dia durante 
a semana e 4h24 nos finais de semana – na PBM 2014, os nú-
meros eram 3h39 e 3h43. O tempo de permanência em frente 
ao computador já é maior que o da televisão.

O uso de aparelhos celulares como forma de acesso à 
internet compete com o uso por meio de computadores ou 
notebooks, 66% e 71%, respectivamente. Entre os internautas, 
92% estão conectados por meio de redes sociais, sendo as mais 
utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube 
(17%). Dessa forma, hoje é cada vez mais comum as pessoas 
estarem em frente ao televisor com um dispositivo móvel nas 
mãos acessando a internet.

Para os estudiosos da área de comunicação estamos pas-
sando por uma transição. O telespectador não é mais visto 
como alguém passivamente em frente a TV, mas alguém que 
quer participar e influenciar no que está vendo. Ele quer ter 
mais escolhas, ser ativo. Poder optar pelo melhor horário para 
assistir a um determinado programa também é visto como uma 
tendência.

Fala-se em crise da programação, na qual o público prefe-
re não acompanhar os horários determinados por uma grade. 
Fala-se em fim da televisão, pelo menos da forma da TV que nós 
conhecemos. A tendência é a TV ir se moldando às novas prefe-
rências do público e as ofertas da tecnologia e ter a internet não 
como inimiga, mas como aliada. Conteúdos que se baseiam num 
programa de televisão e se desdobram num site na internet, por 
exemplo, onde o público também pode participar, sugerir, enviar 
conteúdo e contribuir para a formação de novos programas. 

Com a implementação da TV digital no Brasil que traz 
novas possibilidades a partir do próprio aparelho de televisão, 
a tendência, para muitos estudiosos, é que, mesmo após uma 
crise, a televisão se transforme mas permaneça. Com a TV digi-
tal a mesma programação pode ser assistida nos diversos dis-
positivos móveis, inclusive em movimento.

O presente é alvo de estudos diversos e o futuro é comple-
tamente uma incógnita. Se fala em tendências, mas não se sabe 
ao certo os rumos que a televisão deve tomar. A única certeza 
que se tem, até agora, é que ela não continuará a mesma por 
muito tempo.

ção Amigos do Teatro Municipal 
Severino Cabral/Teatro Municipal 
Severino Cabral em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande através da Secretaria de 
Cultura e Agência Municipal de 
Desenvolvimento - AMDE.

A Troça Harmônica nasceu 
do encontro de Chico Limeira, 
Gustavo Limeira, Lucas Dourado 
e Regina Limeira, jovens ativistas 
artísticos que se encontram em 

estado declarado de música 
e poesia. Todos, já há algum 
tempo, têm envolvimento com 
projetos individuais em cir-
culação na cena musical do 
Estado a fora. Cada um doa 
um punhado de canções e se 
forma o show d’A Troça, tocado 
sempre num tom minimalista, 
dentro da perspectiva do quar-
teto, que revisita e reatmosfera 
suas músicas.

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 
2015). Gênero: Animação. Duração: 92 min. 
Classificação: Livre. Direção: Paul Tibbitt. Com 
Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown. 
Incomodado com o sucesso do Siri Cascudo, 
a lanchonete do Sr. Sirigueijo que tem a 
exclusividade na produção do hambúrguer 
de siri, Plankton, o dono da lanchonete 
Balde de Lixo, resolve traçar uma verdadeira 
estratégia de guerra para roubar a fórmula 
da iguaria, que é a base da alimentação da 
população da Fenda do Biquíni. Mas alguma 
coisa sai errado e a fórmula desaparece, 
deixando a uma vez pacata comunidade à 
beira do apocalipse. Agora, Bob Esponja, o 
funcionário padrão do Siri Cascudo, vai ter 
que unir forças com o ambicioso Plankton 
em uma viagem no tempo e no espaço para 
tentar recuperar a receita, contando com 
a ajuda da leal estrela-do-mar Patrick, do 
sarcástico Lula Molusco, da esquilo cientista 
Sandy e também o mercenário Sr. Sirigueijo. 
Outro interessado na fórmula é o malvado 
pirata Barba Burguer (Antonio Banderas), 
que os heróis terão de enfrentar em uma 
batalha fora da água. Manaíra2: 13h20 e 
17h45 Manaíra6: 14h30, 17h15 e 19h40 
CinEspaço 3: 14h, 15h50 e 17h40  Tambiá 
6/3D:  14h20 , 16h20 e 18h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). 
Gênero: Drama. Duração: 125 min. Clas-
sificação: 16 anos. Direção: Sam Taylor-
Johnson.  Com Jamie Dornan,  Dakota 
Johnson, Jennifer Ehle.Anastasia Steele 
(Dakota Johnson) é uma estudante de 
literatura de 21 anos, recatada e virgem. 
Uma dia ela deve entrevistar para o 
jornal da faculdade o poderoso magnata 
Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce 
uma complexa relação entre ambos: com 

a descoberta amorosa e sexual, Anastasia 
conhece os prazeres do sadomasoquismo, 
tornando-se o objeto de submissão do 
sádico Grey. Manaíra 5: 12h20, 15h, 18h e 
21h15  Manaíra7:  20h45  Manaíra 8: 12h50 
e 15h30 Manaíra9/3D:  13h15, 16h,   19h  
e 22h Manaíra 11:  17h e 22h30  CinEspa-
ço1: 14h, 16h30, 19h e 21h30  Tambiá 5: 
14h20, 16h20, 18h40 e 21h 

UM SANTO VIZINHO (EUA 2014). Gênero: 
Comédia . Duração: 102 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Theodore Melfi. Com Bill Murray, 
Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher. Maggie 
(Melissa McCarthy) acaba de se divorciar. Ela 
e o filho de 12 anos -fragilizado pela separação 
dos pais - se mudam. Um vizinho, St. Vincent 
De Van Nuys (Bill Murray), se aproxima deles 
e se oferece para cuidar do menino. Depois de 
hesitar, Maggie aceita, pois é enfermeira e faz 
plantões de madrugada.Uma grande amizade 
nasce entre o menino e o veterano de guerra, 
Vincent. Apesar de ele não ser a pessoa mais 
indicada para cuidar de uma criança, essa 
amizade faz muito bem ao menino.. Tambiá 
1:  14h45, 16h45, 18h45 e 20h45 CinEspaço 
2: 17h e 21h40

O DESTINO DE JUPITER (EUA, 2014). Gênero: 
Biografia. Duração: 115 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Andy Wachowski, Lana 
Wachowski Com: Channing Tatum, Mila 
Kunis,  Sean Bean Jupiter Jones (Mila 
Kunis) é a descendente de uma linhagem 
que a coloca como a próxima ocupante 
do posto de Rainha do Universo. Sem 
saber disto, ela segue sua vida pacata 
trabalhando como empregada doméstica 
nos Estados Unidos, país onde vive após 
deixar a Rússia. Um dia, ela recebe a visita 
de Caine (Channing Tatum), um ex-militar 

alterado geneticamente que tem por 
missão protegê-la a todo custo e levá-la 
para assumir seu lugar de direito. Manaíra6 
:21h45 Tambiá6/3D:  20h40

TINKER BELL E O MOSTRO DA TERRA DO NUNCA 
(EUA 2014). Gênero: Animação. Duração: 
76 min. Classificação: livre. Direção: Steve 
Loter. Com Mae Whitman, Ginnifer Goo-
dwin, Lucy Liu . NA fada Fawn sempre teve 
um bom coração e se recusou a ver mal-
dade nas pessoas. Por isso, ela torna-se 
amiga de um gigantesco monstros. Tinker 
Bell e suas amigas temem que essa relação 
possa ser nociva para todas as moradoras 
da cidade, e decide combater o vilão antes 
que seja tarde. Manaíra7: 12h45, 14h45, 
16h45 e 18h45 CinEspaço 3: 14h, 15h40 e 
19h30 Tambiá1: 14h20 e 16h20

BIRDMAN (EUA 2015). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 118min. Classificação: 16 anos. Direção: 
Alejandro González Iñárritu. Com Michael 
Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton 
. No passado, Riggan Thomson (Michael 
Keaton) fez muito sucesso interpretando 
o Birdman, um super-herói que se tornou 
um ícone cultural. Entretanto, desde que 
se recusou a estrelar o quarto filme com o 
personagem sua carreira começou a decair. 
Em busca da fama perdida e também do 
reconhecimento como ator, ele decide dirigir, 
roteirizar e estrelar a adaptação de um texto 
consagrado para a Broadway. Entretanto, em 
meio aos ensaios com o elenco formado por 
Mike Shiner (Edward Norton), Lesley (Naomi 
Watts) e Laura (Andrea Riseborough), Riggan 
precisa lidar com seu agente Brandon (Zach 
Galifianakis) e ainda uma estranha voz 
que insiste em permanecer em sua mente. 
Manaíra 4: 14h15, 16h50, 19h30 e 22h20 

Manaíra10: 15h50 e 21h30  CinEspaço 3: 
17h10 e 21h30

SUPER PAI (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 123 min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Pedro Amorim. Com Danton Mello, Dani 
Calabresa, Giselle Itié  .Diogo (Danton Mello) era 
o garoto mais popular da escola, rei das festas e 
da bagunça. As meninas queriam estar com ele 
e os meninos queriam sê-lo. Agora, vinte anos 
mais tarde, é apenas um homem comum, pai, 
marido, trabalhador. Uma reunião da turma de 
colégio é sua chance de sair da rotina e a festa 
acaba levando a rumos inesperados. Manaíra1: 
13h45, 16h10, 18h20 e 20h30  CinEspaço 4: 
14h, 16h, 18h, 20h e 22h Tambiá 4: 14h45, 
16h45, 18h45   e 20h45

O JOGO DA IMITAÇÃO (EUA 2014). Gênero: Biografia, 
Dramao. Duração: 115 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Morten Tyldum. Com Benedict Cumber-
batch, Keira Knightley, Matthew Goode. Durante 
a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico 
monta uma equipe que tem por objetivo quebrar 
o Enigma, o famoso código que os alemães usam 
para enviar mensagens aos submarinos. Um de 
seus integrantes é Alan Turing (Benedict Cumber-
batch), um matemático de 27 anos estritamente 
lógico e focado no trabalho, que tem problemas 
de relacionamento com praticamente todos à sua 
volta. Não demora muito para que Turing, apesar 
de sua intransigência, lidere a equipe. Seu grande 
projeto é construir uma máquina que permita 
analisar todas as possibilidades de codificação 
do Enigma em apenas 18 horas, de forma que 
os ingleses conheçam as ordens enviadas antes 
que elas sejam executadas. Entretanto, para 
que o projeto dê certo, Turing terá que aprender 
a trabalhar em equipe e tem Joan Clarke (Keira 
Knightley) sua grande incentivadora. Manaíra2: 
15h20 e 20h

FoTo: Divulgação



Disputa pelo assento na Cadeira n0 35 da APL, que era ocupada por Ariano 
Suassuna, vai a segundo turno, que poderá ser realizado até 10 de abril

Novo embate

Ressaltar a beleza da mulher negra, esta é a intenção da 
Bamidelê (Organização de Mulheres Negras na Paraíba) que está 
realizando o Prêmio Estadual de Fotografia ‘Mulheres Negras em 
Foco: Um Clique Contra o Racismo’. Podem concorrer mulheres 
fotógrafas amadoras e profissionais em três categorias (amado-
ra, profissional e mídias sociais), contanto que a fotografada seja 
negra. Este concurso faz parte de um projeto da instituição, e 
objetiva evidenciar a diversidade das mulheres negras paraibanas, 
destacando representações positivas delas.

Serão premiadas seis fotografias com premiações que vão 
de R$ 600 a R$ 2.500. As inscrições ocorrerão até o dia 20 deste 
mês e o resultado será divulgado dia 19 de março onde serão en-
tregues os prêmios. O projeto foi contemplado pelo ‘Prêmio Lélia 
Gonzalez Protagonismo de Organizações de Mulheres Negras’ pro-
movido pela Seppir e SPM da Presidência da República. 

Em entrevista ao jornal A União, Terlúcia Silva, coordenadora 
executiva do Bamidelê disse que o objetivo do prêmio estadual é 
dar visibilidade e valorizar as mulheres negras da Paraíba “Quere-
mos através deste prêmio, valorizar as mulheres negras, jovens, 
idosas, crianças, adultas, em todos os sentidos, por isso o prêmio 
voltado apenas para mulheres”, explicou.

Para mais informações acesse o site: http://bamidele2015.
wix.com/negraemfoco e tenha todas as informações ou então 
ligue 3222-8233.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de março de 2015

Academias

FotoS: Ortilo Antônio/Divulgação

A disputa pela vaga na insti-
tuição está acirrada, tanto 
que o pleito - ocorrido na 
última sexta, - foi prorroga-
do porque ainda não houve 
vencedor entre os candi-
datos. E não é para menos, 
pois o que está em jogo é 

um valioso “prêmio”: ganhar o direito, pelo 
voto, para ter a honra de sentar na Cadeira 
de número 35 da Academia Paraibana de 
Letras (APL), localizada em João Pessoa, 
que está vazia desde 23 de julho de 2014, 
data em que morreu, aos 87 anos de idade, 
seu ocupante, o escritor, poeta e drama-
turgo Ariano Suassuna, autor de clássicos, 
a exemplo de O Auto da Compadecida. O 
presidente da entidade, Damião Ramos 
Cavalcanti, informou para o jornal A União 
que a realização do segundo turno poderá 
ser até o dia 10 de abril, agora com dois 
dos três postulantes: o professor univer-
sitário e escritor José Mário da Silva, que 
recebeu 15 votos, e o jornalista e escritor 
Nelson Coelho, que obteve 8 sufrágios. O 
outro, o escritor e artista plástico Chico 
Pereira, com 6, já está fora do páreo. 

“Votaram 29 acadêmicos. Pelo estatuto 
da entidade, para ser eleito, o candidato 
precisa obter maioria absoluta, ou seja, 
50% dos votos mais um. Se José Mário 
tivesse recebido mais um voto teria sido 
eleito. Como o índice de catorze e meio de 
votantes registrado não existe, arredon-
dou-se para 15 e o pleito vai para o segun-
do turno, pois teria de ser 15 mais um, ou 
seja, igual a 16”, esclareceu o presidente da 
APL, Damião Ramos.

Ele disse que ainda vai avaliar uma 
data que seja mais conveniente para a 
realização do novo pleito, levando em 
consideração alguns aspectos, a exemplo 
de possibilitar aos membros residentes no 
interior da Paraíba e em outros estados 
do país condições de se deslocarem a João 
Pessoa para depositarem seus votos na 
eleição que vai ocorrer na sede da entida-
de, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 
25, no centro da cidade. “Quero facilitar a 

Jornalista Nelson Coelho concorre com o professor José Mário, ambos escritores

participação do maior número de acadê-
micos”, comentou, admitindo, ainda, ser 
comum a escolha de uma sexta-feira para 
realizar o processo eleitoral, que será das 
8h às 12h e o resultado divulgado no mes-
mo dia, depois de alguns minutos necessá-
rios à apuração dos sufrágios.

A Academia Paraibana de Letras pos-
sui 40 cadeiras. Duas estão vagas. São as 
de Ariano Villar Suassuna - cujo patrono é 
Raul Campelo Machado e o fundador José 
Américo de Almeida - e a do jornalista, 
escritor e historiador Wellington Hermes 
Vasconcelos de Aguiar (1935 - 2014), de 
nº 12, da qual o patrono é Coelho Lisboa 
e o fundador Luiz Pinto. Ariano assumiu a 
cadeira em 9 de outubro de 2000, recep-
cionado pelo acadêmico Joacil de Brito 
Pereira. A propósito, o presidente da APL 
informou que será prestada homenagem 
póstuma ao saudoso acadêmico Wellington 
Aguiar na próxima sexta-feira, a partir das 
19h, na sede da entidade. 

O presidente da APL confessou que foi 
a primeira vez que, em sua gestão, o pleito 

para a escolha de um acadêmico foi para o 
segundo turno. “Era previsto isso ocorrer, 
pois foram três fortes candidatos”, admitiu 
Damião Ramos. 

“Bateu na trave”. Assim se expressou 
para o jornal A União o escritor José Mário 
da Silva, ao comentar a falta de apenas um 
voto no pleito que lhe garantiria assento 
na cadeira que foi ocupada por Ariano 
Suassuna. “Toda eleição é difícil e os três 
eram candidatos fortes e fiquei muito 
feliz e honrado com essa votação consa-
gradora”, confessou ele, acrescentando 
estar concorrendo a uma vaga na APL pela 
primeira vez, atendendo ao chamamento 
de amigos, diante do trabalho que vem 
desenvolvendo, a exemplo do lançamento 
de três livros - dois de crítica literária e um 
de reflexão teológica -, além da publicação 
de vários ensaios no Correio das Artes, 
suplemento literário de A União e artigos 
pela Academia Brasileira de Letras (ABL). 
“Esse é outro fator diferencial: o de, nada 
mais, nada menos, poder ocupar a cadeira 
que foi de um dos maiores escritores do 

Zuenir Ventura sucede 
Ariano Suassuna na ABL

O jornalista e escritor Zuenir Ventura, de 
83 anos, tomará posse na próxima sexta, na 
Cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras 
(ABL), para a qual foi eleito em 30 de ou-
tubro do ano passado. Segundo informou a 
ABL, a solenidade está marcada para as 21h, 
no Petit Trianon, sede da instituição, no cen-
tro do Rio de Janeiro. Zuenir sucede o dra-
maturgo, romancista e poeta Ariano Suassu-
na, que morreu em 23 de julho de 2014.

De acordo com o ritual da ABL, Zuenir 
Ventura fará o discurso de posse, em segui-
da haverá a recepção ao novo integrante, 
que será feita pela acadêmica Cleonice Be-
rardinelli. Depois, Zuenir Ventura receberá a 
espada, o colar e o diploma, e o presidente 
da ABL, Geraldo Holanda Cavalcanti, declara 
empossado o novo acadêmico.

Formado em letras neolatinas, o mineiro 
Zuenir Ventura foi professor da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da 
Escola Superior de Desenho Industrial da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj). No jornalismo, trabalhou nos jornais-
Correio da Manhã e Jornal do Brasil, nas 
revistas Fatos&Fotos, O Cruzeiro, Vi-
são, Veja e Isto É, entre outros veículos. 
Atualmente, é colunista do jornal O Globo.

Em 1988, Zuenir lançou o livro 1968 – 
o Ano que Não Terminou, que já teve 48 
edições, vendendo mais de 400 mil exem-
plares. Outros livros seus de grande suces-
so foram Cidade Partida, livro-reportagem 
sobre a violência no Rio de Janeiro, Inveja 
– o Mal Secreto, e Chico Mendes – Crime e 
Castigo. A mais recente obra é o roman-
ce Sagrada Família.

Ganhador dos prêmios Esso de Jor-
nalismo e Vladimir Herzog, pela série de 
reportagens O Acre de Chico Mendes, 
publicada em 1989, Zuenir Ventura também 
recebeu, em 2008, da Organização das 
Nações Unidas (ONU), um troféu especial 
por ter sido um dos cinco jornalistas 
que “mais contribuíram para a defesa 
dos direitos humanos no país, nos 
últimos 30 anos”.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Paulo Virgílio
Agência Brasil

Brasil e glória da cultura nacional”, disse 
ele, acrescentando que será “uma grande 
responsabilidade” para quem vier a se 
sentar na cadeira de nº 35, pela “figura ex-
ponencial” que é Ariano Suassuna. “Se eu 
obtiver a renovada confiança, procurarei 
honrar a cadeira, pela valorização e preser-
vação das culturas do Nordeste e do país”, 
comentou ele, fazendo questão de dizer 
que está mais confiante e, sobretudo, com 
muita humildade, respeitando o candidato 
Nelson Coelho, cuja postulação reconhece 
também ser legítima. 

Já o candidato Nelson Coelho se 
mantém disposto para o pleito da APL. 
“Vou concorrer. A democracia só se realiza 
quando se tem condições de concorrer”, 
garantiu ele para A União. O escritor e 
jornalista lembrou que agora no primeiro 
turno da eleição ocorreu em “clima ame-
no e de camaradagem”. Mas admitiu que 
seu oponente, José Mário, recebeu apoio 
do que considerou como sendo “forças 
poderosas”. E, para a nova disputa, ante-
cipou que vai enfrentá-lo contando, inclu-
sive, com sufrágios de alguns acadêmicos 
que não chegaram a votar por razões que 
impediram o comparecimento, na oca-
sião. “Que cada acadêmico votem com sua 
consciência para fazer justiça”, prosseguiu 
Nelson. “Tenho carta de Ariano Suassuna, 
datada de 2004, na qual seria uma honra 
para ele contar com minha presença no 
meio deles”, assegurou o candidato 
Perfis - Campinense, o escritor José Mário 
da Silva Branco é mestre em Literatura 
Brasileira pela Universidade Federal de 
Campina Grande e vice-presidente da 1ª 
Seccional PEN (Pensamento, Estudo e 
Nacionalidade) da Paraíba e, também, da 
Academia Paraibana Evangélica de Letras. 
Jornalista e escritor. Já o escritor e jorna-
lista Nelson Coelho da Silva é natural de 
Santa Luzia (PB), lançou 15 livros e publi-
cou cerca de seis mil artigos, inclusive no 
jornal A União, onde teve passagens como 
comentarista político e gestor, a última das 
quais nos anos de 2009 e 2010, quando foi 
superintendente. “A cultura sempre preva-
leceu acima de qualquer coisa”, comentou 
ele, referindo-se à época em que ocupava o 
cargo. 

Jornalista e escritor 
é ganhador de diversos 

prêmios de jornalismo
 nacionais e internacionais, 

sendo um dos 
grandes 

intelectuais 
dos nossos dias



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de março de 2015

Página 10

UFPB inicia projeto de 
instalação de internet 
WI-FI em todos os campi

Discriminação religiosa
Rio de Janeiro ultrapassa SP em episódios de intolerância
Por Carina Bacelar  

Rio (AE) - Há oito meses, mãe 
Conceição de Lissá, de 53 anos, vê 
seu terreiro - o que sobrou dele - com 
cada vez menos fiéis. Antes de um in-
cêndio destruir o barracão no Jardim 
Vale do Sol, em Duque de Caxias (ci-
dade na Baixada Fluminense), cerca 
de 100 pessoas participavam dos ri-
tuais. Agora, em média, 20 aparecem. 
O medo, após o oitavo ataque em oito 
anos, é um dos motivos para a deban-
dada. Também influi o fato de o barra-
cão ainda estar destruído, o que limita 
os rituais à área externa do terreiro. 
Quando chove, as atividades são sus-
pensas.

Episódios de intolerância como 
esse colocaram o Rio na primeira po-
sição entre os Estados brasileiros no 
número de denúncias sobre discrimi-
nação religiosa em 2014. De acordo 
com levantamento da Secretaria Na-
cional de Direitos Humanos, o Rio teve 
39 queixas no último ano e ultrapas-
sou São Paulo como Estado com mais 
relatos de intolerância ao Disque 100. 
Os registros paulistas caíram entre os 
dois anos, de 50 para 29, enquanto o 
índice do Rio se manteve o mesmo. O 
índice nacional também caiu: de 231 
para 149.

 “Tivemos uma perda conside-
rável, ficamos muito fechados para 
nós mesmos”, lamenta mãe Concei-
ção. Segundo ela, várias vítimas não 
denunciam “porque as casas ficam 
desacreditadas”. “Vai acontecer o 
que aconteceu com a minha casa.” 
Para Janayna Lui, pesquisadora do 
Instituto de Estudos da Religião, a li-
derança do Rio no ranking se deve à 
força das instituições que defendem 
a liberdade religiosa. “De uns dois, 
três anos para cá, há um movimento 
no Rio para impulsionar a criação de 
políticas públicas contra a intolerân-
cia religiosa”, diz, citando o Centro de 
Articulação de Populações Marginali-
zadas (Ceap) e a Comissão de Com-
bate à Intolerância Religiosa (CCIR). 
A segunda razão, diz a pesquisadora, 

Foto: Reprodução/Internet

Maior quilombo do Bra-
sil, o território Kalunga re-
ceberá infraestrutura para 
o fornecimento de energia 
elétrica. Localizada no norte 
goiano, a área abrange os 
municípios de Cavalcante, 
Monte Alegre e Teresina de 
Goiás. A iniciativa é resulta-
do de parceria firmada no 
último dia 29 de dezembro, 
entre a Secretaria de Políti-
cas de Promoção da Igualda-
de Racial (Seppir), Ministério 
de Minas e Energia (MME) 
e Companhia Energética de 
Goiás (Celg).

Para o gerente de proje-
tos da Secretaria de Políticas 
para Comunidades Tradicio-
nais da Seppir, Ronaldo Oli-
veira, “o atendimento desta 
demanda de eletrificação re-
presenta um grande avanço 
para a realização de política 
pública através do Programa 
Brasil Quilombola (PBQ), fru-
to de uma reivindicação his-
tórica dessas comunidades e 
efeito de uma sólida parce-
ria entre Seppir e MME”. Se-
gundo o gestor, o início das 
obras está previsto para o 
primeiro semestre deste ano.

Maior quilombo
do Brasil ganha
infraestrutura

KALUNGA

No Dia Mundial da Vida Selva-
gem, chega ao Brasil um casal de 
ararinhas-azuis (Cyanopsitta spixii) 
nascidas na Alemanha. A assinatura 
de doação ocorreu ontem, às 16 ho-
ras, na sede do Ministério do Meio 
Ambiente, em Brasília (DF).

Participam da cerimônia a mi-
nistra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, o presidente do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), Roberto 
Vizentin, a chefe da Autoridade Ad-
ministrativa Alemã da Convenção 
sobre o Comércio Internacional de 
Espécies da Flora e Fauna Selvagens 
em Perigo de Extinção (Cites), Irina 
Sprotte, o presidente do conselho di-
retor da ONG alemã Associação para 
Conservação de Papagaios em Extin-
ção (ACTP), Jürgen Dienst, entre ou-
tras autoridades.

Extinção
A iniciativa faz parte do Projeto 

Ararinha na Natureza, que pretende 
reintroduzir a espécie, considera-
da extinta na natureza desde o ano 
2000, em seu habitat natural, a Caa-
tinga brasileira. 

Apesar da longa viagem (mais 
de 14 horas) entre Berlin e São Pau-
lo, “as aves chegaram bem, apesar 
de estressadas”, afirmou a veteriná-
ria do Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação de Aves Silvestres 
(Cemave/ICMBio), Camile Lugarini. 

País recebe aves nascidas na Alemanha
ARARINHAS-AZUIS coNSIDeRADAS extINtAS

A transferência das ararinhas é re-
sultado da parceria entre o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e a Agência 
Federal Alemã de Conservação da 
Natureza (BfN). 

No Aeroporto de Guarulhos (SP), 
as aves foram transferidas para cai-
xas de biossegurança e transporta-
das para a estação de quarentena do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), na cidade de 

Cananeia (SP), onde devem permane-
cer por cerca de 15 dias. “São animais 
saudáveis que nunca apresentaram 
nada. Na quarentena, elas passam 
por exames, ficam isoladas e são mo-
nitoradas. Se for identificada alguma 
doença, as aves serão tratadas”, expli-
cou Lugarini. 

Depois do período de quarente-
na, Carla e Tiago (o casal de irmãos) 
serão encaminhadas para o criadou-
ro científico Nest, no interior de São 

Paulo, onde se juntarão às outras 11 
ararinhas-azuis mantidas no Brasil. O 
criadouro alemão Association for the 
Conservation of Threatened Parrot-
s(ACTP) foi responsável por cuidar 
do casal e de seus filhotes até sua che-
gada ao Brasil.

No criadouro científico Nest, 
Carla e Tiago passarão por avalia-
ções genéticas que devem apontar 
os melhores parceiros para cruza-
mentos, para cada ave. 

Reconhecido como 
sítio histórico que abri-
ga o patrimônio cultu-
ral kalunga, o territó-
rio é parte essencial do 
patrimônio histórico e 
cultural brasileiro. Além 
das riquezas culturais, 
a área ocupada de 272 
mil hectares possui ca-
choeiras e nascentes, 
englobando a maior 
área de Cerrado preser-
vado do mundo.

As parcerias entre 
Seppir e MME são de-
senvolvidas no âmbi-
to do Programa Brasil 
Quilombola (PBQ), que 
reúne um conjunto de 
ações governamentais 
para garantir o acesso 
dessa população às po-
líticas e aos serviços pú-
blicos.

Lançado em março 
de 2004, o PBQ tem o 
objetivo de consolidar 
os marcos da política 
de Estado para as áreas 
quilombolas. Com o seu 
desdobramento foi ins-
tituída a Agenda Social 
Quilombola (Decreto 
6261/2007), que agru-
pa as ações a partir dos 
eixos “Acesso à Terra”; 
“Infraestrutura e Qua-
lidade de Vida”; “Inclu-
são Produtiva e Desen-
volvimento Local”; e 
“Direitos e Cidadania”.

Região integra 
o patrimônio 
nacional

é que o ensino religioso no Estado é 
controverso e pode ter gerado denún-
cias ao Disque 100. Lei estadual de 
2000 estabelece que o modelo ado-
tado no Rio é o confessional, ou seja, 
cada aluno deverá ter aulas ministra-
das conforme seu credo. O problema 
é que faltam professores de religiões 

de matrizes africanas, por exemplo. O 
preconceito é uma das memórias que 
a cigana Miriam Stanescom, 77, guar-
da dos tempos de escola. “Eu brigava 
muito no colégio. Se sumia uma bor-
racha, a culpa era minha. Me formar 
foi o maior milagre da minha vida”, 
relata. A discriminação acompanhou 

sua rotina acadêmica. Vitórias da 
equipe de vôlei da qual fazia parte, 
por exemplo, eram fruto de “feitiça-
ria” para os colegas. “Quando passei 
no vestibular, muita colega minha que 
não passou falava: ‘ah, mas a cigana é 
feiticeira’. Dá para fazer um livro com 
as histórias de preconceito”.

Animais integram o Projeto Ararinha na Natureza que pretende reintroduzir a espécie, considerada extinta desde 2000

Ritual religioso de matriz africana ainda sofre perseguição, conforme aponta a Secretaria Nacional de Direitos Humanos

Foto: Divulgação/ICMBio
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UFPB vai instalar rede nos campi
IntErnEt WI-FI

Projeto é orçado em R$ 1,5 
milhão e cobertura total 
ocorrerá até final deste ano

Está em curso um pro-
jeto de instalação de uma 
rede de wi-fi em todos os 
campi da Universidade Fe-
deral da Paraíba. A iniciativa 
integra o conjunto de ações 
estruturantes com objetivo 
de fortalecer a UFPB atra-
vés da modernização de 
seus espaços. O projeto foi 
elaborado em meados de 
2014 e deve começar pelo 
campus I, em João Pessoa, 
para depois seguir para os 
demais. É orçado em 1,5 mi-
lhão de reais.

O objetivo é que até o fi-
nal de 2015 todo o território 
do campus esteja coberto e 
com o sistema em pleno fun-
cionamento e a instalação 
do sistema nos outros campi 
iniciada. O Núcleo de Tecno-
logia da Informação (NTI) é 
o órgão da Universidade que 
está responsável por execu-
tar o projeto. Faz parte da 
política de comunicação 

Pedro Jácome, Superin-
tendente de Tecnologia da 
Informação do NTI, ressalta 
que essa é primeira inicia-
tiva. Segundo ele, a UFPB 
nunca planejou e implan-
tou um projeto específico 
para redes wi-fi. O há hoje 
são estruturas improvisa-

tO sem dinheiro 
para merenda

Sem recursos estaduais, 
escolas do Tocantins estão encon-
trando dificuldade para garantir a 
merenda. De acordo com o Conselho 
Estadual de Merenda Escolar, há 
cerca de três anos, as instituições 
só estão podendo contar com o 
complemento do PNAE – o Progra-
ma Nacional de Alimentação Esco-
lar, dividido em 10 parcelas. A con-
selheira Josina Alves Lacerda conta 
que tem escola pendurando a conta 
no mercado para garantir o lanche 
dos alunos.

GM faz recall 
Chevrolet Spin

A Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) do Mi-
nistério da Justiça informa que 
a General Motors do Brasil Ltda. 
protocolou Campanha de Cha-
mamento (Recall) para inspe-
ção e eventual substituição da 
mangueira de respiro do tanque 
de combustível dos veículos 
Chevrolet Spin, fabricados entre 
9/12/2014 e 27/1/2015.A em-
presa destacou que foi constata-
da a possibilidade de existência 
de uma fissura na mangueira do 
respiro. Esta fissura mais profun-
da (corte ou furo) na mangueira, 
aliada a condições atípicas, tais 
como capotamento, poderá oca-
sionar um vazamento contínuo 
do combustível que, em contato 
com uma chama externa, pode 
causar um princípio de incêndio, 
com risco de lesões físicas aos 
ocupantes e a terceiros.

Conselho avalia 
Bonecos do nE

O Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural estará reu-
nido, amanhã, pela primeira vez 
em 2015. A atividade acontecerá 
na sede do Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), em Brasília, e tem como 
objetivo avaliar a proteção federal 
de três novos bens. Na pauta da 78ª 

reunião, estão os tombamentos do 
Sesc Pompeia, em São Paulo; e dos 
Remanescentes do Hospital Jusce-
lino Kubitschek, em Brasília; além 
do registro do Teatro de Bonecos 
Popular do Nordeste. Muito além de 
um brinquedo e de um traço do fol-
clore, o Teatro de Bonecos Popular 
do Nordeste envolve, sobretudo, a 
produção de conhecimento criativo, 
artístico e com uma forte carga de 
representação teatral. 

Venda de material 
de construção cai

São Paulo, 03 (AE) - As ven-
das da indústria de materiais de 
construção começaram 2015 com 
trajetória de queda, impactadas 
pela retração do mercado imobi-
liário e pelo desempenho fraco das 
obras de infraestrutura. Em janei-
ro, o setor vendeu 11,5% a menos 
do que no mesmo mês do ano pas-
sado. Já em relação a dezembro, o 
recuo foi de 2,9%, de acordo com 
pesquisa divulgada ontem pela 
Associação Brasileira da Indústria 
de Materiais de Construção (Abra-
mat).O presidente da Associação, 
Walter Cover, destaca que o resul-
tado de janeiro está muito abaixo 
do crescimento esperado de 1% 
em 2015. De acordo com ele, as 
expectativas para os próximos 
meses sinalizam uma modesta 
recuperação das vendas, impulsio-
nadas principalmente pelo merca-
do varejista, mas a associação vai 
rever sua previsão para o ano a de-
pender dos números registrados 
no primeiro trimestre.
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Sandro Alves de França
Especial para A União

Pedro diz que rede tem propósitos acadèmicos e tem capacidade de identificar autor de crime virtual

PB faz 4.160 declarações
e junho tem restituição

IMPOStO DE rEnDA

das montadas pelos centros.  
“Há uma demanda e ela é le-
gítima. Não houve suprimen-
to dessa demanda de forma 
institucional até o momento. 
O que fizemos foi elaborar 
um projeto de implantação 
de redes de wi-fi, que fosse 
abrangente o suficiente, ela-
borado de tal forma que não 
apenas suprisse a deman-

das mas atendesse a deter-
minados requisitos, como, 
por exemplo estabilidade 
da rede, coisa que as atuais 
redes da Universidade não 
conseguem suprir”, explica 
Pedro.

Capacidade
O projeto prevê a ins-

talação de 450 Aps (Acess 

Points, pontos de acesso, em 
tradução livre) em sistema 
indoor (dentro dos prédios) 
e outdoor (fora dos prédios, 
no espaço interno) no cam-
pus I, gerando uma rede uni-
ficada, de modo que os usuá-
rios que transitem entre um 
espaço e outro não precisem 
fazer login, permaneçam. A 
capacidade de navegação 

da rede deve ser de 1 GB (1 
gigabytes), variando na ve-
locidade média de acesso de 
10 a 100 MB (megabytes)

Segurança
Os membros do Consu-

ni (Conselho Universitário) 
aprovou ao final do ano pas-
sado a Política de Seguran-
ça da Informação da UFPB 
(PSI), que concebe a infor-
mação, no âmbito institucio-
nal, como um patrimônio. 

“A rede e comunicação 
de dados é o meio que via-
biliza a troca de informações 
entre pessoas e equipamen-
tos dentrO da instituição. 
Então, essa rede não pode 
ser tratada como um recurso 
qualquer. Quando a rede não 
está operacional, ninguém 
tem aceso a informação. 
Grosso modo, você não aces-
sa e-mail, não fez o download 
daquele artigo que você pre-
cisa pra sua pesquisa, não fez 
upload da sua produção cien-
tifica, não acessa a internet 
para consultas nem utiliza os 
recursos de serviço online da 
universidade”, detalha Pedro 
Jácome.

“Nessa perspectiva, não 
é todo mundo que deve ter 
acesso a rede, mas a comu-
nidade acadêmica e com pro-
pósitos acadêmicos. Isso evi-
ta, por exemplo, que a rede 
da universidade seja utili-
zada para crimes virtuais e 
caso seja, há como identificar 
o usuário”, advertiu, porém, 
Pedro Jácome. 

Acesso é de responsabilidade de usuário credenciado
Os usuários credencia-

dos deverão ser alunos, pro-
fessores e funcionários da 
UFPB com cadastro no Sigaa 
(pesquisar sigla). O perfil do 
usuário é de caráter pessoal 
e intransferível, devendo ele 
se responsabilizar por even-
tuais práticas vinculadas ao 
acesso da rede.

Alunos
Demanda antiga e fre-

quente da classe estudantil, 
à instalação de internet wi-fi 
gera expectativas no aluna-
do. Para Adailton Feliciano, 
aluno de Químia Industrial 
encara a inciativa importan-
te para otimizar a comunica-
ção entre os estudantes.

“Eu acho que, principal-
mente, vai contribuir com a 
comunicação entre os uni-
versitários. Por exemplo. Se 
eu estou no RU (Restaurante 
Universitário) e quero me co-
municar com colegas de ou-
tro centro ou da minha pró-
pria sala o sistema possibilita 
isso. O maior fator é facilitar a 

comunicação”, avalia ele. Para 
Mayara Suerlita, aluna de Nutri-
ção, “o acesso da internet e ao 
wi-fi, principalmente no espaço 
da Universidade, é muito im-
portante. Vivemos num mundo 
totalmente globalizado onde as 
informações ocorrem em cerca 
de segundos e muitos dos estu-
dantes na universidade ficam 

o dia inteiro lá.  Então, ter esse 
acesso ou ficar restrito a esse 
acesso, como acontece hoje na 
universidade é uma perca. Ter 
esse acesso na Universidade. 
Poderíamos utilizar nosso tem-
po livre na UFPB para estudar 
e pesquisar, caso tivéssemos 
acesso a um sistema de acesso 
à rede”, concluiu. 

O Programa Semiári-
do em Foco da próxima 
sexta-feira (6), terá como 
palestrantes os pesquisa-
dores Miguel Altieri e Cla-
ra Nicholls. 

O evento será reali-
zado na sede do Instituto 
Nacional do Semiárido 
(Insa), Unidade de Pesqui-
sa do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inova-
ção (MCTI), localizado em 
Campina Grande e será 
aberto ao público.

O tema aborda-
do será “Educação em 
Agroecologia em Tem-
pos de Mudanças Climá-
ticas”. Miguel Altieri é re-
ferência no pensamento 
agroecológico na Améri-
ca Latina, o pesquisador 
chileno trabalha atual-
mente na Universidade 
de Berkeley, Califórnia 
(EUA), e foi presidente 
da Sociedade Científi-
ca Latino-Americana de 
Agroecologia (Socla). O 
pesquisador estuda a 

adaptação dos modelos 
agronômicos para resis-
tir às mudanças climáti-
cas no futuro e também 
defende modificações 
no sistema agroalimen-
tar para reduzir os im-
pactos na saúde humana 
e no meio ambiente.

Clara Inés Nicholls é 
colombiana, formada em 
agronomia ela pesquisa o 
controle biológico de pra-
gas. Atualmente trabalha 
na Universidade de Ber-
keley, Califórnia (EUA), 
onde ensina “Perspec-
tivas para o Desenvolvi-
mento Rural Sustentável 
na América Latina”.

A pesquisadora tam-
bém é coordenadora do 
programa de doutorado 
em agroecologia e de-
senvolvimento sustentá-
vel rural da Universidade 
de Antioquia, Medellín 
(Colômbia) e da Socie-
dade Cientifica Latino-a-
mericana de Agroecolo-
gia (Socla).

Especialistas vão 
debater agroecologia 

CAMPInA GrAnDE
Ação contra o 
ex-presidente do 
BNB é mantida 
pelo TRF5

A Quarta Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 
5ª Região (TRF5) negou, por 
unanimidade, habeas corpus 
apresentado pela defesa do ex-
-presidente do Banco do Nor-
deste (BNB), Roberto Smith, 
para suspender ação penal em 
que Smith e mais 10 pessoas 
são acusados de gestão frau-
dulenta, que pode ter causado 
prejuízo superior a R$ 1,274 
bilhão aos cofres da instituição. 

Para o relator, desem-
bargador federal Ivan Lira de 
Carvalho, o conjunto proces-
sual, baseado em auditoria do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), é “indiscutível a presen-
ça de indícios de materialidade 
delitiva”.

Na decisão, Carvalho sus-
tenta que a peça acusatória 
não deixa dúvidas que, ao ocul-
tarem a real situação do Fundo 
Constitucional de Desenvol-
vimento do Nordeste (FNE), 
faltou ao ex-presidente e aos 
demais acusados observância 
ao princípio da prudência. Para 
o Ministério Público Federal 
(MPF), a denúncia está funda-
mentada em prova pericial e 
depoimentos de testemunhas. 

Desde a liberação do pro-
grama da declaração do Im-
posto de Renda Pessoa Física 
2015, na manhã de ontem (8h 
de Brasília), conforme o últi-
mo boletim emitido pela De-
legacia da Receita Federal em 
João Pessoa, os paraibanos en-
viaram 4.160 declarações para 
os computadores do órgão, 
representando 1,5% do quan-
titativo esperado este ano, que, 
na Paraíba, soma 275.000 do-
cumentos.

Esse total de declarações, 
em 275.000, deve ser enviado 
até o prazo final, que vai até às 
23h59min59seg do dia 30 de 
abril de 2015.

O contribuinte que tiver 
dúvidas na hora de fazer sua 
declaração do Imposto de Ren-
da pode recorrer ao Programa 
Perguntas e Respostas 2015, 
disponibilizado no site da Re-
ceita Federal:http://www.re-
ceita.fazenda.gov.br/publico/
perguntao/Irpf2015/Pergun-
taseRespostasIRPF2015.pdf. 
O referido manual contém 699 
perguntas e respostas. 

A Secretaria da Receita 
Federal informou que o paga-
mento do primeiro lote de res-

tituição do Imposto de Renda 
2015, cujo prazo de entrega 
de declaração começou nesta 
semana e se estende até 30 de 
abril, acontecerá em 15 de ju-
nho. A data ainda depende de 
confirmação.

Pelas regras, os idosos 
com mais de 60 anos têm 
prioridade no recebimento 
das restituições, asssim como 
contribuintes com alguma de-
ficiência física ou mental, ou 
moléstia grave. Depois desses 
contribuintes, as restituições 
serão pagas pela ordem de en-
trega da declaração do Impos-
to de Renda, desde que o docu-
mento tenha sido enviado sem 
erros ou omissões.

Os valores das restituições 
são corrigidos pela variação 
dos juros básicos da economia, 
atualmente em 12,25% ao ano. 
Segundo o Fisco, assim como 
em anos anteriores, as resti-
tuições do Imposto de Renda 
deverão ser pagas em sete lotes 
tradicionais neste ano. Os dias 
dos pagamentos são os seguin-
tes: 15 de junho, 15 de julho, 17 
de agosto, 15 de setembro, 15 
de outubro, 16 de novembro e 
15 de dezembro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.010/2015 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 0.6.010/2015, a ser realizada no dia 16/03/2015 às 11h00min (horário local), que tem por objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MON-
TEIRO. O edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal 
de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, 
Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 03 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.011/2015 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 0.6.011/2015, a ser realizada no dia 17/03/2015 às 09h00min (horário local), que tem por objeto 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Internet por Link Full Duplex 
(Dedicado), com Servidor de Controle de Banda, Servidor de Arquivos em Plantaforma Linux, Ser-
vidor de E-mail Corporativo, Intranet, para atender as necessidades da Prefeitura de Monteiro, na 
Zona Rural deste Município. O edital e seus anexos, encontra-se disponível no setor de licitação da 
Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, 
Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 03 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.001/2015
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.001/2015, que tem por objeto o Registro de 
Preços Para a Contratação de Prestação de Serviços de Faturamento, Digitação, processamento, 
Transmissão e Manutenção do Banco de Dados, dos Sistemas de Informações de Saúde do Muni-
cípio, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, 
em favor da seguinte empresa: ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.296.287/0001-00, do qual sagrou-se vencedora nos itens: 00
1,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014,015,016,017,018 com o valor total de R$ 
76.620,00 (Setenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte Reais). Dê ciência aos interessados e determinar 
que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de 
despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 23 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.002/2015
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Ofi-

cial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.002/2015, que tem por objeto o Sistema 
de Registro de Preços, para a Locação de Diversos Equipamentos, Para suprir as Necessidades da 
Secretaria de Saúde Desta Municipalidade, durante o exercício de 2015, para suprir a necessidade 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: 
ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 10.296.287/0001-00, do qual sagrou-se vencedora nos itens: 001,002 com o valor total de R$ 
152.400,00 (Cento e Cinqüenta e Dois Mil e Quatrocentos Reais). Dê ciência aos interessados e 
determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos em-
penhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 23 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.001 – 01/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.001/2015/FMS
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 

com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.001/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
002/2015 OBJETO: Registro de Preços Para a Contratação de Prestação de Serviços de Faturamento, 
Digitação, processamento, Transmissão e Manutenção do Banco de Dados, dos Sistemas de Infor-
mações de Saúde do Município. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA 
DA ASSINATURA: 24 de Fevereiro de 2015. EMPRESA VENCEDORA: ANTONIO ROBERTO DE 
ARAÚJO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.296.287/0001-00, 
com o valor total de R$ 76.620,00 (Setenta e Seis Mil Seiscentos e Vinte Reais), de acordo com a 
ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 24 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.002 – 01/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.002/2015/FMS
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo 

com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo 
relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.002/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
003/2015 OBJETO: Sistema de Registro de Preços, para a Locação de Diversos Equipamentos, 
Para suprir as Necessidades da Secretaria de Saúde Desta Municipalidade, durante o exercício 
de 2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 24 
de Fevereiro de 2015. EMPRESA VENCEDORA: ANTONIO ROBERTO DE ARAÚJO - ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.296.287/0001-00, com o valor total de R$ 
152.400,00 (Cento e Cinqüenta e Dois Mil e Quatrocentos reais), de acordo com a ata de registro de 
preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 24 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Registro de Preços Para a Contratação de Prestação de Serviços de Faturamento, 

Digitação, processamento, Transmissão e Manutenção do Banco de Dados, dos Sistemas de Infor-
mações de Saúde do Município. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 002/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.001/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 10.301.3015.2066 – 33.90.39.00 
– 33.90.36.00. (Secretaria Municipal de Saúde).  VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa ANTONIO ROBERTO 
DE ARAÚJO - ME/Antônio Roberto de Araújo, CNPJ 10.296.287/0001-00, com sede a Rua Damasco, 
67, Jardim Quarenta, Campina Grande – PB, com o valor total de R$ 76.620,00 (Setenta e seis Mil 
Seiscentos e Vinte Reais) – Contrato Administrativo nº 1.6.1.01/2015.  

Monteiro - PB, 24 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços, para a Locação de Diversos Equipamentos, Para 

suprir as Necessidades da Secretaria de Saúde Desta Municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - 
ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.002/2015 - SRP. 
DOTAÇÃO: 10.302.3016.2082 – 33.90.39.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 
(doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Munici-
pal de Saúde de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa ANTONIO ROBERTO DE 
ARAÚJO - ME/Antonio Roberto de Araújo, CNPJ 10.296.287/0001-00, com sede a Rua Damasco, 
67, Jardim Quarenta - Campina Grande– PB, com o valor total de R$ 152.400,00 (Cento e cinqüenta 
e Dois Mil  e Quatrocentos reais) – Contrato Administrativo nº 1.6.2.01/2015.  

Monteiro - PB, 24 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.027/2014 
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.027/2014, que tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS, de forma parcelada, 
conforme termo de ADJUDICAÇÃO, em favor das seguintes empresas: CAYO CESAR CONSERVA 
ALVES – ME - CNPJ 10.714.416/0001-25, nos seguintes lotes: 06, 07, 10, 11, perfazendo um valor 
total dos lotes de R$ 150.750,00 (Cento e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais); e a empresa 
RET - IDEAL COMERCIO DE PEÇAS - LTDA  CNPJ: 07.892.563/0001-80, nos seguintes lotes: 01, 
02, 03, 04, 05, 08, 09; perfazendo um valor total do lote de R$ 412.350,00 (Quatrocentos e doze mil 
trezentos e cinquenta reais ); para que a adjudicação nele procedida produza seus efeitos legais.

Monteiro - PB, 12 de Janeiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.027/2014 - SRP
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de 

acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão 
abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº 123/2006 e a Lei nº 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 050/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
1.6.027/2014 - OBJETO: Sistema de Registro de Preços PARA a EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS, de forma parcelada, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura. DATA DA ASSINATURA: 12/01/2015. 
EMPRESA COM OS PREÇOS REGISTRADOS: CAYO CESAR CONSERVA ALVES ME - CNPJ: 
10.714.416/0001-25 – Valor: R$ R$ 150.750,00 (Cento e cinquenta mil setecentos e cinquenta re-
ais); RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA CNPJ: 07.892.563/0001-80 – Valor: R$ 412.350,00 
(Quatrocentos e doze mil trezentos e cinquenta reais); 

Monteiro - PB, 12 de Janeiro de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Fundo Municipal de Saúde de Monteiro

EXTRATO DOS CONTRATOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AU-

TOMOTIVAS de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02 
Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório 
nº. 050/2014 – Pregão Presencial nº. 1.6.027/2014. DOTAÇÃO: 10.301.3015.2062 – 33.90.30.00 - 
10.301.2015.2066 – 33.90.30.00

10.302.3016.2079 – 33.90.30.00
10.302.3016.2081 – 33.90.30.00
10.302.3016.2082 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 

meses, a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde do Município de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e as empresas: RET IDEAL 
COMERCIO DE PEÇAS LTDA- CNPJ: 07.892.563/0001-80 - CT Nº. 16271/2015; 12/01/2015 – Valor: 
R$ R$ 412.350,00 (Quatrocentos e doze trezentos e cinquenta reais); CAYO CESAR CONSERVA 
ALVES - ME  CNPJ: 10.714.416/0001-25 – CT Nº 16272/2015;12/01/2015 – Valor: R$ 150.750,00 
(Cento e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais)

Monteiro - PB, 12 de Janeiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 09003/2015                                    PROCESSO ADM. Nº. 2015/000279
OBJETO: Contratação para aquisição Fardamento Escolar, para o atendimento das demandas da 

Rede Publica Municipal de Ensino.
ABERTURA DIA: 18/03/2015 HORÁRIO:  09:00 horas 
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa através do Pregoeiro torna público 

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

João Pessoa, 03 de Março de 2015
José Martins Inácio

Pregoeiro Oficial da CSL/SEDEC

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 03 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais médicos 
e hospitalares diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 03 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 04-016/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria 

nº. 623 de 02 de maio de 2014 torna público, que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº. 04-016/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS E COPO DE 200 ML), 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 

DATA: 16/03/2015
HORÁRIO: 15h00min
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Central Permanente de Licitação - Sede da Secretaria da 

Administração a Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Decreto Municipal nº. 7.884/2013, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14.

Edital: cópia a ser adquirida mediante meio eletrônico através do E-Mail: licitacaojp@gmail.com, ou 
pelo site da PMJP: http://www.joaopessoa.pb.gov.br. Fone: 3218-9006/3218-9005.

João Pessoa, 03 de março de 2015.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOMISSA-
NITÁRIOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ROUPAS E ÁREAS HOSPITALARES. 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, 03 de Março de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 006/2015, do tipo Menor Preço por Lote objetivando a CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES 
AUTÔNOMOS (PESSOAS FÍSICAS), PARA EFETUAREM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALI-
DADES. Data de Abertura: 16/03/2015 às 16h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de 
São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores 
informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 03 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 007/2015, do tipo Menor Preço por Item objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Data de Abertura: 16/03/2015 às 
15h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro 
Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 
3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 03 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS/PB

OBJETO: Locações de Veículos diversos para melhor atender as necessidades das Secretarias 
Municipais até dezembro de 2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2015.
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elemento de despesa: 

3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e:
CT Nº 00025/2015 - 20.01.15 - ABRRÃO BATISTA DE OLIVEIRA - R$ 13.200,00
CT Nº 00026/2015 - 20.01.15 - AILTON LOPES DO NASCIMENTO - R$ 18.600,00
CT Nº 00027/2015 - 20.01.15 - ANDREIA LORENÇO MEDEIROS - R$ 18.600,00
CT Nº 00028/2015 - 20.01.15 - CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA - R$ 18.600,00
CT Nº 00029/2015 - 20.01.15 - CLODOALDO ARAUJO DO NASCIMENTO - R$ 16.500,00
CT Nº 00030/2015 - 20.01.15 - ERIVAN BARBOSA - R$ 14.400,00
CT Nº 00031/2015 - 20.01.15 - FERNANDO DE SOUSA AMORIM - R$ 18.600,00
CT Nº 00032/2015 - 20.01.15 - FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA - R$ 18.600,00
CT Nº 00033/2015 - 20.01.15 - FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA - R$ 17.050,00
CT Nº 00034/2015 - 20.01.15 - GERALDO BENEDITO DA SILVA - R$ 23.400,00
CT Nº 00035/2015 - 20.01.15 - GIVALDETE MARINHO DOS SANTOS - R$ 23.400,00
CT Nº 00036/2015 - 20.01.15 - IVANILDO FELIPE DE MACENA - R$ 17.050,00
CT Nº 00037/2015 - 20.01.15 - IVONETE FERNANDES DA SILVA - R$ 17.050,00
CT Nº 00038/2015 - 20.01.15 - JOÃO MACENA - R$ 38.400,00
CT Nº 00039/2015 - 20.01.15 - JOSÉ ADELMO DELFINO DA SILVA - R$ 17.050,00
CT Nº 00040/2015 - 20.01.15 - JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - R$ 17.050,00
CT Nº 00041/2015 - 20.01.15 - JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO - R$ 17.050,00
CT Nº 00042/2015 - 20.01.15 - JOSÉ MARQUES DOS SANTOS - R$ 39.000,00
CT Nº 00043/2015 - 20.01.15 - JOSÉ ROBERTO DANIEL DE SOUZA - R$ 14.400,00
CT Nº 00044/2015 - 20.01.15 - JOSUÉ ROSENO FERREIRA - R$ 17.050,00
CT Nº 00045/2015 - 20.01.15 - LIDIVÂNIA DE LIMA MACENA - R$ 18.600,00
CT Nº 00046/2015 - 20.01.15 - LUIZ ANTONIO FERREIRA - R$ 18.600,00
CT Nº 00047/2015 - 20.01.15 - MANASSES SOARES PEREIRA - R$ 18.600,00
CT Nº 00048/2015 - 20.01.15 - MANOEL GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR - R$ 17.050,00
CT Nº 00049/2015 - 20.01.15 - MARIA ALVES BATISTA - R$ 17.050,00
CT Nº 00050/2015 - 20.01.15 - MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS - R$ 18.600,00
CT Nº 00051/2015 - 20.01.15 - MARIA DO CARMO DE LIMA - R$ 19.800,00
CT Nº 00052/2015 - 20.01.15 - MARINALDO ALBERTINO DA SILVA - R$ 18.600,00
CT Nº 00053/2015 - 20.01.15 - MARIO MENDES DA COSTA - R$ 18.600,00
CT Nº 00054/2015 - 20.01.15 - MAYLSON FIDELES HENRIQUE - R$ 13.200,00
CT Nº 00055/2015 - 20.01.15 - NORMA SUELY RAMOS - R$ 18.600,00
CT Nº 00056/2015 - 20.01.15 - OLIVEIRO ROCHA NETO - R$ 18.600,00
CT Nº 00057/2015 - 20.01.15 - PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR - R$ 18.600,00
CT Nº 00058/2015 - 20.01.15 - POLIBIO BATISTA ARAUJO - R$ 18.600,00
CT Nº 00059/2015 - 20.01.15 - RAFAEL DA SILVA CASTRO - R$ 23.400,00
CT Nº 00060/2015 - 20.01.15 - REGINALDO DE LIMA FERNANDES - R$ 17.050,00
CT Nº 00061/2015 - 20.01.15 - RONALDO FERNANDES DIAS - R$ 18.600,00
CT Nº 00062/2015 - 20.01.15 - THIAGO LEOBINO DE LIMA - R$ 18.600,00
CT Nº 00063/2015 - 20.01.15 - WANDEMBERG ALEXANDRE FÉLIX - R$ 27.500,00

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.007 – 01/2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.007/2015/PMM
A Prefeita do Município de Monteiro, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atribuições 

que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devida-
mente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal 
nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.007/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 009/2015 OBJETO: 
Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico em Geral. VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 20 de Fevereiro de 2015. EMPRESA 
VENCEDORA: FIT INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
14.529.732/0001-88, com o valor total de R$ 275.532,00 (Duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos 
e trinta e dois reais), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Monteiro - PB, 20 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.007/2015/PMM
Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 

HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.007/2015, que tem por objeto o Sistema de 
Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico em Geral, para suprir a necessidade da Prefeitura 
Monteiro, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: FIT INFORMÁTICA LTDA 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.529.732/0001-88, do qual sagrou-se 
vencedora nos itens: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 e 016, 
com o valor total de R$ 275.532,00 (Duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos e trinta e dois reais). 
Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a 
extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Monteiro – PB, 20 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE OLARIA E CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO DE GUARABIRA E REGIÃO, 

Rua São Manoel, 122 – 1º andar – Centro - Guarabira-PB.  CNPJ nº     
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO – ELEIÇÃO SINDICAL

Pelo presente Edital faço saber que no dia 18 de março de 2015, na sede desta entidade 
classista, com endereço acima indicado, será realizada Eleições para composição da nova Dire-
toria, do Conselho Fiscal, Delegação Federativa e seus respectivos Suplentes do Sindicato acima 
mencionado, durante o período de votação, funcionará 01 (uma) URNA COLETORA DE VOTOS na 
sede do sindicato, das 8h00min às 16h00min e mais uma urna itinerante no mesmo horario, ficando 
aberto o prazo de 08 (oito) dias para registro de chapa(s), a contar da publicação deste edital, de 
acordo com o estatuto social, o requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para 
o registro, ao Sr. Presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer  um dos candidatos 
que integra a chapa (s) no horário das 08h00min às 11h00min e de 14h00min às 17h00min, onde 
se encontrará a disposição dos interessados, pessoas habilitadas para o atendimento, prestando 
informações concernente ao Processo Eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do 
recibo de registro de chapa(s). A posse da Diretoria eleita se dará imediatamente ao término da 
apuração ou aclamação dos eleitos, com o mandato tendo  inicio no dia 06 de Abril de 2015. Gua-
rabira/PB, 03 de Março de 2015. José Roberto Araújo de Melo – Presidente do SINTRACER-GR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações e Compras
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Material Elétrico em Geral. FUNDA-
MENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 
e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2015, Pregão Presencial nº. 
0.6.007/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 25.751.3007.2026 - 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem 
vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Monteiro/Ednacé Alves Silvestre Henrique e a empresa FIT INFORMÁTICA 
LTDA, CNPJ 14.529.732/0001-88, com sede a Rua Coronel João Santa Cruz, 416, Centro, Mon-
teiro – PB, CEP: 58.500-000, com o valor total de R$ 275.532,00 (Duzentos e setenta e cinco mil e 
quinhentos e trinta e dois reais) – Contrato Administrativo nº 0.6.7.01/2015/CPL/PMM.  

Monteiro - PB, 20 de Fevereiro de 2015.
EDNACÉ ALVES SILVESTRE HENRIQUE

Prefeita Constitucional.
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
O Município de São João do Tigre, Estado da Paraíba, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, com sede na Av. Pedro Feitosa, 06, Centro, São João do Tigre/PB, representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. José Maucélio Barbosa, através da Lei Municipal nº 418/2015, publicada em 
20/02/15, torna público aos interessados que fará realizar Leilão Extrajudicial, aberto ao público em 
geral, dia 25 de Março de 2015, a partir das 10:00 horas, na Secretaria de Obras, Rua Lafaiete da 
Costa Ventura, s/nº, Centro, São João do Tigre/PB, a ser realizado pelo Leiloeiro Oficial Leandro 
Prudente Ferreira, objetivando a venda de bens móveis pertencentes à Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, que serão vendidos/repassados aos arrematantes no estado que se encontram, onde 
serão aceitos lances ou ofertas iguais ou superiores ao valor de avaliação do item 2, subitem 2.2, 
do 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 
15:15horas, ou e-mail leiloes@leiloesjudiciais.com.br, até o penúltimo dia designado para o ato da 
realização do Leilão. São João do Tigre/PB, 03 de Março de 2015.

José Maucélio Barbosa
 Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL POÇO JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente e Pregoeiro, sediada na Rua 

da Matriz, S/N - Centro– Poço de José de Moura - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
destinado a locação de  01 (um) veículo tipo passeio para atender as necessidades da Câmara 
Municipal Poço José de Moura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:Lei 
10.520/06 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Joca Claudino- PB, 27 de Fevereiro de 2015
Maria Gerlane Germano

Pregoeiro

DADOS 
CÂMARA MUNICIPAL POÇO JOSÉ DE MOURA 
RUA DA MATRIZ, S/N – CENTRO –
CNPJ: 01.618.606/0001-58
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 03 de MARÇO de 2015

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE TENDAS, FORMATO 
PIRÂMIDE, DESTINADAS AO MERCADO CENTRAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 04 de Março de 2015

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a realização de exames laboratoriais, destinados a 

manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município de Bernardino Batista. Data e 
Local, às 09:00 horas do dia 17/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de 
Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 03 de Março de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 23/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a execução de reforma de pneus, destinados a 

veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Bernardino Batista. Data e Local, às 10:00 horas 
do dia 17/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Ednete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - 
Bernardino Batista - PB.

Bernardino Batista - PB, 03 de Março de 2015.
Mateus Ribeiro Dantas.

Pregoeiro.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO                                  

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a realização de exames laboratoriais, destinados a 

manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município de Bernardino Batista. Data e 
Local, às 08:30 horas do dia 18/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de 
Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 03 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO                                  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 23/2015
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados na área de engenharia para fisca-

lização, supervisão e gerenciamento de obras do município de São Francisco. Data e Local, às 
09:30 horas do dia 18/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 
55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 03 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

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

Major José Fernandes, 146 - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-
TOS DE INFORMÁTICA (SCANNERS E IMPRESSORAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA –ANEXO I. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 024/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Uiraúna - PB, 03 de Março de 2015
JOANA DARC QUEIROGA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 08:00 horas do dia 16 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
material descartável e médico hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de 
saúde do Munícipio de Marizópolis conforme planilha FUNCEP. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Marizópolis - PB, 23 de Fevereiro de 2015
GRAZIELLE GOMES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO CGE Nº. 15-00093-9
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, através da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preço, Nº. 003/2015, do 
tipo menor preço. Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução das 
obras referente à complementação do sistema de esgotamento sanitário do bairro Jardim cidade 
Universitária, na cidade de João Pessoa/PB.  Abertura: 20/03/2015 – às 10:00 horas. Adquirir o 
Edital ou obter informações na sede da CAGEPA, situada na Rua Feliciano Cirne, 220, no Bairro 
de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba. Fone/fax: 3218-1208 – e-mail: 
cpl@cagepa.pb.gov.br. 

João Pessoa, 02 de março de 2015.
Lúcio Flávio Souto Batista

Presidente da CPL
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Sras. Alba Maria 
Souza, Ana Júlia Soares 
Cardoso, Vera Lins e Ja-
cinta Marta Mendonça, 
empresários Álvaro Her-
mano Régis, Solange 
Ruffo, dentista Rode-
nita Toscano de Brito, 
médicas Lúcia Cristina 
Dias da Silva e Maria 
Aparecida Souza, jor-
nalista Syusk Amorim.

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de março de 2015

Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  A top model Gisele Bünd-
chen anunciando que vai deixar 
as passarelas e ficar só com en-
saios, campanhas publicitárias 
e produtos de sua grife.
  O último desfile será no 
São Paulo Fashion Week, que 
acontece de 13 a 17 de abril, 
com a marca Colcci.

Zum Zum Zum
   Marielza e Carlito Araújo festejam a conquista do filho Gabriel José Bôtto Targino 
de Araújo que foi aprovado no vestibular de Jornalismo para a UFPB. Felizes mais ainda 
estão os avós corujas Itapuan Bôtto e Regina. 

FOTO: Dalva Rocha

80 anos
MATRIARCA 

de uma numerosa 
família, Nely Lisboa 
foi homenageada 
pelos seus dez filhos 
com uma bonita fes-
ta para comemorar 
seus bem vividos 80 
anos.

Os festejos 
foram realizados na 
residência de Telmo e 
Fátima Lisboa Lopes, 
em Intermares, com 
direito a momentos 
de muito carinho, 
alegria e descon-
tração.

   O projeto Arte na Empresa está apresentando desde segunda-feira e até o dia 
30, exposição de arte abstrata assinada pela artista paraibana Deícy Espínola. A mostra 
acontece no hall da empresa Energisa, no bairro do Cristo.

“Difícil é amar uma mulher 
e simultaneamente 
fazer alguma coisa 
com juízo”

“Ama teu próximo - se 
ele for alto, moreno
 e bonitão, será muito 
mais fácil”

LEON TOLSTOI MAE WEST

Humor
O ATOR e hu-

morista Fábio Porchat 
estará de volta a João 
Pessoa no primeiro dia 
de maio para show na 
Domus Hall, no Manaíra 
Shopping.

O espetáculo é 
“Fora do Normal”, um 
solo de stand-up que ele 
faz com observações 
bem humoradas sobre 
o cotidiano da vida. 
Os ingressos já estão 
à venda na bilhete-
ria daquela casa de 
shows.

FOTO: Goretti Zenaide

Jacinta e Ronaldo Mendonça, ela é a aniversariante de hoje

Moda
CERCA DE 300 mar-

cas estão participando 
do Mega Fashion Week 
que acontece até hoje 
no shopping Mega Polo 
Moda, em São Paulo. Na 
mostra, o outono inverno 
para este ano.

Sucesso na Ilha

Happy Hour
A CULTURA 

Inglesa está lançan-
do o projeto “Happy 
Hour” nas suas uni-
dades Manaíra, Bessa 
e Sul para acontecer 
nos dias 10, 12 e 13 
deste mês destinado 
a alunos, pais e convi-
dados. 

Os participantes 
poderão vivenciar o 
aprendizado da língua 
inglesa através do 
cinema (com o Oscar 
2015), artes, música e 
dança.

A festejada Nely Lisboa com os filhos Miguel, Carlos, Humberto, Fátima, Adriana, Ailton, Valéria, 
Hélio, Ana Maria e Ascendino

FOTO: Goretti Zenaide

Paula Borba e Germana Bronzeado nos festejos para Eudes Rocha

FOTO: Dalva Rocha

Nely Lisboa arrodeada pelos netos e netas nos festejos dos seus 80 anos

EM SUAS férias na Ilha de Fernando de Noronha-PE, 
com seu esposo Alexandre Miranda, a violinista Belle 
Soares está fazendo e acontecendo. 

Ao lado da baiana Daniela Mercury e do compositor 
Ju Medeiros, a paraibana participou de encontro na Pou-
sada Triboju, onde eles interpretaram músicas de Luiz 
Gonzaga e Dominguinhos. Belle Soares também esteve 
no Festival Gastronômico da Pousada do Zé Maria. 

O PATROCÍNIO dado à transmissão da Copa do Mundo 
de 2014, ampliação da plataforma digital e automação das 
lojas físicas ajudaram a aumentar o sucesso do Magazine 
Luiza que totalizou um lucro líquido de R$ 128,6 milhões 
e um crescimento de 81,89. Sua receita bruta cresceu em 
18,7% e atingiu R$ 11,5 bilhões. 

É o que revela informação dada à imprensa onde 
também se destacam as vendas através do e-commerce. 

Negócios em alta

OS CEM dias de gestão do governador Ricardo 
Coutinho neste segundo mandato será comemorado 
a partir da próxima segunda-feira até o dia 6 de abril.

Com uma agenda repleta de inaugurações nos setores 
da educação, esporte e infraestrutura, onde destacamos 
a reforma e revitalização da Vila Olímpica Parahyba que 
recebeu mais duas piscinas, novas arquibancadas com ca-
pacidade para 4 mil pessoas, além de cabine de imprensa, 
salas de massagem e fisioterapia, bem como banheiros 
e vestiários.

Agenda de inaugurações

COMEÇA hoje e vai até o dia 11 a XXII edição do 
Torneio do Algarve, em Portugal, reunindo seleções 
femininas de futebol do Brasil, Suécia, Alemanha, China, 
Noruega, EUA, Suíça, Islândia, França, Japão e Dinamarca. 

O destaque é que a Delegação Feminina Brasileira de 
Futebol está sendo chefiada neste torneio, em Portugal, 
por uma paraibana:  Rosilene Gomes, a ex-presidente da 
Federação Paraibana de Futebol.

Rosilene no comando

Saúde
COM TEXTO do 

médico Dráuzio Varela, o 
Informativo Laboratório 
Maurílio de Almeida, traz 
esta semana o tema 
“Terçol e Calázio”. Con-
firam no www.maurilio-
dealmeida.com.br.

O TRABALHO desenvolvido pelo estilista Ronaldo 
Fraga com 45 artesãs da Praia da Penha utilizando es-
camas de peixe vão estar na sua passarela na próxima 
edição do São Paulo Fashion Week.

Ronaldo está em João Pessoa com mais uma oficina 
com as artesãs onde ele promove qualidade do design 
e do produto, dando sofisticação às peças criadas com 
escamas, que até parecem madrepérola.

Ronaldo e as sereias

FOTO: Goretti Zenaide

Estilista Ronaldo Fraga e a belíssisma obra de Flávio Tavares na Estação Cabo Branco
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Polícia desarticula 
quadrilha acusada de 
pistolagem e tráfico
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Objetivo é evitar a 
entrada de material ilícito 
nas unidades prisionais

‘Body scan’ é instalado em presídios
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

A Secretaria de Esta-
do da Administração Peni-
tenciária (Seap) entregou 
ontem no Presídio de Segu-
rança Máxima - PB1, o “body 
scan” (raio-x scanner cor-
poral) às Penitenciárias Ro-
meu Gonçalves de Abrantes 
(PB 1 e PB 2) e Desembar-
gador Flósculo da Nóbrega 
(Roger), ambas em João Pes-
soa, e a Penitenciária Regio-
nal de Campina Grande Rai-
mundo Asfora (o Serrotão). 

A instalação do equipa-
mento tem como objetivo 
evitar a entrada de materiais 
ilícitos dentro das três maio-
res unidades prisionais do 
Estado, contribuindo para a 
manutenção da tranquilida-
de fora e dentro das peniten-
ciárias.

Para que não haja dúvi-
das quanto a segurança em 
relação à radiação do meca-
nismo, o secretário Wagner 
Dorta esclareceu que o equi-
pamento foi aprovado pela 
Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear (CNEN). "Uma 
pessoa caminhando cinco 
minutos no sol receberá mais 
radiação do que uma pessoa 
que se submete ao processo 
do scanner", afirmou.

Wagner Dorta destacou 
ainda que são poucos os Esta-
dos brasileiros que dispõem 
dessa tecnologia. “A Paraíba 
é um dos Estados vanguar-
distas no uso do ‘body scan’, 
equipamento que vai permi-
tir maior humanização do sis-
tema – vale mais uma vez res-
saltar – com todo o rigor que 
o processo exige. Qualquer 
pessoa que tente entrar em 
qualquer unidade prisional 
onde o ‘body scan’ foi insta-
lado será flagrada. O equipa-
mento emite feixes de raio-x 
que, literalmente, fotografa a 
pessoa, respeitando a ética e 
a dignidade”, prosseguiu.

Durante a inauguração, 
a juíza da Vara das Execu-
ções Penais, Hygina Bezer-
ra, advertiu que todas as 
pessoas que visitarem os 
presídios irão se submeter 
à vistoria do scanner, inde-
pendente do cargo de juiz ou 
promotor. Através do equi-
pamento é possível identi-
ficar armas, drogas e outros 
objetos. Além da redução da 
criminalidade, o novo tipo 
de revista também irá evitar 
constrangimento entre as 
mulheres na hora da visita 
íntima.

A escolha dos presídios 
foi feita através do grau de 
periculosidade da população 
carcerária. O valor da locação 
de cada um dos equipamentos 
é de R$ 29.900,00, totalizando 
R$ 89.700,00 por mês. Duran-
te todo o ano, a quantia inves-
tida será de R$ 1.076.400,00. 
A empresa que presta o servi-
ço é a VMI Sistemas de Segu-
rança, sediada em Lagoa Santa 
- Minas Gerais.

O diretor do Complexo 
Penitenciário Romeu Gon-
çalves de Abrantes (PB 1 e 
PB 2), Leandro Batista da 
Silva, relatou que apenas 
neste ano quatro visitantes 
foram abordados tentan-
do ingressar no presídio 
portando objetos ilícitos. 
Segundo o policial Antônio 
Raposo, na semana passada 
foram encontrados 29 obje-
tos dentro das celas. 

Janielle Lima
Especial para A União

FotoS: ortilo Antônio

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

O scanner corporal 
emite feixes de 
raio-x e, através 
dele, é possível 
identificar 
armas, drogas e 
outros objetos, 
substituindo a 
revista íntima

Prêmio da PB é destaque no site da UNE
Representantes das enti-

dades estudantis nacionais e 
locais avaliaram positivamente 
a iniciativa da Paraíba com o 
lançamento do Prêmio Solução 
Nota 10. O site da União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE) pu-
blicou matéria sobre o prêmio 
destacando a participação so-
cial a serviço da Educação. 

O prêmio é desenvolvido 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção e pelo Prêmio Ideia, em 
parceria com o Ministério da 
Educação, Universidade Fede-
ral de Lavras e o CNPq. Serão 
premiados em até R$ 20 mil os 
alunos, as escolas e a comuni-
dade que apresentarem ideias 
inovadoras para a melhoria da 
qualidade de ensino das esco-
las da rede estadual. 

Os estudantes e a socieda-
de em geral podem se inscrever 
acessando o link http://soluca-
onota10.pb.gov.br. O primeiro 
desafio será responder a per-
gunta “Como Reduzir a Evasão 
Escolar na Paraíba? Os autores 
das melhores ideias vão con-
correr a prêmios de R$ 2 mil, 
R$ 1 mil, R$ 500 e uma visita à 
sede da Google, em São Paulo. 

Para as três melhores escolas, a 
premiação será de R$ 20 mil, R$ 
10 mil e R$ 5 mil.

Iniciativa positiva 
A presidente da União 

Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas (UBES), Bárbara 
Melo, disse que apoia toda 
iniciativa de consulta pública 
por acreditar que a Educação 
não vai ser solucionada por 
uma só pessoa e sim com a 
participação da população. 
“A consulta pública faz par-
te da democracia. Acredito 
que o sistema no Brasil está 
precisando ser aprofundado. 
A iniciativa do Governo da Pa-
raíba com o prêmio Solução 
Nota 10 é primordial para esse 
aprofundamento”. Na Paraíba, 
o presidente do grêmio do Li-
ceu Paraibano, Higlandeberto 
Mendes, parabenizou a iniciati-
va. “Esse prêmio é importante, 
porque quer ouvir a sociedade, 
ou seja, o governo abre um ca-
nal de diálogo com todos para 
melhorar a educação do nosso 
Estado, então vamos incentivar 
ainda mais a participação dos 
grêmios estudantis”, disse.

A secretária executiva da 

Juventude, Esporte e Lazer, 
Priscilla Gomes, ressaltou a im-
portância do prêmio. “O estu-
dante, os professores e toda a 
sociedade paraibana assumem 
um papel de grande impor-
tância na tomada de decisão, 
incentivando assim a visão crí-
tica e construtiva do fazer esco-
lar”, avaliou.  

O secretário de Educação, 
Aléssio Trindade, explicou que 
as ideias são recebidas por um 
comitê interno, que modera e 
avalia estas ideias, seleciona 
as melhores para implemen-
tação e organiza os projetos de 
inovação que serão realizados 
com as ideias selecionadas. 
“Com isto, os gestores públi-
cos podem monitorar o status 
da implementação, o desem-
penho de seus líderes de ino-
vação e os resultados obtidos 
com as inovações”, finalizou.

Três mil postagens
Quase um mês após o 

lançamento, mais de três mil 
ideias já foram postadas no site 
do prêmio Solução Nota 10. 
Lançado no dia 9 de fevereiro, 
o prêmio já registrou mais de 
170 mil comentários e o site já 

conta com aproximadamente 
dois mil usuários. 

Até o momento, o ranking  
aponta em 1º lugar a Escola 
Estadual Professor Itan Perei-
ra, de Campina Grande, com 
327.786 pontos. Em 2º está a 
Escola Estadual Senador Hum-
berto Lucena, de Cacimba de 
Dentro, com 249.195 pontos; 
em 3º, a Escola Estadual José 
Paulo de Franca, de Mari, com 
95.349 pontos; em 4º, a Escola 
Estadual Francisco Romano da 
Silveira, de Mãe D’Água, com 
74.613 pontos e a Escola Esta-
dual Professor Lordão, de Picuí, 
em 5º, com 63.870 pontos.

Em 6º lugar está a Esco-
la Estadual José Américo de 
Almeida, de São José de Espi-
nharas, com 49.008 pontos; 
em 7º, a Escola Estadual Pe. 
Jerônimo Lauwen, de Santa Lu-
zia, com 44.633 pontos; em 8º, 
a Escola Estadual Pedro Targi-
no da Costa Moreira, de Cacim-
ba de Dentro, com 33.860 pon-
tos; em 9º, a Escola Estadual 
Maria José Miranda Burity, de 
Serra da Raiz, com 29.492 pon-
tos, e em 10º lugar está o Caic 
José Jofilly, de Campina Grande, 
com 26.742 pontos.

SOLUÇÃO NOTA 10

Começa cadastro de novos convocados

Começa hoje e vai até 
sexta-feira o cadastro dos 
candidatos convocados na 
2ª chamada da lista de es-
pera do Sistema de Seleção 
Unificada - Sisu 2015 pela 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG). Foram convocados 
1.353 candidatos para UFCG 
para ocupar as vagas de alu-

nos que foram os primeiros 
convocados da lista da es-
pera pelo Sisu, mas que não 
realizaram o cadastro.

Os candidatos devem 
fazer o cadastramento no 
período das 8h às 11h30 e 
das 14h às 17h. Na UFCG, o 
cadastro está sendo reali-
zado nas coordenações dos 
cursos para os quais os can-
didatos foram convocados, 
enquanto que na UFPB o 
cadastro de cada curso tem 
data e hora definidas que 

podem ser consultados no 
edital de convocação no site 
da Reitoria de Pós-Gradua-
ção da UFPB. A universidade 
prevê ainda duas chamadas 
da lista de espera, progra-
madas para os dias 9 e 16 
próximos.

Para o cadastro, os can-
didatos devem apresentar 
os seguintes documentos: 
certificado de conclusão 
do Ensino Médio (2º grau) 
ou curso equivalente, ou 
diploma de Graduação em 

curso superior, devidamen-
te assinado pelo candidato 
e pela escola; identidade, 
CPF, título de eleitor para 
os brasileiros maiores de 
18 anos, com comprovante 
de presença na última elei-
ção (1º e ou 2º turno da 
eleição de 2012), prova de 
quitação com o serviço mi-
litar para os brasileiros do 
sexo masculino e maiores 
de 18 anos, certidão de nas-
cimento ou de casamento, e 
comprovante de residência.

2a CHAMADA DO SISU

Servidores da 
UFPB e UFCG 
param atividades 
por 24 horas

Uma série de atividades 
marcou ontem em João Pes-
soa o Dia Nacional de Luta 
pela campanha salarial 2015 
dos técnico-administrativos 
das universidades federais. 
O movimento foi em cumpri-
mento ao calendário elabo-
rado pela Federação dos Sin-
dicatos dos Trabalhadores 
das Universidades Federais 
Brasileiras (Fasubra) e deli-
berada pelo Fórum Nacional 
dos Servidores Públicos Fe-
deral cujo objetivo é fortale-
cer a campanha salarial 2015 
unificada.

Na Paraíba, os técnicos-
-administrativos das Univer-
sidades Federal da Paraíba 
(UFPB) e Universidade Fe-
deral de Campina Grande 
(UFCG) cruzaram os braços 
por 24 horas. Durante o dia, 
os servidores participaram 
das atividades inseridas na 
programação realizada pelo 
sindicato representativo 
da categoria no Estado, o 
Sintesp-PB, como forma de 
mobilizar a categoria, forta-
lecendo o movimento e pres-
sionando o Governo Federal 
para abrir as negociações.

De acordo com a dire-
ção do Sintesp-PB, a pauta 
específica dos técnico-admi-
nistrativos das universida-
des federais será definida na 
Plenária Nacional da Fasu-
bra nos próximos dias 7 e 8, 
no Rio de Janeiro. Enquanto 
que a pauta unificada dos 
servidores públicos federais 
já está definida e tem como 
principais eixos a política 
salarial permanente com 
correção das distorções e 
reposição das perdas infla-
cionárias, índice linear de 
27, 3% data base para 1º de 
maio, entre outros. (TD)
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Farmácia em JP é interditada por 
irregularidades e gerente é preso
Fiscalização foi realizada 
pelo Ministério Público e  
vigilâncias sanitárias

Irregularidades no 
acondicionamento de me-
dicamentos, exposição 
de remédios e alimentos 
vencidos, além de falta de 
extintores e risco de incên-
dio na rede elétrica foram 
encontradas durante fis-
calização realizada ontem 
pelo Ministério Público da 
Paraíba que faz parte do 
Programa de Acidentes, 
desenvolvido pela Secreta-
ria Nacional do Consumi-
dor. 

O caso mais grave foi 
na Farmácia Permanente 
da Avenida Epitácio Pes-
soa, na capital, onde foram 
encontradas as maiores 
irregularidades, principal-
mente a exposição de me-
dicamentos e alimentos 
vencidos destinados a be-
bês. 

O estabelecimento foi 
interditado pelas Vigilân-
cias Sanitárias do Estado 
e da capital. O gerente re-
cebeu voz de prisão e foi 
levado para a 2ª Delegacia 
Distrital, onde foi autuado 

em flagrante pelo delegado 
Fernando Kleiton.

Segundo o promotor 
Glauberto Bezerra, diretor 
geral do MP-Procon, des-
de o início do ano a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) havia 
proibido a circulação e co-
mercialização de 19 medi-
camentos. 

Os Procons e os órgãos 
das Vigilâncias Sanitárias 
do Estado e de João Pessoa 
recomendaram aos estabe-
lecimentos a retirada dos 
produtos das prateleiras. 
“Hoje (ontem) fomos ve-
rificar se a determinação 
da Anvisa estava sendo 
cumprida”, lembrou o re-
presentante do Ministério 
Público.

Glauberto Bezerra 
disse que será instaura-
do inquérito policial para 
apurar as irregularidades 
nos estabelecimentos onde 
foram apreendidos suple-
mentos alimentares sus-
pensos pela Anvisa ou pro-
dutos sem registro.

A Curadoria do Con-
sumidor, juntamente com 
a Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros, 
Agevisa do Estado e Muni-
cípio e Conselho Regional 
de Farmácia participaram 
da operação.

Foto: Secom-JP

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Foto: Edson Matos

FARMÁCIAS FISCALIZADAS

# Big Ben (Avenida Epitácio Pessoa, em frente ao Grupamen-
to de Engenharia)
# Pague Menos (Avenida Epitácio Pessoa, Miramar, próximo 
ao Clube Cabo Branco)
# Redepharma (Avenida General Edson Ramalho, 139, Manaíra)
# Saúde Médica Ltda. (Rua Professora Severina Moura, 100, 
Torre)
# Dismed Ltda. (Avenida Corinta Rosas, 112, Torre)
# Atacamed (Avenida Joaquim Torres, 107, Torre)
# Permanente (Avenida Epitácio Pessoa, em frente à Nova 
Diagnóstico por Imagem)
# Redepharma (Avenida Epitácio Pessoa, em frente à Nova 
Diagnóstico por Imagem)

A partir do mês de 
maio, o Instituto de Assis-
tência à Saúde do Servidor 
(IASS) passa a atender os 
usuários por meio de tabela 
para marcação de consultas 
e exames. De acordo com a 
diretora-presidente do IASS, 
Laura Farias, a medida obje-
tiva evitar transtornos com 
as filas e concentração nos 
primeiros dias do mês. “Nós 
estamos organizando para 
que a partir de primeiro de 
maio todo procedimento te-
nha data marcada para que 
as pessoas sejam melhor 
atendidas”, explicou. 

Para ser atendido pelos 
serviços oferecidos pelo Ins-
tituto de Assistência à Saúde 
do Servidor (IASS), o fun-
cionário público estadual 
deve se dirigir ao órgão para 
providenciar seu cadastro e 
sua carteira de usuário, para 
ter direito e usufruir dos be-
nefícios que o Governo do 
Estado oferece através do 
IASS, ressalta Laura Farias.

No período de 1 a 10 

de cada mês, serão marca-
das consultas externas de 
alergia e imunologia; gas-
troenterologia; oftalmolo-
gia; mastologia; otorrino-
laringologia; pneumologia 
e psicologia. Nesse mesmo 
período do mês, o IASS tam-
bém marcará exames exter-
nos de alergia e imunologia; 
análises clínicas; anátomo 
patologia; oftalmologia; 
otorrinolaringologia; pneu-
mologia; citopatologia; aná-
lises clínicas; teste ergomé-
trico e colposcopia. 

No período de 10 a 31 
de cada mês, o IASS reser-
vou para marcação de exa-
mes de imagens e simila-
res: radiologia; endoscopia; 
ecocardiograma; densito-
metria; tomografia; mamo-
grafia; ultrassonografia, e 
ressonância magnética.

A terceira etapa de pro-
cedimento é reservada para 
marcação de exames das 
agências do interior do Es-
tado, no período de 20 a 31 
de cada mês.

IASS implanta tabela 
para consultas e exames

A PARTIR DE MAIO

PMJP faz caminhada no Centro da capital
A XI Caminhada das 

Mulheres, tradicional even-
to realizado pela Autarquia 
Especial de Limpeza Urba-
na (Emlur) em comemora-
ção ao Dia Internacional da 
Mulher, será realizada hoje, 
com concentração a partir 
das 8h, no Ponto de Cem 
Réis, Centro da capital. A 
caminhada é realizada pela 
autarquia em parceria com 
a Secretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres 
(SEPPM) e o Centro de Re-
ferência da Mulher Ednalva 
Bezerra (CRMEB).

“As ações da Prefeitura 
de João Pessoa em comemo-
ração ao Dia Internacional 
da Mulher são significativas 

não só por uma oportunida-
de de mostrar as conquistas 
alcançadas, como também 
porque promove o reforço do 
conjunto de ações que tem o 
objetivo de contribuir com a 
diminuição do preconceito 
existente contra as mulhe-
res”, ressalta Lucius Fabiani, 
superintendente da Emlur.

Os participantes da XI 
Caminhada das Mulheres 
se concentrarão no Ponto 
de Cem Réis e, posterior-
mente, seguirão em direção 
ao Parque Arruda Câmara, 
no bairro de Tambiá. Para 
animar a festa, estarão pre-
sentes o grupo de percussão 
da Emlur, Baticumlata, e de 
teatro, Agentes da Alegria. 

A proposta é que todos par-
ticipem vestindo roupas 
brancas. No final acontecerá 
uma grande confraterniza-
ção, com a celebração da paz 
e pelo combate à violência 
contra a mulher. 

Para a coordenadora da 
Divisão de Bem Estar Social 
(Dibes) da Emlur, Maria Apa-
recida Pontes, a caminhada 
será um momento muito es-
pecial. “Mostraremos a nossa 
alegria por tantas conquistas 
e também a força que temos 
para continuar lutando, es-
pecialmente contra a violên-
cia sofrida pelas mulheres”, 
destacou. Com o foco na ca-
minhada, a Oficina de Artes 
da Emlur confeccionou pla-

cas com palavras de ordem, 
estandartes e a pintura de 
um camisão que será vestido 
por cinco pessoas.  

 
Programação
Diversas atividades es-

tão sendo realizadas pela 
PMJP durante este mês de 
março em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, 
como a entrega de unidades 
habitacionais no Condomí-
nio Vieira Diniz, Roda de 
Diálogo sobre o enfrenta-
mento à violência contra a 
mulher, Marcha das Mulhe-
res e lançamento do Espaço 
Projeto Digital para Mulhe-
res (Projeto Mulheres Co-
nectadas).

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

150 faixas de pedestres são revitalizadas
Visando melhorar a 

orientação de condutores e 
pedestres, a Superintendên-
cia Executiva de Mobilida-
de Urbana (Semob-JP), por 
meio da Divisão do Sistema 
Viário (DSV), já realizou ape-
nas este ano a revitalização 
de 150 faixas de pedestres 
localizadas em 28 áreas dis-
tintas da capital. 

A medida faz parte das 
ações de reforço da sinaliza-
ção nas vias públicas de João 
Pessoa. “É um trabalho diá-
rio e de extrema importância 
para ordenar cada vez mais o 
trânsito na cidade”, explicou 
o superintendente, Roberto 
Pinto. As equipes da Semob 
realizam o serviço nos três 
turnos, sempre com a preo-
cupação de não provocarem 
lentidão no fluxo de veículos 
com a interdição das vias 
que recebem a revitalização.

Ontem, segundo Kle-
bson França, responsável 
pelo trabalho, começaram as 
ações para reforço das faixas 
de pedestre na Rua Ex-Com-
batente Assis Luís, no bairro 
João Paulo II. 

“As faixas existem e de-
vem ser respeitadas por to-

RUAS DA CIDADE

dos que transitam em suas 
proximidades. Este ano, es-
pecialmente, estamos come-
morando 10 anos da cam-
panha ‘Eu respeito a faixa de 
pedestre’ e o cidadão vem 
abraçando esta causa”, res-
salta Gilmara Branquinho, 
chefe da Divisão de Educação 
(Died). 

Entre as 28 localidades 
que já passaram pela revita-
lização das faixas de pedes-
tre em 2015 estão: Água Fria, 
Bessa, Mandacaru, Estados, 
Rangel, Cristo, Quadramares, 

Pedro Gondim, Bancários, 
Cidade Maravilhosa, Centro, 
Cabo Branco, Miramar, Er-
nani Sátiro, Cruz das Armas, 
Funcionários II, Jardim 13 de 
Maio, Geisel, Padre Zé, Tambiá, 
Brisamar, Ipês, Paratibe, Man-
gabeira, Alto do Mateus, Va-
lentina, Manaíra e Gramame. 

Estacionar no passeio 
ou sobre faixa destinada a 
pedestre, sobre ciclovia ou 
ciclofaixa, bem como nas 
ilhas, refúgios, ao lado ou so-
bre canteiros centrais, divi-
sores de pista de rolamento, 

marcas de canalização, gra-
mados ou jardim público é 
considerado infração grave, 
sujeito a multa de R$ 127,69,  
5 pontos negativos e remo-
ção do veículo. 

Parar no passeio ou so-
bre faixa destinada a pedes-
tres, nas ilhas, refúgios, can-
teiros centrais e divisores de 
pista de rolamento e marcas 
de canalização é considerado 
infração leve, multa de R$ 
53,20 e 3 pontos negativos 
na CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação).

A Semob reforçou a sinalização das faixas em 28 áreas distintas de João Pessoa este ano

Fiscais do Ministério Público encontraram expostos medicamentos e alimentos vencidos, principalmente destinados a bebês



Polícia Civil desarticula quadrilha 
que atuava no tráfico na Paraíba
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A ação culminou com a 
prisão de 12 pessoas e a 
apreensão de várias armas Pela cidade

Desafio
Irritado, Pimentel afirmou que se aquela 

era postura de Olimpio, este deveria rever sua 
posição. Considerado um dos mais atuantes e 
relevantes vereadores da CMCG, o peemedebista 
desafiou o colega a um comparativo das suas 
produções parlamentares.

l Paralisação
Os servidores de apoio da Prefeitura Municipal 

de Campina Grande anunciaram que vão realizar uma 
paralisação nesta quarta-feira (4), a partir das 9h, para 
protestar contra o não cumprimento, segundo eles, de 
uma promessa de campanha do prefeito Romero.

l Promessa
De acordo com informações do Sintab, durante 

reunião com a categoria, ainda no período eleitoral, o 
tucano teria assinado um termo de compromisso em 
que garantia que, se eleito fosse, pagaria a gratificação 
de pessoal de apoio das escolas e creches.

monitoria 
A Pró- Reitoria de Graduação da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB) lançou edital para 
seleção de monitores referente ao período letivo 
2015/1. Estão sendo oferecidas 150 bolsas no 
valor de R$ 220, conforme deliberação do Conselho 
Universitário (Consuni). Os interessados devem 
procurar as secretarias dos seus respectivos 
departamentos até a próxima sexta-feira, dia 6 de 
março, para efetuar a inscrição. O edital se encontra 
disponível no portal da UEPB.

Procura-se
A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

lançou edital para processos seletivos simplificados 
visando a contratação de professores substitutos para 
o campus de Campina Grande. As inscrições serão 
realizadas no período de 9 a 13 de março.

Área
A vaga é destinada para graduados em desenho 

industrial ou design com habilitação em projeto de 
produto. A área de conhecimento objeto da seleção é 
projeto de produto, materiais e processos de fabricação 
em design. A carga horária é de 40 horas semanais.

Vetos
A Câmara Municipal de Campina Grande realizou 

ontem uma longa sessão, que teve como ponto principal 
uma série de vetos do Poder Executivo a projetos de 
autoria dos parlamentares, assim como a emendas à 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2015. Ao todo, foram 
vetados doze projetos de leis propostos e aprovados 
pelos vereadores, assim como sete emendas ao 
orçamento. Os trabalhos, improvisados no Salão Azul, 
entraram pela tarde.

Derrubado
Dos doze vetos do prefeito Romero Rodrigues 

(PSDB) a projetos dos vereadores, somente dois 
foram derrubados. Um deles, um veto parcial. O outro, 
integral, de um PLO que proíbe a cobrança de ingresso 
a crianças menores de três anos nos teatros públicos 
e privados da cidade. Os parlamentares disseram 
estranhar as razões do veto do executivo à matéria, de 
autoria do vice-líder governista, Alexandre do Sindicato 
(PROS).

Colisão
Nessa terça-feira, 3, os vereadores Olimpio 

Oliveira (PMDB), líder do bloco de oposição na Câmara 
Municipal, e Pimentel Filho (PROS), presidente da 
Câmara, voltaram a bater de frente. Pimentel não 
gostou de um comentário da autoria do colega.

Contrassenso
Ao criticar o fato de colegas defenderem vetos 

do prefeito a matérias aprovadas pela CMCG, Olimpio 
ponderou que, se for para manter tal postura, os 
vereadores deveriam se limitar à produção irrelevante, 
como designação de nomes de ruas e honrarias.

A Polícia Civil desarti-
culou ontem uma quadrilha 
especializada em pistola-
gem, tráfico, roubos e frau-
des na região do Sertão da 
Paraíba. A Operação ‘A Teia’ 
– como foi denominada a 
ação – resultou na prisão de 
12 pessoas, além da apreen-
são de armas de fogo, mu-
nições de diversos calibres 
e mais de R$ 500 mil em 
dinheiro e cheques. A ação 
contou com a participação 
de 90 policiais civis, que 
cumpriram mandados expe-
didos pela Comarca de Con-
ceição a partir do trabalho 
feito pelos investigadores.

Fabiano Márcio Rodri-
gues, 41 anos, ex-candida-
to a vereador, é apontado 
como líder do grupo e foi 
preso no momento em que 
tentava fugir do cerco poli-
cial na cidade de Conceição. 
Uma oficial de Justiça que 
atuava no município tam-
bém foi presa por avisar à 
quadrilha sobre a ação da 
polícia. Mandados de prisão 
ainda foram cumpridos em 
Patos e Campina Grande e 
nos Estados de São Paulo e 
Rondônia.

De acordo com o de-
legado André Rabelo, res-
ponsável pela 3ª Superin-
tendência de Polícia Civil, 
que compreende todos os 
municípios do Sertão, o tra-
balho foi pautado em cin-
co meses de investigações 
realizadas pelo delegado 
Glauber Fontes e sua equi-
pe. “O grupo era articulado 
e formava um esquema cri-
minoso com ramificação em 
outros Estados. O dinheiro 

Agente observa alguns dos doze presos ontem na ‘Operação Teia’ no Vale do Piancó, Sertão da PB

do tráfico era utilizado para 
financiar favores políticos 
como concessão de remé-
dios, viagens e outros. Pelo 
menos seis pessoas foram 
vítimas de homicídios ou 
tentativas de homicídio por 
parte dessa quadrilha, que 
eliminava aqueles que não 
colaboravam com o esque-
ma. No dia 1º de janeiro um 
casal foi executado em Con-
ceição”, revelou.

O superintendente ain-
da afirmou que as ordens 
eram dadas por um apenado 
de Catolé do Rocha que está 
na Penitenciária Federal de 
Rondônia. “Ele é conhecido 
como ‘Véio’ e tratava dire-
tamente com o Fabiano de 
Doca acerca das mortes e do 
tráfico. O responsável por 
realizar as execuções seria 
Antônio Cavalcanti, conhe-
cido como Antônio Pernam-
buco”, completou. 

No fim da manhã, a po-
lícia conseguiu cumprir o 
mandado de prisão expedido 
contra a oficial de Justiça Ma-
ria do Desterro dos Santos 
Ferreira, que teria ligações 
com Fabiano Rodrigues e 
avisou o grupo sobre a ação 
policial que iria acontecer. 

O delegado geral de 
Polícia Civil, João Alves, 
destacou a participação de 
policiais de todo o Estado 
na operação, que reuniu 
efetivo da região, de dele-
gacias especializadas, como 
a Homicídios, e do Grupo 
de Operações Especiais 
(GOE). “A importância de 
uma operação como essa é 
desarticular um esquema 
criminoso de homicidas e 
traficantes, mostrando, so-
bretudo, o profissionalismo 
da Polícia Civil e a necessi-
dade do trabalho de inte-
ligência. Esse tipo de ação 

desfez esse grupo e vai au-
xiliar também no desmem-
bramento de outros que co-
metem crimes no Sertão da 
Paraíba”, acrescentou.

Além de Fabiano Már-
cio Rodrigues e a oficial 
de Justiça, foram presos: o 
agricultor Antônio Soares 
Cavalcanti, 44 anos; Mar-
celo José da Silva, 41 anos; 
a comerciante Tina Charles 
Vieira de Sousa, 37; o co-
merciante João Deon Dan-
tas, 47; o agricultor Charley 
Vieira de Sousa, 18 anos; o 
servente Cícero Lucas Viei-
ra de Lacerda, 18; o mon-
tador de móveis Geovânio 
Rufino Neves, 27; o comer-
ciante Fernando Antônio 
Vieira, 47; e o empresário 
Ronildo Xavier de Sousa, 
39. Outras duas pessoas 
foram levadas à delegacia 
para averiguação e estão 
sendo investigadas.

Bombeiros convocam novos habilitados 
O Corpo de Bombeiros 

Militar da Paraíba (CBMPB) 
divulgou o ato de convoca-
ção para o exame psicológi-
co dos candidatos habilita-
dos no exame intelectual do 
concurso para o Curso de 
Formação de Oficiais BM.  
Eles devem comparecer ao 
Centro de Educação da Po-
lícia Militar, na Rua Doutor 
Francisco de Assis Veloso, 
em Mangabeira, na capital, 
no próximo sábado (7).

Conforme a publica-
ção, o exame, que consiste 
na 2º etapa do certame, 
terá início pontualmente 
às 8h e será realizado com 
os candidatos melhor clas-

sificados em três vezes o 
número de vagas ofertadas 
– que foi de 15. A relação 
completa dos convocados 
está disponível no site do 
CBMPB, na baia concursos 
públicos, através do link: 
http://www.bombeiros .
pb.gov.br.

O presidente da comis-
são coordenadora geral do 
concurso, coronel Dênis 
Nery, alerta que os candi-
datos devem chegar ante-
cipadamente ao local do 
teste, pois não será permi-
tido o acesso ao Centro de 
Educação após as 8h.

“As portas das salas de 
aulas serão abertas às 7h30 

para que os candidatos pos-
sam ir se acomodando”, in-
formou o coronel Dênis, ao 
lembrar que os convocados 
devem levar para o exame 
uma caneta esferográfica 
azul ou preta, além de um 
lápis preto número dois e 
borracha.  Para identifica-
ção, os candidatos ainda 
devem estar de posse de 
um documento original de 
identificação com foto, não 
sendo aceita cópia. 

A recomendação é que 
os convocados não levem ao 
local do exame arma, celu-
lar ou qualquer equipamen-
to eletrônico ou objetos que 
emitam sons. Segundo o 

ato publicado, os candida-
tos não habilitados no teste 
psicológico estarão auto-
maticamente eliminados do 
concurso, que ainda prevê 
a realização de exames de 
saúde e de aptidão física. 

O Concurso 
A seleção para o Cur-

so de Formação de Oficiais 
BM ofereceu 15 vagas para 
o ingresso este ano, sendo 
dez para o masculino e cinco 
para o feminino. A primeira 
fase do certame consistiu na 
etapa intelectual, que utili-
zou a nota do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
realizado em 2014. 

eXame PsiColÓGiCo

Polícia Militar vai incorporar mais 120
O Comando-Geral da 

Polícia Militar convocou 
120 policiais para realiza-
rem os exames médicos da 
seleção interna para o cur-
so de formação de cabo, no 
próximo dia 19. Os convo-
cados foram habilitados na 
etapa intelectual, realizada 
no fim do ano passado. Há 
mais de 12 anos que não 
era realizado o concurso 
interno para esta gradua-

ção na PM. A lista dos con-
vocados está disponível 
no site da Polícia Militar 
(www.pm.pb.gov.br), no 
tópico ‘seleções internas’. 
A realização dos exames 
será dividida em dois gru-
pos, sendo o primeiro às 8h 
e o segundo às 14h – am-
bos no Centro de Educação 
da Polícia Militar, no bairro 
de Mangabeira, na capital. 
O candidato deve chegar 

com antecedência mínima 
de 1h, antes do horário es-
tabelecido.

Nesta fase, que tem cará-
ter eliminatório, é feita uma 
avaliação médico-odontoló-
gica no candidato, que fica 
responsável por apresentar 
exames subsidiários no dia, 
como o teste ergométrico, 
hemograma completo e ou-
tros definidos no edital do 
certame.

Após a etapa de saúde, 
os candidatos serão sub-
metidos aos exames físicos, 
depois da divulgação do re-
sultado do exame de saú-
de. Os aprovados nas duas 
etapas, dentro do número 
de vagas estabelecidas no 
edital, iniciarão o curso, 
conforme cronograma. A 
concorrência desta seleção 
interna foi de mais de 24 
policiais por vaga. 

CUrso De Formação De CaBos
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Governo assegura R$ 2 milhões
PORTO DE CABEDELO

A UNIÃO

Itália comemora 
deportação de 
Cesare Battisti
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O presidente da Compa-
nhia Docas da Paraíba, Lucé-
lio Cartaxo, durante reunião 
ontem com o ministro da Se-
cretaria dos Portos, Edinho 
Araújo, em Brasília, acertou 
os detalhes para a liberação 
de recursos federais, orça-
dos em aproximadamente 
R$ 2 milhões, para ajustes e a 
implementação do funciona-
mento em período integral do 
Porto de Cabedelo.

Durante o encontro, que 
também contou com a pre-
sença do deputado federal 
Damião Feliciano (PDT), ficou 
acertado que o ministro virá 
no próximo mês à Paraíba 
para anunciar oficialmente 
a ação. “Na primeira quinze-
na de abril, o ministro estará 
no Porto de Cabedelo para 
que possamos efetivar o or-
çamento que irá resolver o 
problema da sinalização e a 
implantação de seu funcio-
namento em tempo integral”, 
explica Lucélio Cartaxo.

Operando 24h por dia, 
a expectativa é que o fatura-
mento do porto aumente em 
até 20%. “O investimento não 
é pequeno, mas acredito que 
será crucial para o desenvol-
vimento econômico de nosso 
Estado. Isso será possível com 
a união entre o governador 
Ricardo Coutinho, o ministro, 
e nossa bancada”, completa o 
presidente da Companhia Do-
cas da Paraíba.

Dentre outros assuntos 
tratados com o ministro Edi-
nho Araújo, estão o aprofun-
damento do calado, ou seja, o 
ponto mais profundo do por-
to. “Atualmente, existe uma 

Investimento vai garantir 
o funcionamento em 
período integral

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de março de 2015

Aesa participa 
de debate sobre 
segurança hídrica 
na Câmara

O Governo do Estado, 
por meio da Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas 
(Aesa), participa hoje de uma 
sessão na Câmara dos Depu-
tados sobre a segurança hí-
drica e energética no Brasil. 
O debate terá início às 9h30, 
no Plenário Ulysses Guima-
rães da Casa Legislativa, em 
Brasília, com objetivo de de-
bater a escassez de água no 
Semiárido paraibano, ações 
governamentais para mini-
mizar os efeitos da seca e as 
perspectivas de melhoras no 
abastecimento.

“A Câmara está reunindo 
especialistas e gestores de 
recursos hídricos de todo o 
país. Eles querem avaliar os 
reais efeitos da estiagem e 
discutir maneiras de superar 
a crise. Vamos apresentar a 
situação da Paraíba e compa-
rar nossas dificuldades”, in-
formou o diretor-presidente 
da Aesa, João Fernandes, 
lembrando que dos 123 açu-
des monitorados, apenas 44 
estão com capacidade supe-
rior a 20%, 42 têm menos de 
20% e 37 estão em situação 
crítica, ou seja, menos de 5%. 

TCE-PB julga tem 12 
processos em pauta

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) se 
reúne na manhã de hoje para o 
exame de processos relaciona-
dos, entre outros, as contas de 
2012 oriundas da Prefeitura de 
Natuba e da Câmara Municipal 
de Marcação, exercício de 2013. 
Compõem a pauta, com 12 itens, 
processos decorrentes de inspe-
ções especiais realizadas pelo 
TCE nas Prefeituras de Cabedelo 
e Coremas, na Secretaria de Es-
tado da Saúde, afora recursos 
por ex-gestores de Ingá (exer-
cício de 2011), Catolé do Rocha 
(2010), Baía da Traição (2011) e 
Santa Cecília (2007).

Ouvidoria Geral 
divulga ranking 2014

A Ouvidoria Geral do Estado 
da Paraíba divulgou ontem o Rela-
tório Gerencial Quantitativo, Qua-
litativo e Propositivo de 2014 da 
Rede de Ouvidorias do Estado, que 
apresentou um total de 16.645 de-
mandas envolvendo toda a Rede de 
Ouvidorias, com destaque para: De-
tran (7.710); PBPrev (4.151); Ouvi-
doria SUS (2.456); Cagepa (1.317); 
Ouvidoria de Polícia (197); Ouvido-
ria do Sistema Penitenciário (152); 
Secretaria de Estado da Educação 
(146); Agevisa (124); Ouvidoria da 
Polícia Militar (106) e Secretaria de 
Estado da Administração (62).

FOTO: Divulgação/Secom-PB

As 992 famílias que serão bene-
ficiadas com a entrega do Residen-
cial Vieira Diniz, localizado no bair-
ro de mesmo nome, já conhecem o 
número e o bloco dos seus aparta-
mentos. Ontem, a Secretaria Munici-
pal da Habitação (Semhab) concluiu 
a etapa de sorteios, designando os 
imóveis para as 480 famílias que vão 
morar na ala B do condomínio. O 
processo foi acompanhado de perto 
pelo prefeito Luciano Cartaxo. 

“Esse dia simboliza todo o tra-
balho que tem sido feito para a re-
dução do déficit habitacional em 
João Pessoa e apara a garantia de 
uma moradia digna para todas as 
famílias que realmente precisam”, 
destacou o prefeito. “O lar é onde 
as famílias se fortalecem, se estru-
turam, e onde planejam seu futuro, 
por isso temos feito de tudo para 
entregar habitações com toda a 
qualidade”, complementou. 

Este foi o segundo dia de sor-
teios para definição dos proprietá-
rios dos apartamentos do Residen-
cial Vieira Diniz, contemplando as 
480 famílias da ala B. Com a defini-
ção dos proprietários, a equipe da 
prefeitura poderá realizar a vistoria 
dos imóveis junto aos moradores, 
passo que antecede a assinatura do 
contrato, seguida pela entrega defi-

Prefeitura sorteia apartamentos
PROGRAMA HABITACIOnAL

nitiva do apartamento. 
As 512 famílias que vão ocupar 

a ala B do condomínio já realizaram 
as vistorias. Eles vão assinar os con-
tratos a partir das 8h de hoje, no 
ginásio esportivo do Colégio Leonel 
Brizola, na Avenida Beira Rio. Para 
este grupo, o sorteio dos apartamen-
tos aconteceu no último dia cinco de 
dezembro.

Para os beneficiados, a sensa-
ção era de que a realização de um 
grande sonho está cada vez mais 
próxima. “É uma felicidade muito 

grande”, afirmou a dona de casa 
Maria das Dores Oliveira, de 41 anos. 
“Todo mulher quer ter sua casa, pra 
poder criar seus filhos direito e viver 
em paz”, afirmou. 

O Residencial Vieira Diniz pos-
sui 992 apartamentos, sendo 24 
adaptados para o acolhimento de 
idosos ou pessoas com deficiência, 
divididos em 62 blocos. Os imóveis 
possuem 45m², incluindo as áreas 
privativas e de uso comum, e con-
tam com sala, dois quartos, banhei-
ro, cozinha e área de serviço.

Outras 512 famílias, que já passaram pelo processo de vistoria, assinam contrato  hoje

FOTO: Divulgação/Secom-JP

lombada, que precisa ser re-
tirada. A ideia é que o calado 
chegue até 13 metros”, infor-
ma Lucélio. Com essa medida, 
navios de grande porte po-
derão desembarcar no Porto 
de Cabedelo. “A perspectiva é 
que modernizemos o porto e, 
com isso, consigamos expan-
dir ainda mais o crescimento 
econômico do Estado”, pontua.

A instalação da Frente 
Parlamentar da Água, reali-
zada na tarde de ontem, na 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), se transfor-
mou em um fórum de debate 
sobre a problemática da uti-
lização racional dos recursos 
hídricos, de atualização de 
informações sobre a situação 
da disponibilidade de água 
no Estado e, sobretudo, no 
princípio de uma caminhada 
em busca de soluções a cur-

to, médio e longo prazo para 
que se atenda às necessida-
des da população e se torne 
realidade a utilização racio-
nal deste recurso esgotável. 

A composição da Frente 
contará com a participação 
de três deputados de situa-
ção: Ricardo Barbosa (PSB), 
Anísio Maia (PT) e Buba 
Germano (PSB) e outros 
três parlamentares da opo-
sição, Dinaldinho Wanderley 
(PSDB), José Aldemir (PEN) 

e Janduhy Carneiro (PTN). 
Após a definição dos nomes, 
Jeová Campos enalteceu que 
a Frente não tem conotação, 
nem foco político. “Aqui não 
há partidarização porque 
a problemática da seca e a 
questão da utilização racio-
nal dos recursos hídricos é 
uma causa de todos, inde-
pendente de partidos e posi-
ção ideológica”, destacou. 

 Como primeiras ações 
de trabalho da Frente, ficou 

pré-agendado uma visita 
dos parlamentares ao Canal 
Acauã/Araçagi, no próximo 
dia 20, audiências em Sousa 
e Cajazeiras, nos dias 20 e 21, 
uma ação em Monteiro e Pa-
tos no dia 27 e em Pombal, no 
dia 28. Haverá ações também 
em Campina Grande e outras 
cidades. “Vamos definir uma 
agenda de trabalho para vá-
rias localidades e não sere-
mos uma Frente apenas para 
fazer relatório”, disse Jeová.

Frente Parlamentar da Água 
define ações de enfrentamento

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Medida será anunciada oficialmente na primeira quinzena de abril, com a vinda do ministro Edinho Araújo; expectativa é que faturamento aumente em até 20%

“(...) acredito 
que será 
crucial para o 
desenvolvimento 
econômico 
do nosso 
Estado.”



Deputados revogam benefício 
de passagens para cônjuges 

UNIÃO  A

NACIONAL

Mesa Diretora da Câmara 
voltou atrás e derrubou ato 
que concedia gratuidade
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Em 2015 se completam 10 anos desde o lançamen-
to da Declaração Universal da Laicidade no Século XXI.  
O fato aconteceu em dezembro de 2005, quando das 
comemorações, no Senado francês, do centenário de 
separação Igrejas-Estado naquele país. 

Os autores do documento que continua atualíssimo 
são os sociólogos Jean Baubérot (França), Micheline 
Milot (Canadá) e Roberto Blancarte (México). É uma 
declaração que cumpre, no mínimo, duas funções de 
altíssima importância para as sociedades às voltas com 
a diversidade do caldeirão cultural em que se transfor-
maram.

Num sentido, expressa a maturação de pesquisas 
para estabelecer um circuito de pensamento acadê-
mico, iniciadas em 1990. Circuito com agenda à época 
considerada complexa demais para que o Estado a 
integrasse às prioridades da promoção da cidadania, da 
igualdade e do bem-estar das pessoas.  

Temas como a supressão de símbolos religiosos 
dos ambientes públicos estatais, reconhecimento da 
multiplicidade das identidades de gênero e sexuais, o 
questionamento do ensino religioso com foco majori-
tário no Cristianismo nas escolas públicas entre outros 
foram reapresentados para constituir a laicidade como 
operador analítico. 

Num outro sentido, a Declaração Universal veio 
para reforçar a aspiração de liberdade embutida no 
conceito ao longo de sua trajetória na história. E, mais 
do que isso, identificar, na concretude das ações coti-
dianas que dão forma ao Estado democrático de direito, 
a legitimidade da necessária separação das questões de 
fé das razões de Estado.

Estado que em sua dinâmica de estabelecer po-
líticas públicas capazes de contemplar a expectativa 
das moralidades e das religiosidades não poderia nem 
poderá à luz dos pactos constitucionais vigentes no 
Ocidente excluir direitos.   

A Declaração não é uma referência apenas eu-
ropeia. A Rede Ibero-americana Liberdades Laicas 
difunde seus princípios. Entidades similares no Brasil 
se encarregam de ativar militância para promover 
debates sobre o tema que é explicitado no artigo 4 da 
Declaração:

“Definimos a laicidade como a harmonização, em 
diversas conjunturas sócio-históricas e geopolíticas, 
dos três princípios (...): respeito à liberdade de cons-
ciência e a sua prática individual e coletiva; autonomia 
da política e da sociedade civil com relação às normas 
religiosas e filosóficas particulares; nenhuma discrimi-
nação direta ou indireta contra os seres humanos”.

O artigo 5 aprofunda a definição: “Um processo 
laicizador emerge quando o Estado não está mais legiti-
mado por uma religião ou por uma corrente de pen-
samento específica, e quando o conjunto de cidadãos 
puder deliberar pacificamente, com igualdade de direi-
tos e dignidade, para exercer sua soberania no exercício 
do poder político. Respeitando os princípios indicados, 
este processo se dá através de uma relação íntima com 
a formação de todo o Estado moderno, que pretende 
garantir os direitos fundamentais de cada cidadão. 
Então, os elementos da laicidade aparecem necessa-
riamente em toda a sociedade que deseja harmonizar 
relações sociais marcadas por interesses e concepções 
morais ou religiosas plurais”.

Trouxe esta discussão à coluna por uma razão 
que não é simples: o anúncio feito à semana passada 
por deputados federais de que está sendo criada uma 
frente parlamentar católica. Esta se integrará à frente 
parlamentar evangélica já existente na Câmara Federal. 
O objetivo do movimento é barrar o que eles conside-
ram filosófica e moralmente inaceitável, a exemplo do 
amparo legal ao casamento homoafetivo.

No momento em que o mundo se escandaliza com 
as imagens do Estado Islâmico degolando pessoas e 
destruindo a marretadas o patrimônio artístico e cul-
tural milenar da Síria em nome de princípios religiosos 
e teológicos, é preocupante o fato de que no Congresso 
Nacional prosperem ideias embutidas em frentes reli-
giosas que ao invés de representarem a expansão das 
liberdades públicas signifiquem ameaças a direitos já 
conquistados.

Há esse míssil regressivo, agravante da circunstân-
cia de compressão da laicidade no espaço material e 
também simbólico do Congresso armado com frentes 
religiosas, denominado Estatuto da Família. A ressigni-
ficação em nova lei de prerrogativas, direitos, obriga-
ções familiares poderia ter o mesmo sentido do Estatu-
to do Idoso e similares. Mas, a partir da definição, pelo 
Estatuto em fase de votação, de que família tem no seu 
núcleo constitutivo originário apenas um homem e uma 
mulher há uma ostensiva gesticulação conservadora 
incabível como simetria do que apontam a Constituição 
e o Código Civil: antes de tudo, a dignidade da pessoa 
humana. Excluir os novos arranjos familiares de uma 
lei de proteção da família é estimular preconceitos dos 
quais precisamos nos libertar de uma vez por todas.

Laicidade

Daiene Cardoso

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), anun-
ciou ontem que a Mesa Di-
retora decidiu, por unani-
midade, revogar o ato que 
concedia o pagamento de 
passagens aéreas a côn-
juges de deputados. O be-
nefício só será garantido 
em situações excepcionais, 
conforme o caso.

Cunha admitiu que a 
pressão da opinião pública 
levou ao recuo da medida 
aprovada na semana pas-
sada. Segundo ele, a Casa 
quer atuar em “sintonia” 
com a sociedade. “Temos 
de ter sempre a humildade 
de andar em consonância 
com as versões que che-
gam à opinião pública. 
Houve um entendimento 
equivocado, se cristalizou 
uma versão de um prin-
cípio de um benefício, de 
uma regalia, que não era o 
caso”, justificou.

Presidente Eduardo Cunha (PMDB-RJ) admitiu que recuo foi motivado por pressão da opinião pública

FOtO: Ed Ferreira/Estadão Conteúdo

Com a revogação, volta 
a valer a proibição de paga-
mento de passagens para 
cônjuges em vigor desde 
2009. Na ocasião, foi reve-
lado que deputados e sena-
dores usavam recursos do 
Congresso para pagar pas-
sagens para amigos e fami-
liares viajarem no Brasil e 

no exterior, caso que ficou 
conhecido como “farra das 
passagens”. Desde então, 
apenas parlamentares e 
assessores têm o benefício 
para viagens oficiais.

O peemedebista não 
explicou quais seriam os 
critérios para o pagamento 
de passagens em casos ex-

cepcionais. Ele citou a de-
ficiência física da deputada 
Mara Gabrilli (PSDB-SP), 
terceira secretária da Mesa 
Diretora, que precisa de 
cuidados especiais e da pre-
sença constante de acompa-
nhantes. “Não dá para criar 
critérios para definir a ex-
cepcionalidade”, afirmou.

Comissões no 
Senado elegem 
seus primeiros 
presidentes

Três comissões perma-
nentes do Senado confirma-
ram ontem seus presidentes 
para o biênio 2015-2016. Os 
nomes já haviam sido acerta-
dos na semana passada após 
negociação entre os líderes 
partidários.

Na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática (CCT), 
foi eleito Cristovam-Buarque 
(PDT-DF), que citou como 
prioridade do colegiado a 
promoção da competitivida-
de do país por meio do avan-
ço em ciência e tecnologia. O 
senador carrega experiência 
na área. Foi reitor da Univer-
sidade de Brasília (UnB) entre 
1985 e 1989.

Na Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Par-
ticipativa (CDH), Paulo Paim 
(PT-RS) foi confirmado para 
presidir os trabalhos pela 
terceira vez. Ele ocupou o car-
go nos biênios 2007-2008 e 
2011-2012. 

Na Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Con-
trole (CMA), foi escolhido 
como presidente Otto Alencar 
(PSD-BA), eleito em outubro 
passado para seu primeiro 
mandato como senador. Ele 
adiantou que vai pedir ao 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, a realização de uma 
sessão temática em Plenário 
sobre a transposição do Rio 
São Francisco.

Hoje serão eleitos os pre-
sidentes das Comissões de 
Desenvolvimento Regional e 
Turismo (CDR) e de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE). 
Na CDR, foi definido o nome 
de Davi Alcolumbre (DEM-
-AP). Na CE, o indicado é Ro-
mário (PSB-RJ). Ambos eram 
deputados federais e inicia-
ram seus primeiros mandatos 
no Senado neste ano.

Erich Decat

Integrantes da Comis-
são de Direitos Humanos do 
Senado aprovaram ontem 
convites para que mem-
bros da equipe econômica 
do governo Dilma prestem 
esclarecimentos sobre as 
medidas provisórias que 
restringem a concessão de 
benefícios trabalhistas e 
previdenciários, como o se-
guro-desemprego e a pensão 
por morte (MPs 664/2014 e 
665/2014) encaminhadas 
para votação no Congresso. 
O requerimento foi apre-
sentado pelo senador Paulo 
Paim (PT-RS), reeleito hoje 

para presidir o colegiado no 
biênio 2015-2016. 

Entre os convidados estão 
os ministros da Secretaria-Ge-
ral da República, Miguel Ros-
setto; da Previdência, Carlos 
Gabas; e do Trabalho, Manoel 
Dias. “Vou fazer um adendo na 
próxima reunião de quinta-fei-
ra para chamar o ministro Joa-
quim Levy (Fazenda) e o Nel-
son Barbosa (Planejamento)”, 
afirmou Paim, após a sessão. 
Ainda não foi definida uma 
data da audiência, que terá de 
ser acertada com os ministros. 

“(Sobre) esse tema de-
zenas de entidades pediram 
para fazer um debate o mais 
rápido possível. A ideia é de-

bater as duas MPs”, afirmou 
Paim durante a sessão. “Que-
ro subscrever esse requeri-
mento. A iniciativa é válida e 
oportuna. Requer um bom e 
profundo debate”, emendou 
a senadora Fátima Bezerra 
(PT-RN). 

As propostas com ajus-
tes fiscais, encaminhadas ao 
Congresso por meio de duas 
Medidas Provisórias, rece-
beram cerca de 600 emen-
das (pedidos de alteração do 
texto original). Na reunião 
de ontem também foi apro-
vado o convite, para discus-
são do tema, de represen-
tantes do setor trabalhista e 
sindical.

Paim convoca ministros para 
explicações sobre ajuste fiscal

MEDIDAS PROVISóRIAS

O representante da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
Marcelo Lavenère, disse ontem que 
existe uma grave crise de represen-
tação política. Na avaliação dele, o 
modelo eleitoral atual “parece ter 
esgotado sua capacidade de organi-
zação social” e não atende aos an-
seios da população.

A declaração de Lavenère foi du-
rante audiência pública promovida 
pela comissão especial da reforma 
política. Ele defendeu a aprovação 
do Projeto de Lei 6316/13, conhecido 
como Eleições Limpas. Apresentada 
por mais de 100 entidades, entre elas 
a CNBB, a proposta proíbe o finan-
ciamento de campanha por empre-
sas; prevê eleições para o Legislativo 
em dois turnos; maior participação 

feminina na política; e fortalecimen-
to dos mecanismos da democracia di-
reta com a participação da sociedade 
em decisões nacionais importantes. 
“[O projeto] é uma colaboração ao 
Parlamento. Não tem cor, ideologia 
ou religião”, defendeu Lavenère.

PEC
A CNBB é contra a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 344/13, 
que tem norteado o início das dis-
cussões da comissão especial.

Para Lavenère, a PEC não cumpre 
o seu papel pelo fato de permitir o 
financiamento eleitoral de empre-
sas, acabar com o voto obrigatório e 
impor o voto distrital. “Infelizmente, 
não podemos aceitar nenhum desses 
três eixos”.

CNBB condena financiamento 
eleitoral por empresas privadas

REFORMA POLÍtICA
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A decisão da Brasil pode 
facilitar a extradição de 
Pizzolato pela Itália

Itália comemora deportação de 
Battisti pela Justiça brasileira

Genebra (AE) - O gover-
no e a polícia da Itália come-
moram a decisão da Justiça 
brasileira de ordenar a ex-
tradição de Cesare Battisti. 
Mas não negam que a medi-
da possa ser uma tentativa 
de o Brasil fazer um gesto 
para a Itália e, assim, conse-
guir que o governo de Mateo 
Renzi aceite a extradição de 
Henrique Pizzolato ao país. 

Oficialmente, nem o ga-
binete de Renzi e nem o Mi-
nistério da Justiça da Itália 
comentaram a decisão brasi-
leira. Mas, na alta cúpula do 
governo, a decisão foi rece-
bida “com muita satisfação” 
“Sempre houve uma grande 
surpresa na Itália em relação 
à decisão do Brasil de não 
extraditar Battisti. Agora, 
acho que as coisas começam 
a entrar em seu lugar”, decla-
rou um alto membro do go-
verno de Renzi, na condição 
de anonimato. 

Em Roma, a decisão tam-

bém foi tomada com um tom 
de ironia. “Antes, nossa Justi-
ça na Itália não era confiável. 
Agora que o Brasil quer Piz-
zolato, a avaliação é outra?”, 
questionou o alto funcionário 
do governo. 

Henrique Pizzolato foi 
condenado a 12 anos e sets 
meses de prisão no Brasil por 
conta do caso do Mensalão. O 
ex-diretor do Banco do Brasil 
fugiu para a Itália e, depois de 
um processo que durou um 
ano e meio, a Corte de Cassa-
ção de Roma optou por sua 
extradição ao Brasil. 

Uma decisão final, po-
rém, cabe ao governo de 
Renzi e deve ser tomada em 
abril. Por enquanto, o Mi-
nistério da Justiça da Itália 
sequer recebeu a ordem de 
extradição do Judiciário. 

Mas uma reviravolta no 
caso de Battisti terá certa-
mente um impacto, segundo 
membros do governo ouvi-
dos pelo Estado. 

Entre a polícia italiana, a 
percepção era já em fevereiro 
de que a decisão da Corte ita-
liana poderia abrir caminho 
para uma nova postura por 
parte do Brasil. “Estamos mui-
to satisfeitos”, declarou Fran-
cesco Falica, chefe da Direção 

Central da Polícia Criminal 
italiana e vice-representante 
da Interpol no país. “Essa era 
a nossa esperança”, disse. 

No Brasil, a Justiça Fede-
ral determinou que o ex-ati-
vista italiano Cesare Battisti, 
condenado na Itália por as-
sassinato, seja deportado. 
Em janeiro de 2009, governo 
brasileiro concedeu status de 
refugiado político ao italiano. 
Em seu último dia de man-
dato, Lula recusou o pedido 
da extradição feito pela Itália. 
Membro do grupo Proletários 
Armados para o Comunis-
mo, Battisti foi condenado à 
prisão perpétua na Itália por 
envolvimento em quatro as-
sassinatos na década de 1970. 

A Associação Italiana de 
Vítimas do Terrorismo tam-
bém defendeu que a entrega 
de Pizzolato fosse condicio-
nada a uma “troca” com Bat-
tisti. “Um ato de reciproci-
dade na extradição deve ser 
absolutamente necessário”, 
declarou Luca Guglielminetti, 
diretor internacional da en-
tidade. “O caso Battisti ainda 
não está encerrado. Não ape-
nas para as vítimas do terro-
rismo na Itália, mas para toda 
a opinião pública italiana”, 
disse o diretor. 

Jamil Chade
Da Agência Estado

A produção de gás natural no país 
atingiu novo recorde em janeiro deste 
ano, ao alcançar a marca de 96,6 mi-
lhões de metros cúbicos por dia (m/
dia). O recorde anterior foi registrado 
em dezembro do ano passado, com 
produção de 95,1 milhões (m/dia).

Os dados foram divulgados ontem 
pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
A produção total de petróleo e gás na-
tural nos campos nacionais fechou o 
mês de janeiro em aproximadamente 
3,077 milhões de barris de óleo equi-
valente (petróleo e gás natural).

Deste total, 2,469 milhões de barris 
diários foram de petróleo, e 96,6 mi-
lhões de metros cúbicos viabilizaram a 
produção recorde de gás natural.

Segundo a ANP, a produção de gás 
natural mostrou em janeiro de 2015 
crescimento de 20,2% em relação a 
janeiro de 2014, com um aumento de 
1,5% em comparação a dezembro do 
ano passado. A produção de petróleo 
cresceu 20,3% em relação ao mesmo 
mês de 2014, com queda de 1,1% re-
ferente ao mês anterior.

A produção do pré-sal, proce-
dente de 43 poços, foi 670,1 mil bar-
ris por dia de petróleo e 24,5 milhões 
de metros cúbicos por dia de gás 
natural, totalizando 824,2 mil bar-
ris de óleo equivalente diários, com 
aumento de 1% em relação ao mês 
anterior.

Do total do gás natural produzido, 
95,8% foram aproveitados com a quei-
ma do produto atingindo apenas 4 mi-
lhões de metros cúbicos por dia, uma 
redução de aproximadamente 16,6% 
em relação ao mês anterior e de 15,6% 
registrado em janeiro de 2014.

Produção de gás natural 
registra recorde em janeiro

DADOS DA ANP

Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil

FOTO: André Valentim/Agência Petrobras

A produção de gás natural no país atingiu a marca de 96,6 milhões de metros cúbicos por dia

A ANP informou que cerca de 
92,2% da produção de petróleo 
e gás natural foram provenientes 
de campos operados pela Petro-
bras. Aproximadamente 93,4% da 
produção de petróleo e 75,6% de 
produção de gás natural foram ex-
traídos de campos marítimos.

O Campo de Roncador, na 
Bacia de Campos, registrou nova-
mente a maior produção de pe-
tróleo, com uma média diária de 
346,6 mil barris. O Campo de Lula, 
no pré-sal da Bacia de Santos, foi 
o maior produtor de gás natural, 
com média de 12,1 milhões de me-
tros cúbicos por dia.

A plataforma P-52, localizada 
no Campo de Roncador, produziu 
por meio de 17 poços, cerca de 
171,1 mil barris de óleo por dia, 
considerada a plataforma com 
maior produção.

A produção procedente das ba-
cias maduras terrestres do Espírito 
Santo, Potiguar, Recôncavo, Sergipe 
e Alagoas foi 167,2 mil barris de óleo 
equivalente por dia, sendo 136,5 mil 
barris de petróleo e 4,9 milhões de 
metros cúbicos de gás natural.

Em janeiro de 2015, foram 
responsáveis pela produção nacio-
nal 308 concessões, operadas por 
22 empresas. Desse total, 83 são 
concessões marítimas e 225, ter-
restres. A produção de petróleo e 
gás natural no Brasil foi oriunda 
de 9.121 poços, sendo 835 marí-
timos e 8.286 terrestres. O campo 
que atingiu a maior produção foi 
o de Canto do Amaro, na Bacia Po-
tiguar, com 1.107 poços. Marlim, 
na Bacia de Campos, foi o cam-
po marítimo com maior número 
de poços produtores, responsável  
por 61 no total.

Campos operados pela Petrobras

A produção total de 

petróleo e gás natural 

nos campos nacionais 

fechou o mês de janeiro 

em aproximadamente 

3,077 milhões de barris 

de óleo equivalente

Rio (AE) - O juiz Flávio 
Roberto de Souza, da 3ª Vara 
Federal Criminal do Rio de 
Janeiro, foi afastado do julga-
mento de Eike Batista, con-
forme decisão final do Tribu-
nal Regional Federal (TRF) da 
2ª Região do Rio de Janeiro na 
tarde de ontem. Seguindo o 
voto do relator, os outros dois 
desembargadores da 2ª Tur-
ma Especializada do tribunal 
votaram a favor da saída de 
Souza do caso.

Foi decidida também 
a manutenção do bloqueio 
dos bens e ativos financeiros 

do empresário, medida que 
deve ser apreciada pelo pró-
ximo juiz que assumir o caso.

O julgamento de Eike fica-
rá agora suspenso até que se 
decida como será feita a redis-
tribuição para a vara que fica-
rá responsável pelo caso. Será 
feita uma consulta ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Na segunda-feira, o TRF 
informou que o processo ju-
dicial de Eike foi redistribuí-
do para a 10ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro. 
No entanto, a vara não é es-
pecializada em crimes finan-
ceiros. Com isso, os desem-
bargadores decidiram que o 
melhor seria fazer a consul-

ta, antes de ser determinada 
definitivamente a vara que 
cuidará do caso.

A redistribuição ocorreu 
seguindo uma determinação 
do CNJ. Na quinta-feira passa-
da, a ministra Nancy Andrighi, 
corregedora nacional de Jus-
tiça, determinou o afastamen-
to do juiz do caso, após ele ter 
sido flagrado ao volante do 
Porsche Cayenne, apreendido 
na casa de Eike pela Polícia 
Federal, como parte das me-
didas cautelares do processo. 
Apesar do afastamento já ter 
sido determinado pelo CNJ 
em âmbito administrativo, o 
caso também tinha que ter 
uma definição processual.

TRF afasta juiz de julgamento 
do empresário Eike Batista

RIO DE JANEIRO

Mariana Sallowicz
Da Agência Estado

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

Resolução da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), publicada ontem no 
Diário Oficial da União, fixa no-
vas regras para pesquisas clíni-
cas com medicamentos no Bra-
sil. A expectativa do governo é 
que as normas, aprovadas no 
início de fevereiro, tragam mais 
agilidade e permitam maior in-
serção do país no setor.

Uma das novidades é a 
definição de prazo para que 
a Anvisa avalie dossiês de de-
senvolvimento clínico de me-
dicamento (DDCM) contendo 
projetos de ensaios clínicos a 
serem feitos. Pelo texto apro-

vado, os estudos de fase III, 
com medicamentos sintéticos 
de outros países, terão prazo 
máximo de 90 dias para ava-
liação. A estimativa é que 60% 
dos estudos analisados atual-
mente pela agência se enqua-
drem nessa regra.

As novas regras preveem 
ainda que, nos casos em que a 
agência não se manifestar em 
até 90 dias, o estudo poderá 
ser iniciado, desde que aprova-
do por instâncias que avaliam 
aspectos éticos da pesquisa. 
Nesse caso, a Anvisa emite 
uma autorização para que o 
pesquisador importe os pro-
dutos da pesquisa em questão. 
Os pedidos de autorização que 
aguardam avaliação técnica e 

já se encontravam na Anvisa, 
anteriormente à vigência da 
norma, vão ser enquadrados 
na regra dos 90 dias.

Já os estudos de fases 1 e 
2, com medicamentos biológi-
cos ou realizados apenas no 
Brasil, terão prazo de 180 dias 
para avaliação pela Anvisa. O 
início do estudo, entretanto, 
não poderá ser feito até que 
isso aconteça.

Para a Anvisa, as pesqui-
sas clínicas são estudos com 
humanos para medir os parâ-
metros de segurança e eficácia 
de novos remédios. Os ensaios 
são divididos nas fases 1, 2, 3 
e 4, de acordo com o número 
de participantes e os objetivos 
específicos de cada etapa.

Anvisa publica regras sobre 
pesquisa com medicamentos

NOVA RESOLUÇÃO



A ofensiva contra os 
terroristas começou em 
agosto do ano passado 

Coalizão contra o Estado Islâmico
mata mais de 8,5 mil combatentes

Washington (AE) - A 
coalizão norte-americana 
contra o Estado Islâmico 
no Iraque matou mais de 
8,5 mil combatentes ter-
roristas desde o início da 
ofensiva, em agosto do ano 
passado, informou ontem 
um alto comissário dos Es-
tados Unidos.

O general Lloyd Austin, 
líder do Comando Central 
dos EUA, disse também 
que o Estado Islâmico, gru-
po terrorista que contro-
la partes importantes do 
norte e do oeste do Iraque 
desde meados de 2014, não 
é mais capaz de capturar 
novos territórios na região. 
“O grupo assumiu uma po-
sição defensiva no Iraque”, 
afirmou.

O general informou 

ainda que, além da morte 
de ao menos 8,5 mil com-
batentes do EI, a coalizão 
destruiu “centenas” de veí-
culos, tanques e armas pe-
sadas do grupo. 

Os bombardeios tam-
bém afetaram a capacidade 
do grupo de gerar receitas 
ao atacar refinarias de pe-
tróleo e postos de coleta de 
óleo bruto, especialmente 
na Síria.

 “O fato é que ele [o 
Grupo] não pode mais fa-
zer o que fez há meses 
atrás, quando tomava de 
assalto grandes regiões e 
conseguia manter o con-
trole sobre elas”, afirmou o 
general.

 As declarações de Aus-
tin estão presentes em um 
discurso que ele prepara 
para apresentar ao presi-
dente Barack Obama so-
bre a atual situação da luta 
contra o EI. O general foi 
comandante das forças dos 
Estados Unidos durante a 
Guerra do Iraque. 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de março de 2015
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PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.067.463/0001-21. Torna público 
que a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a 
Licença de Operação nº 340/2015 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015 - Prazo: 1095 dias. 
Para a atividade de: ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE SERVIÇOS (SHOPPING CENTER). 
Na(o) – AV. GOV. FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, N° 805 e 200 Município: JOÃO PESSOA - UF: 
PB. Processo: 2014-009084/TEC/LO-9178.

FRIGORÍFICO JAHU LTDA – CNPJ/CPF Nº 61.286.613/0010-12, Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 189/2015 
em João Pessoa, 19 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Industrialização 
de Camarão Descabeçamento, Descasque e Congelamento Na(o) -  RUA JOÃO DE BRITO LIMA 
MOURA, Nº 1226 – MANDACARU Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-008968/
TEC/LO-9136.

N & D ENGENHARIA LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.909.518/0001-69, Torna público que a SUDEMA - 
Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 369/2015 
em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Edificação mul-
tifamiliar com três pavimentos (térreo e dois pavimentos superior). Na(o) -  RUA ANA CRISTINA 
ROLIM MACHADO, QD: 59, LT: 315, AEROCLUBE, Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 
2015-000112/TEC/LO-9232.

VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (POSTO CANAÃ) – Torna público 
que requereu à Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 1908/14, REF. 
PROC. 3460/14 = COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS = IT: 10 MIL = AC: 692M² = NE: 15 
= L/ATV: AV. VASCO DA GAMA, Nº 64, JAGUARIBE/JP-PB. Processo: 2015-000684/TEC/LO-9375.

POTYGUAR CONSTRUÇÕES LTDA – Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR 
COM 02 UNDS – AC: 120,22m² - INV. 70.000 – EMP. 02 – LOC. ATV. RUA PROJETADA, QD. 
24 LT. 530 – LOT. PLANO DE VIDA – SANTA RITA – PB. Processo: 2015-000396/TEC/LO-9302.

SUCONOR S.A – CNPJ Nº 12.726.493/0001-20, Torna público que requereu à SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 4732/2012/PROC. Nº 
2012-004497 – PRODUÇÃO DE SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS E LEGUMES – AC: 6.000m² 
- INV. 44.000.000 – EMP. 27 – RUA CAPITÃO JOSE RODRIGUES DO Ó, 501 – DIST. INDUSTRIAL 
– JP-PB. Processo: 2015-000490/TEC/LO-9328.

 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL – CNPJ Nº 08.730.095/001-00. 
Torna publico que REQUEREU a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO em 03 de março de 2015 –, conforme processo nº 2015-001261/TEC/
LO-9313, para a atividade de Polícia Judiciária: do prédio onde funciona a Delegacia de Homicídios, 
localizada no bairro de Cruz das Armas/PB. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE – CNPJ/CPF Nº 08.916.645/0001-80 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação 
nº 333/2015 em João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para atividade de: 
Implantação de rede de drenagem pluvial e pavimentação em paralelepípedo nas seguintes ruas 
situadas em Jacumã: Rua Antonia Ribeira, José Miguel dos Santos, Etelvina do Nascimento, Prof. 
Maria Amali, José Miguel dos Santos, Projetada 01, 02, 13, 14, 21 e 23. Ruas beneficiada situadas 
na sede do município: Secretário Jacques Alves, Nossa Senhora de Fátima, Projetada 01, 02, 03, 
04. Na(o) – DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, Município: CONDE – UF: PB. Processo: 2014-
007548/TEC/LI-3571

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA – CNPJ Nº 93.209.765/0331-20, torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 363/2015 em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015 - Prazo: 708 dias, para a atividade de 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E OUTROS Na(o) – AV. MARECHAL 
FLORIANO PEIXOTO, Nº 3150, bairro DINAMÉRICA – Município: CAMPINA GRANDE – UF – PB. 
Processo 2015-000698/TEC/LO-9381.

GUARAVES – GUARABIRA AVES LTDA, CNPJ/CPF 12.727.145/0001-78, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação para a 
atividade de: FABRICAÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA PARA ANIMAIS (FRANGO, CAMARÃO E 
PEIXE), COM POSTO DE AUTO - ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) E DIQUE 
DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, situado na R. PB - 075 - 02, SÍTIO SANTIAGO, GUARABIRA/PB. 
Processo nº 2015-000949/TEC/LO-9465.
 
GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA - CNPJ/CPF Nº 12.727.145/0006-82. Torna público que a 
SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, emitiu a Licença 
de Operação nº 387/2015 em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015 - Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: ABATEDOURO INDUSTRIAL DE AVES. Na(o) – ROD. PB 073, KM 04 Município: 
GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2015-000693/TEC/LO-9377.

LEANDRO FIRMINO BARBOZA - CNPJ/CPF Nº 06.151.554/0001-76 Torna público que a SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇÃO DE OPERAÇÃO nº 
2171/2014 em João Pessoa, 22 de julho de 2014 – prazo: 730 dias. Para atividades de: Trata-se de 
uma empresa de fabricação de produtos de panificação Industrial. RUA DO COMÉRCIO – CENTRO 
-  PASSAGEM/Pb.  Referente ao Processo: 2013-005581/TEC/LO-5984

GERMANO RODRIGUES DE MELO - EPP - CNPJ/CPF Nº 03.766.700/0001-80 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇÃO DE 
OPERAÇÃO nº 4285/2014 em João Pessoa, 14 de novembro de 2014 – prazo: 730 dias. Para 
atividades de:  Comércio varejista de combustíveis (gasolina, álcool e óleo diesel) e lubrificantes. 
Na Rua  DEPIUTADO AMERICO MAIA – 455 – CENTRO – MUNICÍPIO: BREJO DO CRUZ/Pb.  
Referente ao Processo: 2014-006138/TEC/LO-8366

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, às 10:30 horas do dia 16 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Medicamentos, “Farmácia Básica, Controlados e especiais” destinados a farmácia básica, Samu 
e PSF para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do Munícipio de Marizópolis 
conforme planilha FUNCEP. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Estadual nº 24.649/2003. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Marizópolis - PB, 23 de Fevereiro de 2015
GRAZIELLE GOMES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015, 
que objetiva: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados em contabilidade para 
Implantação de Gestão Providenciaria e Gestão ao FGTS, referente à realização de Pesquisas, 
Estudos, Elaboração de Relatórios, Emissão de Diagnósticos e Aplicação de Ações; RATIFICO o 
correspondente procedimento, ADJUDICO e HOMOLOGO o seu objeto a: LC Consultoria, Asses-
soria e Tecn. da Inform. Ltda ME - R$ 240.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Bayeux - PB, 02 de fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015
CONTRATO Nº 045/2015 - Contratado(a): LC Consultoria, Assessoria e Tecn. da Inform. Ltda 

ME. Objeto: Contratação de serviços técnicos profissionais especializados em contabilidade para 
Implantação de Gestão Providenciaria e Gestão ao FGTS, referente à realização de Pesquisas, 
Estudos, Elaboração de Relatórios, Emissão de Diagnósticos e Aplicação de Ações. Valor Con-
tratado: R$ 240.000,00.  Recursos: Próprios. Classificação: Sec. da Administração, Out. Serv. de 
Terc. - P.Jurídica. Vigência: 02/02/2015 a 02/02/2016.

Bayeux/PB, 02 de fevereiro de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

Bellagio Empreendimentos SPE LTDA -CNPJ 19.181.446/0001-98, Torna publico que requereu à
SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a renovação da LI- Licença de 
Instalação nº 1716/2014=proc. 2014-3715 do processo 2015-000830/TEC/LI-3837, para atividade 
de: Edificação residencial multifamiliar com 42 unidades Habitacionais.

Bagdá (AE) - Tropas 
iraquianas entraram em 
combate com militan-
tes do Estado Islâmico 
ontem, o segundo dia 
da ofensiva para reto-
mar a cidade de Tikrit, 
mas o avanço tem sido 
prejudicado por ex-
plosivos improvisados 
plantados ao longo das 
vias que levam à cidade 
natal do ex-ditador Sa-
ddam Hussein.

Os confrontos mais 
intensos aconteceram 
no distrito de al-Dour, 
cidade ao sul de Tikrit, 
onde soldados iraquia-
nos e milhares de mi-
licianos xiitas, além de 
um contingente menor 
de combatentes tribais 
sunitas, lutam para ex-
pulsar os militantes que 
montaram linhas de 
defesa com dezenas de 
barris cheios de explo-
sivos e outros tipos de 
minas terrestres, infor-
maram integrantes do 
comando central ira-
quiano, em condição de 
anonimato. 

As fontes disseram 
acreditar que os pesa-
dos ataques com mor-
teiros realizados por 
jatos iraquianos produ-
ziram danos no fronte 
militante. As tropas que 
avançam em direção a 
Tikrit retiraram cerca de 
250 famílias das proxi-
midades. 

 Um oficial de segu-
rança com conhecimen-
to da campanha militar 
disse que dez soldados 
e combatentes voluntá-
rios aliados morreram 
nos confrontos e 75 fi-
caram feridos. 

A operação para 
retomar a cidade é a 
maior ação do governo 
iraquiano desde que os 
militantes tomaram o 
controle de Tikrit em 
junho. A medida é vis-
ta como um importan-
te teste para a capaci-
dade dos militares de 
trabalhar com as cha-
madas forças voluntá-
rias na expulsão dos 
insurgentes em outras 
partes do país.

Iraque tentar tomar cidade

Montreux, Suíça (AE) - Gradua-
das autoridades norte-americanas e 
iranianas deram início ontem ao se-
gundo dia de negociações nucleares 
na cidade suíça de Montreux, mesmo 
dia em que o primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu fez um 
discurso no Congresso dos Estados 
Unidos, no qual criticou as negocia-
ções entre Washington e Teerã. 

Enquanto o secretário de Esta-
do norte-americano John Kerry e 
o ministro de Relações Exteriores 
iraniano Javad Zarif, juntamente 
com seus auxiliares buscam forjar 
um acordo num hotel de luxo de 
Montreux, Netanyahu  denunciava 
o acordo como perigoso para o Es-
tado judeu e para o mundo. 

Integrantes das delegações nor-
te-americana e iraniana se reuniram 
por duas horas na manhã de ontem  
antes de um intervalo, de acordo 
com autoridades norte-americanas, 
segundo as quais a reunião foi reto-
mada mais tarde e continuou duran-
te o discurso de Netanyahu a uma 
sessão conjunta do Congresso, o que 
aconteceu no final da tarde de on-
tem pelo horário de Montreux. 

EUA negociam acordo com o Irã
PRoGRAMA nuCLEAR

Pucón, Chile (AE) - Um 
dos vulcões mais ativos da 
América do Sul entrou em 
erupção na madrugada de 
ontem no Sul do Chile, expe-
lindo fumaça no ar, enquanto 
a lava descia por suas encos-
tas. A situação fez com que as 
autoridades retirassem mi-
lhares de pessoas da região. 

O vulcão Villarrica en-
trou em erupção às 3h (horá-
rio local), segundo o Escritó-
rio Nacional de Emergências, 
que emitiu um alerta verme-
lho e ordenou a retirada das 
pessoas. Meios de comuni-
cação locais mostraram ima-
gens de explosões no topo do 
vulcão, fumaça densa e rios 

de lava. Autoridades temem 
que deslizamentos, provo-
cados pelo derretimento da 
neve que cobre a superfície 
da montanha, possa repre-
sentar um perigo para as co-
munidades próximas. 

O vulcão de 2.847 me-
tros de altura localiza-se na 
região central do Chile, a 670 
quilômetros ao sul de San-
tiago. Em seu sopé está loca-
lizada a pequena cidade de 
Pucón, cuja população é de 
cerca de 22 mil habitantes. 

Na segunda-feira, as au-
toridades chilenas haviam 
emitido um alerta laranja 
por causa do aumento da 
atividade no vulcão. Cerca 

de 3.500 pessoas já haviam 
sido retiradas, dentre elas 
turistas, disse o ministro do 
Interior e da Segurança, Ro-
drigo Penailillo. 

Penailillo informou que 
a erupção provocou a ele-
vação do volume das águas 
de vários rios da região, por 
causa do derretimento da 
neve na encosta da monta-
nha. Villarica é coberto por 
uma camada de neve de 40 
quilômetros quadrados. 

Autoridades observam 
atentamente as quarto co-
munidades que podem ser 
atingidas por deslizamentos 
de terra com o derretimento 
da neve. Cerca de 200 pes-

soas, que estão sem ligação 
com vias importantes por 
causa da destruição de duas 
pontes, também são moni-
toradas. As pontes foram 
destruídas pela elevação do 
nível das águas dos rios. 

A presidente Michelle 
Bachelet chegou a Pucón em 
meio a saudações e vaias on-
tem para verificar os prepa-
rativos de segurança e decla-
rou emergência agrícola para 
ajudar os fazendeiros. 

O Chile tem mais de 2 
mil vulcões na Cordilheira 
dos Andes e cerca de 90% 
deles permanecem ativos. O 
Villarrica é considerado um 
dos mais perigosos.

Vulcão entra em erupção e obriga 
retirar milhares de pessoas da área

no ChiLE

“Estamos trabalhando de for-
ma produtiva”, disse Kerry aos 
jornalistas. “Estamos avançando e 
conversando para conseguirmos 
progredir. Há questões e queremos 
tratar delas, mas há também a se-
riedade que precisamos para seguir 
adiante. Como dissemos durante 
todo esse tempo, precisamos da ne-
cessária vontade política para en-

tender que a única forma de seguir 
adiante é negociar”, afirmou Zarif. 

Porém, num sinal de que o dis-
curso de Netanyahu ressoa fora de 
Washington, Zarif criticou comen-
tários feitos pelo presidente Bara-
ck Obama feitos na segunda-feira 
como parte de um amplo esforço 
do governo para repelir as críticas 
israelenses.

O secretário norte-americano John Kerry se encontrou com autoridades iranianas

Foto: Jean Christophe Bott/Estadão Conteúdo
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botafogo x ceará

Belo joga a última cartada
Jogo hoje pela Copa do 
Nordeste é decisivo para 
as pretensões do Bota
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Nacional vai eleger novo 
presidente e disputar o
Paraibano da 2a Divisão

eudes toscano narrou a vitória do belo
HÁ 35 ANOS

“Um dia especial para nunca 
mais esquecer e ficar na história do 
futebol da Paraíba. Fiquei emocio-
nado e orgulhoso pela proeza do 
Botafogo em calar o Maracanã”. A 
declaração é do narrador esporti-
vo da Rádio Tabajara, Eudes Moa-
cir Toscano, mais conhecido como 
o “capitão”, que narrou a vitória 
do Botafogo-PB (2 a 1), diante do 
Flamengo-RJ, no dia 6 de mar-
ço de 1980 , em pleno Estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro, pe-
las ondas sonoras da emissora. Ele 
frisou que a imprensa carioca e o 
torcedor rubro-negro jamais ima-
ginavam que aconteceria uma “ca-
tástrofe” naquela noite de quinta-
feira pelo Campeonato Brasileiro. 

Ao lado do comentarista Mar-
coni Brito e do repórter de pista, 
João de Sousa, o “Capitão” frisou 
que no segundo gol do Belo, mar-
cado por Zé Eduardo, a garganta e 
alegria se misturaram na emoção. 
“Vi o Maracanã calar e assistir um 
time nordestino, que jamais se in-
timidou com a força do adversário, 
considerado imbatível em seus do-
mínios. Foi uma verdadeira exibi-
ção de gala do Botafogo no maior 
estádio do mundo”, comentou. De 
acordo com o narrador da Tabajara 
o time da Maravilha do Contorno 
esteve impecável em campo, onde 

os destaques foram Hélio Show 
(goleiro), Deca (zagueiro), Nicácio 
(volante) e Zé Eduardo (meia). 

“Por sinal o goleiro foi um pa-
redão, fazendo milagres, seguran-
do a pressão do Flamengo que foi 
todo pra cima em busca do empa-
te. Valeu o espírito dos jogadores 
que foram machos “sim senhor’, 
observou. Para Eudes um fato cha-
mou atenção de todos. Em plena 
Copacabana, na Cidade Mara-
vilhosa, o goleiro botafoguen-
se Hélio Show tirou a roupa e 
ficou pelado, comemorando 
a façanha alvinegra em solo 
carioca. “Foi uma loucura que 
surpreendeu a todos no mo-

mento de felicidade e descontra-
ção. Hélio sempre foi brincalhão 
e gozador, especialmente depois 
que derrotou o todo-poderoso 
Flamengo no Maraca”, avaliou o 
narrador da Tabajara. (WS) 

Eudes Toscano  viu 
o Maracanã calar na 

vitória do Botafogo

Depois de empatar com 
o Auto Esporte (1 a 1) pelo 
Estadual, o Botafogo volta as 
atenções hoje, às 22h, contra 
o Ceará, no Almeidão, pela 
quarta rodada do Grupo D do 
Nordestão. Para um time que 
ainda não pontuou na dispu-

ta - perdeu para River-PI e 
Fortaleza, ambos por 2 a 1 e o 
próprio Ceará (1 a 0) - sendo 
o lanterna do grupo, as chan-
ces de classificação são míni-
mas. Na Maravilha do Contor-
no ninguém pensa em outro 
tropeço e sim numa vitória 
para manter acesa a possibi-
lidade de disputar a segunda 
fase.

A equipe vem apresen-
tando um fraco rendimento 
nas duas competições (Nor-
destão e Paraibano), sendo 
pressionado pela torcida que 

cobra mudanças na comis-
são técnica. As alterações que 
vem ocorrendo a cada parti-
da não estão surtindo efeito e 
os resultados não aparecem, 
deixando os botafoguenses 
revoltados. Pelo que apresen-
tou no empate contra o Clube 
do Povo, o treinador Marcelo 
Vilar pode mexer na equipe 
para o confronto contra os 
cearenses. A falta de criativi-
dade e as finalizações erradas 
estão atormentando o co-
mandante alvinegro que bus-
ca um melhor padrão de jogo.

“Estamos tentando acer-
tar o time para que o Botafo-
go possa voltar a ganhar”, fri-
sou. Sobre as possibilidades 
de classificação para a outra 
fase, o técnico botafoguense 
acredita que no futebol tudo 
é possível. “Inicialmente te-
mos que fazer o dever de 
casa para depois continuar 
sonhando com uma possível 
classificação. Futebol se ga-
nha em campo e o Botafogo 
vai para o tudo ou nada”, co-
mentou.

Principal estrela na der-

rota de 1 a 0 para o Ceará, 
no jogo de ida, o goleiro Ge-
nivaldo sabe que não vai ser 
fácil, principalmente quando 
o time vem atravessando uma 
fase complicada e os resulta-
dos não acontecem. “Futebol 
é resultado e quando não 
aparece a coisa complica. Es-
tamos buscando sair desta 
situação e nada melhor que 
vencer para dar moral ao 
grupo”, observou o jogador. 
Diferente do adversário, o 
Ceará vem motivado, após 
ganhar do Fortaleza (1 a 0), 

no último sábado pelo Esta-
dual. Na terceira colocação, 
com 5 pontos - mesma pontu-
ação de Fortaleza e River-PI, 
primeiro e segundo coloca-
dos - o Vovô chega para ga-
nhar novamente do time da 
Maravilha do Contorno e bri-
gar pela liderança isolada do 
grupo. O treinador Silas deve 
mandar a campo a mesma 
equipe que venceu o clássico 
cearense. “Time que ganha 
não se  mexe, afinal, temos 
que dar crédito ao grupo”, 
alertou Silas.
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Aproveitar a instabili-
dade do Botafogo no Campe-
onato Paraibano e con quis-
tar um resultado positivo no 
próximo domingo, às 16h, 
no Estádio Almeidão, pelo 
Estadual. Esse é o objetivo 
do Sousa que está na quar-
ta colocação com 12 pontos, 
atrás apenas de Auto Esporte 
e Centro Sportivo Paraibano 
(CSP), ambos com 13 e do 
Treze (15), na liderança iso-
lada da disputa. 

De acordo com o treina-
dor Roberto Carlos só ganha 
quem ataca e marca gols, 
mesmo reconhecendo a tra-
dição do adversário atuando 
em seus domínios. Segundo 
ele, quando pensavam que 
o Sousa jogaria na defesa 
contra a Raposa o time foi 

valente e audacioso buscan-
do sempre os três  pontos. 
"Quem sonha com a conquis-
ta do título tem que ser ou-
sado e jogar para vencer. Não 
mudaremos a forma de jogar 
e vamos correr atrás de mais 
três pontos contra o Botafo-
go", disse.

    O “Dinossauro” não 
contará com o goleiro Ri-
cardo e o zagueiro Jeferson, 
que cumprirão suspensões 
automáticas. Com a saída 
do segundo goleiro Alisson, 
que se transferiu para o fu-
tebol piauiense, a vez será 
de outro Alisson, este das 
divisões de base. Já Andrey 
será o substituto de Jeferson 
na defesa. Mudanças que não 
tiram a confiança e otimismo 
do técnico do Sousa. 

Ricardo e Jeferson são
desfalques no domingo

SOUSA

Os jogadores do Sousa seguem treinando, visando o Botafogo

Jogadores do Botafogo 
entram em campo para 
continuar sonhando com a 
classificação na Copa do 
Nordeste

Classificação

Nordestão
Times PG J V E D GP GC SG
10  River-PI 5 3 1 2 0 5 4 1 
20  Fortaleza-CE 5 3 1 2 0 5 4 1
30  Ceará-CE 5 3 1 2 0 3 2 1 
40  Botafogo-PB 0 3 0 0 3 2 5 -3



Nacional realiza eleição e vai
disputar a Segunda Divisão

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de março de 2015

José Ivan e Alisson Nunes 
disputam a presidência
do clube no próximo dia 17

O Nacional de Patos vai 
mesmo voltar as atividades 
profissionais a partir deste 
ano. Isto é o que promete os 
dois candidatos à presidên-
cia do clube,  José Ivan e Alis-
son Nunes. A eleição para a 
nova diretoria executiva do 
Canário do Sertão será no dia 
17 deste mês. O clube desis-
tiu de participar do Campeo-
nato Paraibano de 2014, por 
problemas financeiros, e se 
retornar este ano será parti-
cipando da Segunda Divisão, 
programada para acontecer 
no segundo semestre.

O grande favorito a assu-
mir à presidência do Nacio-
nal é José Ivan, que já foi pre-
sidente do clube , no período 
de 2005 a 2009, quando con-
quistou um título paraiba-
no da Primeira Divisão, um 
vice-campeonato, uma Copa 
Paraíba e uma Taça Paraíba 
Sub-18, além de participa-
ções em dois Campeonatos 
Brasileiros, duas Copas do 
Brasil e uma Taça São Paulo 
de Futebol Junior.

“Na verdade, eu não 
queria concorrer, mas um 
grupo de empresários me 
procurou, oferecendo um 
respaldo financeiro para a 
construção de um CT, cujas 
obras já começaram, em um 
terreno doado por João Grilo, 
conselheiro do clube. É uma 
área de 3 hectares, e esta-
mos construindo um campo 
de treinamento e posterior-

mente alojamentos para os 
jogadores”, disse José Ivan, 
prometendo que o Alviverde 
vai voltar com tudo na Se-
gunda Divisão, para chegar 
de novo na elite do futebol 
do Estado. “Os próprios di-
rigentes de outros clubes di-
zem que um Paraibano sem a 
participação de Patos, perde 
o charme”, enfatizou.

O adversário de José 
Ivan, na disputa do pleito 
do dia 17, advogado Alisson 
Nunes, nunca foi dirigente 
de clube profissional. “Meu 
trabalho era com o ama-
dor e com o futsal. Mas caso 
seja eleito, vou formar uma 
equipe Sub-23, com o obje-
tivo principal de aproveitar 
o talento de todos os atletas 
e após a Série B, não iremos 
efetuar nenhuma paralisa-
ção, para que os torcedores 
não cheguem a lamentar e 
também iremos continuar 
fazendo o máximo para não 
perder o apoio dos sócios. Eu 
sou filho de ex-atleta, sobri-
nho de ex-atleta e temos par-
ticipado de reuniões abertas 
com a população, que tem 
clamado por mudanças. 

Nós temos um projeto, 
a longo prazo, para tornar o 
Nacional Atlético Clube auto-
sustentável, e não apenas um 
time para disputar uma com-
petição, desmanchar e for-
mar outro na próxima. Para 
tanto, eu tenho o apoio de 
empresários fortes de Patos 
e também de fora, que vão 
apoiar o projeto”, afirmou 
o advogado, se dizendo in-
dignado com o fato do clube 
não ter sequer uma diretoria, 
desde o último dia 31 de de-
zembro.

A última reunião técnica para 
definir detalhes da realização dos 
Jogos Escolares e Paraescolares 
edição 2015 será realizada hoje, 
às 9h30, no auditório da PBTur, na 
Praia de Tambaú, em João Pessoa. 
Na oportunidade serão apresenta-
das as ações do Governo do Estado 
que beneficiaram o esporte durante 
o período de 2011 a 2014 e ainda os 
projetos que serão executados ao 
longo deste ano.

Os Jogos, realizados pela Secre-
taria de Estado da Juventude, Espor-

te e Lazer (Sejel), acontecerão nas 14 
regionais da Paraíba. As escolas ga-
nhadoras estarão automaticamente 
classificadas para a etapa estadual 
e irão para os Jogos Escolares da 
Juventude, competição do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB).

O coordenador dos Jogos, José 
Hugo, reafirmou o convite para a 
reunião na PBTur. “É importantíssi-
mo que as escolas interessadas em 
participar dos Jogos compareçam, 
não só para discutir a parte técnica 
da competição, como também re-

lembrar do que o governo fez para 
engrandecer o esporte nos últimos 
quatro anos”, disse.

Tibério Limeira, titular da Sejel, 
explicou que os Jogos Escolares da 
Paraíba sempre procuram seguir as 
competições do COB. “A equipe téc-
nica da Sejel sempre procura fazer 
com que os Jogos Escolares sejam 
adequados aos padrões dos Jogos 
Escolares da Juventude, do COB. É 
o Governo do Estado sempre pen-
sando em engrandecer o esporte e 
o paradesporto”, frisou.

Governo realiza hoje a última reunião técnica
JOGOS ESCOLARES
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Na última sexta-feira, 
em sua sede social, a Associa-
ção Atlética Portuguesa com-
pletou 60 anos de fundação, 
ocasião em que a diretoria, 
comandada pelo presidente 
Antônio Carlos de Andrade 
Medeiros realizou um en-
contro com fundadores e 
historiadores lusos como 
Benedito Honório – primei-
ro presidente -, Doutor, Te-
mistocles (China), Marízio 
Coutinho, Ivaldo, Maninho, 
Mário Dornelas, Paulo Foba, 
além da presença de outros 
ilustres como Ivan Bezerra, 
José Araújo, Mineiro e Marti-
nho Braço de Guarda-Chuva.

Um coquetel foi servido 
aos presentes à solenidade. 

O clube foi fundado em 27 de 
fevereiro de 1955 e já con-
quistou 15 títulos, inclusive 
o inédito de 2008, o I Campe-
onato Paraibano de Futebol 
Feminino, sendo o primeiro 
clube a representar a Paraí-
ba na Copa do Brasil de Fu-
tebol Feminino. Entre os des-
taques da equipe, a jogadora 
Gleide, tendo como técnico 
Jorge Cláudio. 

A Portuguesa já foi cam-
peã infantil, juvenil, juniores 
e amador desde a sua funda-
ção. As competições foram 
promovidas pela Federação 
Paraibana de Futebol. A Lusa 
também participou da Se-
gunda Divisão de Profissio-
nais de 1966.

Clube reúne sócios para 
comemorar os 60 anos

PORTUGUESA

O presidente Antônio Carlos fala para os sócios fundadores

A modalidade de handebol faz parte das competições dos Jogos Escolares da Paraíba nas categorias Sub-15 e Sub-17

José Ivan e Alisson Nunes foram sabatinados esta semana pela imprensa patoense e falaram de suas candidaturas à presidência



Brasil estreia hoje contra a China
COPA ALGARVE

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 4 de março de 2015

Competição de futebol
feminino reúne as 
melhores seleções

A Seleção Brasileira Fe-
minina faz hoje a sua estreia 
na Copa Algarve, em Portu-
gal. A partida contra a China 
será em Albufeira, às 15 ho-
ras (12 horas de Brasília).

A última vez que as 
duas seleções se enfrenta-
ram foi em dezembro de 
2014, no Torneio Interna-
cional de Brasília, em que 
o Brasil conquistou o títu-
lo da competição. Naquela 
ocasião, a Seleção levou a 
melhor e goleou as chinesas 
por 4 a 1, com gols de Darle-
ne, Andressinha, Debinha e 
Andressa Alves.

Este será o primeiro 
jogo das duas equipes na 
competição. Na segunda 
rodada, na próxima sexta-
feira, o Brasil enfrentará a 
Suécia e, na última partida 
da fase classificatória, dia 9 
de março, o adversário será 
a Alemanha. Na primeira 
fase, todas as seleções se 
enfrentam por grupo - três 
confrontos cada.

A final será disputada 
pelos dois melhores primei-
ros colocados dentro dos 
três grupos. O terceiro lugar 
será definido em jogo entre 
o terceiro melhor primeiro e 
o melhor segundo colocado. 
E assim segue até a decisão 
do 11º lugar. Com isso, todas 
as equipes disputarão qua-
tro jogos.

Goleiras
Para o período da com-

petição, o preparador de go-
leiras da Seleção Brasileira 
Feminina, Veludo, teve que 
organizar os treinamentos 
de maneira que possa dar 
seguimento ao trabalho ini-
ciado na Granja Comary, mas 
sem muita intensidade. 

“Nos treinos, aqui, em 
Portugal,  trabalhamos situ-
ações de jogo, cruzamentos, 
reposição de bola e transição 
de jogadas. Tive que dimi-
nuir a intensidade, pois pre-
cisamos que as três goleiras 
estejam aptas a jogar.

FOTO: Mowa Press

Jogos de hoje

Copa do Nordeste
19h15 
Coruripe-AL x Sampaio Corrêa-MA
19h40
Bahia x Globo-RN
20h30
Serrano-BA x Confiança 
22h
Socorrense x Sport 
Botafogo-PB x Ceará 
América-RN x Vitória  

Copa do Brasil 
19h30
Santos-AP x Portuguesa 
Independente-PA x Icasa 
Capivariano x Caxias 
20h30
Murici x Cuiabá-MT 
Alecrim x Tupi 
22h
Villa Nova-MG x Coritiba 
Vitória da Conquista x Palmeiras

Cearense 
20h20
Maranguape x Quixadá
Horizonte-CE x Guarany-S 

Libertadores
19h45
Colo-Colo x Atlas 
22h
Internacional x Emelec 
San Lorenzo x Corinthians 

Barcelona tem
vantagem contra 
Villarreal pela
Copa do Rei

Hoje, Barcelona e 
Villarreal decidem uma 
vaga na final da Copa do Rei. 
Mesmo com a vantagem ad-
quirida no jogo de ida, vitó-
ria por 3 a 1, no Camp Nou, 
o técnico Luis Enrique fez 
questão de alertar sobre os 
perigos do adversário, que 
surpreendeu o Real Madrid 
no último domingo em ple-
no Santiago Bernabéu, no 
empate em 1 a 1. O treina-
dor fez questão de ressal-
tar a qualidade do Subma-
rino Amarelo e os perigos 
que poderá enfrentar no El 
Madrigal. 

“Não vamos a Villarreal 
a passeio. Nosso objetivo é 
vencer a partida e não ficar 
especulando nada. Assim, 
não há possibilidade de 
termos alguma surpresa. O 
Villarreal que conheço da 
Liga não se parece com o 
que jogou contra a gente. É 
uma equipe que trata bem a 
bola. Contra o Barça, foi um 
dos melhores jogos do cam-
peonato. Encontramos uma 
versão mais ofensiva que 
nas outras três partidas na 
temporada” disse o técnico. 

Para Luis Enrique, o em-
pate no Santiago Bernabéu 
vem reforçar a complexida-
de que o Barcelona vai en-
frentar jogando fora de casa 
contra o Villarreal.

“O empate na casa do 
Real reforça os resultados 
que temos tido contra eles. 
São muito perigosos, mas 
nós também somos. Não 
estamos aqui a passeio e 
estamos em um momento 
ótimo de forma e resultados. 
O Barcelona terá em campo 
seus principais astros, o bra-
sileiro Neymar e o argentino 
Lionel Messi neste jogo deci-
sivo da Copa do Rei.

Muller, 49 anos, 
volta a jogar na
Quarta Divisão
de São Paulo

O Fernandópolis apre-
sentou, na noite da última 
segunda-feira, dois dos três 
reforços do clube para a dis-
puta do Campeonato Paulista 
da Segundona (4ª Divisão). O 
principal deles é Müller, de 49 
anos, atacante tetracampeão 
do mundo com a Seleção Bra-
sileira em 1994. Além dele, o 
lateral direito Maurinho, de 
36 anos, ex-Santos e Cruzeiro, 
esteve no evento realizado em 
uma casa de shows em Fer-
nandópolis, interior paulista, 
que contou com a presença de 
cerca de 300 torcedores. 

Müller estava aposentado 
há 11 anos, mas aceitou o con-
vite do presidente Jerri Falcão 
para retornar ao futebol. No 
tempo em que esteve parado, 
o atacante, bicampeão mun-
dial com o São Paulo, traba-
lhou como comentarista de TV 
e como técnico. De acordo com 
o site Diário Web, de São José 
do Rio Preto, o jogador rece-
berá um salário de R$ 10 mil, 
além de um carro e uma casa. 

Cruzeiro e Corinthians farão 
o jogo de abertura do Campeona-
to Brasileiro 2015 muito provavel-
mente em Brasília. O time mineiro 
está punido pelo STJD e não po-
derá usar o Mineirão para a par-
tida, fato que fez o presidente do 
clube classificar como “péssima” a 
primeira rodada da competição. 
Esse é o segundo ano seguido que 
isso acontece. Em 2014, o Corin-
thians, como visitante, também 
abriu o torneio em campo neutro, 

contra o Atlético-MG em Uberlân-
dia, pelos mesmos motivos desta 
temporada. 

De acordo com a CBF, trata-
se apenas de uma coincidência. A 
tabela é montada duelo a duelo, 
junto com a Globo, respeitando 
uma série de critérios, como por 
exemplo os grandes do Rio e de 
São Paulo não jogarem no mesmo 
dia na mesma cidade, para evitar 
confronto entre as torcidas. 

Se o Alvinegro paulista fosse 

mandante na primeira rodada, 
vale lembrar, ele também jogaria 
em campo neutro, já que tam-
bém está punido pelo STJD. O 
Corinthians fará apenas um jogo 
em sua casa nas seis primeiras ro-
dadas do Brasileiro, sendo com o 
maior rival, o Palmeiras, no quar-
to compromisso. Cruzeiro (Brasí-
lia), Fluminense (Rio de Janeiro), 
Grêmio (Porto Alegre) e Joinville 
(Joiville) são os outros desafios 
longe de Itaquera.

Cruzeiro deve estrear no Mané Garrincha
CAMPEONATO BRASILEIRO

Palmeiras lança Gabriel diante do Vitória
Oswaldo de Oliveira 

definiu o time titular do 
Palmeiras para a estreia na 
Copa do Brasil, contra o Vi-
tória da Conquista (BA), em 
duelo marcado para as 22h 
de hoje, mas a grande novi-
dade da manhã de ontem foi 
a confirmação de que o jo-
vem atacante Gabriel Jesus, 
de 17 anos, será relacionado 
pela primeira vez desde que 
foi promovido - em 2014, 
quando ainda fazia parte 
das categorias inferiores, ele 
chegou a ficar no banco em 
jogo contra o Atlético-MG, 
com Ricardo Gareca, tam-

bém pela Copa do Brasil.
Gabriel é considerado 

um fenômeno das catego-
rias de base. Ele foi des-
taque e artilheiro do time 
Sub-17 no Paulistão da ca-
tegoria, em 2014, e repetiu 
a dose do time Sub-20 na 
Copa São Paulo Júnior, em 
janeiro deste ano. É o único 
atleta que disputou estas 
competições a ser aprovei-
tado no elenco profissional. 

O prodígio, que recen-
temente prolongou seu con-
trato até o fim de 2019, fica-
rá no banco de reservas. Já a 
equipe que começa jogando 

terá João Paulo ocupando 
a vaga de Zé Roberto na 
lateral esquerda e Jackson 
na vaga de Vitor Hugo na 
defesa. Zé Roberto fez uma 
cirurgia dentária na última 
segunda-feira e ainda está 
em repouso, enquanto Vitor 
Hugo, titular em todos os 
jogos da temporada, apre-
sentou uma inflamação no 
joelho direito.

O Verdão começará sua 
caminhada na Copa do Bra-
sil com a seguinte forma-
ção: Fernando Prass; Lucas, 
Tobio, Jackson e João Paulo; 
Gabriel e Arouca; Allione, 

Robinho e Dudu; Cristaldo. 
Foi esse o time montado 
pela comissão técnica no 
treino tático de ontem.

O meia Valdivia, em 
fase final de recuperação 
de lesão na coxa esquerda, 
segue afastado. Cleiton Xa-
vier, outro armador que a 
torcida está ansiosa para 
ver, segue aguardando que 
a Fifa envie o Certificado de 
Transferência Internacional 
para poder ser registrado. 
Kelvin e Mouche, ambos 
com problemas graves de 
joelho, completam o Depar-
tamento Médico.

COPA BRASIL

Ano passado, as duas seleções se enfrentaram num torneio realizado no Mané Garrincha, em Brasília, e as brasileiras venceram por 4 a 1

Cruzeiro e Corinthians farão o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro em Brasília, já que o time mineiro cumprirá punição
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Duelo pelo “grupo da 
morte” acontece hoje, 
às 22h, em Buenos Aires

Timão encara o San Lorenzo
TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA

De olho na liderança da 
chave 2, o ‘grupo da morte’ 
da Copa Libertadores, o Co-
rinthians enfrenta hoje, às 
22h, o atual campeão San Lo-
renzo, em duelo que será dis-
putado de portões fechados, 
no estádio Nuevo Gasómetro 
de Buenos Aires.

Ambas as equipes vence-
ram na estreia. Timão levou a 
melhor no clássico com o São 
Paulo (2-0), no Itaquerão, 
enquanto o ‘Ciclón’ começou 
sua campanha com vitória 
fora de casa por 2 a 1 diante 
do Danubio, do Uruguai, que 
tem tudo para ser o saco de 
pancadas da chave.

São Paulo e Danubio já 
disputaram a segunda roda-
da na semana passada, com 
goleada por 4 a 0 do tricolor, 
deixando os três favoritos 
empatados com os mesmos 
três pontos.

“É uma partida chave 
para nós. Estamos num gru-
po em que qualquer um pode 
tirar pontos do outro, em 
qualquer lugar”, avisou o téc-
nico do San Lorenzo, Edgar-
do Bauza.

“Preferiria não enfren-
tar times brasileiros, por-
que querem voltar a ganhar 
a Libertadores e investiram 

muito”, completou.
No ano passado, o San 

Lorenzo acabou com uma he-
gemonia de quatro anos dos 
clubes brasileiros na compe-
tição (Internacional foi cam-
peão em 2010, Santos em 
2011, Corinthians em 2012 
e Atlético Mineiro em 2013).

Para o duelo de hoje, 
o time de coração do papa 
Francisco não contará com a 
‘bênção’ do seu melhor alia-
do, a torcida, já que o jogo 
será disputado de portões 
fechados, por conta de uma 
punição imposta ao clube 
pela Conmebol.

O San Lorenzo foi san-
cionado pela agressão de um 
bandeirinha, atingido por 
uma pedra arremessada por 
um torcedor durante a dis-
puta da Recopa, que perdeu 
para o River Plate, campeão 
da Sul-Americana.

Ataque desfalcado
A equipe argentina tam-

bém terá desfalques dentro 
de campo, o carismático ‘gor-
dinho’ Néstor Ortigoza, autor 
do gol do título no ano pas-
sado, que arrasta uma lesão 
no tendão de Aquiles desde o 
fim do ano passado.

“Contra o Corinthians, 
vamos jogar meia classifica-
ção. Não podemos entrar em 
campo dormindo, é um jogo 
muito importante, que não 
podemos perder”, alertou 

Meia Jadson, que recusou oferta milionária da China para permanecer no Corinthians, está 100% e pronto para a partida de hoje

FOTO: Reprodução/Internet

Franco Mussis, que na ausên-
cia de Ortigoza, deve formar 
a dupla de volantes com Juan 
Mercier.

A equipe paulista segue 
sem seus principais atacan-
tes, Emerson Sheik e e Paolo 
Guerrero.

A ausência de Guerre-
ro era esperada, pelo fato do 
jogador ter que cumprir sus-
pensão por conta da expulsão 
contra o Once Caldas, na pré
-Libertadores, mas o corte de 
Emerson é mais nebuloso.

O Sheik, que foi uma das 

principais figuras das vitó-
rias sobre Once Caldas e São 
Paulo, sofreu uma inflamação 
no joelho, mas existem rumo-
res de que tenha sido cortado 
da viagem por motivos disci-
plinares.

Quem está 100% é o 

meia Jadson, que recusou 
uma oferta milionária da 
China para permanecer no 
Timão, a pedido da família. 
O pontapé incial está marca-
do para 22h, no horário de 
Brasília, sob a direção do juiz 
equatoriano Carlos Vera.

Porto Alegre - O Internacional vol-
tará a campo após o “Clássico da Paz” 
com o Grêmio, hoje, para encarar o lí-
der do grupo 4 da Taça Libertadores, o 
Emelec, do Equador, no Beira-Rio, sem 
poder contar com os meias Anderson 
e Charles Aránguiz.

O Colorado, que estreou com der-
rota no torneio continental para o The 
Strongest por 3 a 1, se recuperou na se-
mana passada, batendo o Universidad 
do Chile pelo mesmo placar. Depois dis-
so, o clube encarou “Grenal” atípico, 
com um setor destinado à torcida mis-
ta. Com reservas, a equipe comandada 
por Diego Aguirre empatou em 0 a 0.

Em entrevista coletiva concedida 
na véspera da partida, o treinador uru-
guaio do Colorado já antecipou que o 
zagueiro Ernando, além de Anderson 
e Aránguiz estão fora do duelo, todos 
por causa de problemas físicos.

Do trio, só o chileno foi titular na 

vitória sobre a Universidad do Chile. 
Em seu lugar, provavelmente, jogará o 
uruguaio Nico Freitas. Outra mudan-
ça, com relação a partida de quinta-
feira, será o retorno de Nilmar, que 
cumpriu suspensão. Com isso, Vitinho 
deverá ir para o banco de reservas.

O comandante do ataque colo-
rado, aliás, está, cada vez mais, sen-
do cobrado pela falta de gols. Diego 
Aguirre, contudo, defendeu o atleta, 
mas deixou claro que não existem ga-
rantias de que se trata de um titular 
absoluto da equipe.

“Nilmar, lamentavelmente, não 
está conseguindo gols. Está tentan-
do apoiar ao máximo. O importante 
é que ele está tentando, está pronto. 
Ninguém é titular assegurado. Às ve-
zes, alguns jogadores têm mais crédi-
to pela trajetória. A realidade é jogo a 
jogo, os atletas sabem disso”, afirmou 
o técnico.

Internacional tenta virar líder 
do grupo 4 no Beira-Rio

CONTRA EMELEC
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O técnico do Inter, Diego Aguirre, 
não poderá contar com força 
máxima contra o Emelec

Leonardo Moura reali-
zou na tarde de ontem seu 
último treinamento pelo 
Flamengo. Na noite de hoje, 
o jogador entrará em campo, 
às 22h, no Maracanã, para se 
despedir do torcedor rubro-
negro em amistoso contra 
o Nacional-URU. Foram dez 
anos de Gávea, muitos títu-
los e a sensação de dever 
cumprido.

“Minha imagem é po-
sitiva, saio com imagem de 
vencedor. Agora é torcer 
pelos meus companheiros, 
para continuarem deixando 
um legado de títulos”, disse 
o lateral-direito, que chegou 
em 2005 ao Flamengo, ven-
ceu cinco estaduais (2007, 

08, 09, 11, 14) duas Copas do 
Brasil (2006 e 13) e um Bra-
sileirão (2009).

Foi difícil para o lateral-
direito, que acertou contrato 
por três anos para defender 
o Fort Lauderdale Strikers, 
dos EUA, segurar a emoção. 
O jogador não segurou as 
lágrimas ao falar sobre seu 
período no Flamengo e res-
pondeu a muitas perguntas 
com a voz embargada.

“Estou emocionado. São 
10 anos. Não imaginava que 
essa última entrevista fosse 
acontecer tão rápido. Estou 
triste por um lado, por deixar 
o Flamengo, mas estou indo 
para um novo objetivo que 
pedi a Deus. Joguei no maior 

clube do Brasil. Cheguei à 
seleção brasileira por aqui”,  
disse Léo Moura.

Nacional-URU
O Nacional, do Uruguai, 

adversário do Flamengo na 
noite de hoje, receberá 100 
mil dólares (cerca de R$ 286 
mil) pela participação no 
amistoso. O valor será pago ao 
clube uruguaio até o fim deste 
mês. As determinações foram 
acertadas em contrato assina-
do entre as partes.

Recoba e Loco Abreu fi-
caram em Montevidéu para 
dar sequência aos trabalhos 
pelo Campeonato Uruguaio. 
No fim de semana, o time 
pega o Tanque Sisley.

Léo Moura se despede do 
Fla hoje à noite no Maracanã

AMISTOSO

A Confederação Bra-
sileira de Futebol promete 
instituir o “fair play” traba-
lhista no regulamento do 
Campeonato Brasileiro des-
te ano. A nova regra pune 
os clubes que atrasarem 
salários de seus jogadores, 
inclusive com a perda de 
pontos. O responsável por 
aplicar as penas, no entanto, 
ainda não foi esclarecido. Na 
visão do advogado Eduardo 
Carlezzo, a própria CBF deve 
ser a encarregada de aplicar 
as medidas cabíveis dentro 
da lei. O especialista criticou 

a possibilidade de se criar 
uma agência regulatória 
para a função.

“Parece que nós temos 
uma das maiores divergên-
cias, agora, sobre a mesa. 
Uma é a questão das penali-
dades e outra é sobre quem 
vai aplicar. Essa de quem vai 
aplicar me preocupa bastan-
te. Tenho escutado que po-
deria ser criada uma agência 
reguladora do Governo Fe-
deral para isso, poderia ser 
passado ao Conselho Nacio-
nal do Esporte. São órgãos 
políticos, não técnicos. Não 

têm capacidade para averi-
guação de dívidas e aplica-
ção de medidas esportivas. É 
só olharmos para o passado 
e vermos que em todas as 
agências criadas no passado, 
a parte técnica se foi e virou 
uma agência político-parti-
dária. (...) Sou favorável que 
essas medidas sejam aplica-
das pela CBF. 

Carlezzo defendeu que 
as medidas punitivas preci-
sam ser efetivas, de forma a 
incentivar os dirigentes de 
clubes a evitarem contrair 
dívidas.

CBF deve ser responsável 
pelas punições, diz advogado 

FAIR PLAY TRABALHISTA 



 JOAQUIM CAETANO LEITE – CNPJ Nº 10.994.198/0001-20, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 185/2013/
PROC. Nº 2012-008349 – COM VAREJ. DE GLP E ÁGUA MINERAL = AC: 80m² = INV. 2.000 = 
EMP. 01 – LOC. ATV. RUA SOLON DE LUCENA, 450 – CENTRO – CABEDELO – PROCESSO: 
2015-001217/TEC/LO-9501.

JANILSON RODRIGUES DA SILVA – ME – CNPJ Nº 14.086.285/0001-30, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – 
FABRICAÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRA = IT: 10MIL = AC: 80M² = NE: 01 = L/ATV: AV. GETULIO 
VARGAS S/N CENTRO, PEDRAS DE FOGO – PB. Processo: 2014-008836/TEC/LO-9089.

JULIO MOREIRA DOS SANTOS FILHOS – CPF Nº 237.641.474-15, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO = 
EDF. MULTIFAMILIAR COM 09 APTS = AC: 669,75M² = IT: 500MIL = NE: 05 = L/ATV: RUA PRO-
JETADA, QD. 21 – LT. 15 – AEROPORTO – BAYEUX – PB.  Processo: 2015-000509/TEC/LO-9329.

SÃO SALVADOR AGROINDUSTRIAL LTDA-ME – CNPJ Nº 14.133.361/0001-10, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação, para Loteamento Residencial com 1.422 Lotes, situada Rua RODOVIA PB 041 (Sapé 
à Capim), Zona Urbana, Sapé - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículo, tipo 
Camioneta, cabine dupla, 4x4, ano/modelo a partir de 2014 - Bananeiras/PB. 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. Telefone: (083) 3367-1129. Email: 
cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 02 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus e Câmara 
de Ar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 02 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Mobiliário e Equi-
pamentos. 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. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 02 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Didático e 
Pedagógico. 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. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 02 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:30 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente. 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. 
Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 02 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
locação e licença de uso dos softwares. 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. Telefone: (083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 04 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 15:00 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
serviços especializados de Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos da Secretaria da 
Saúde. 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. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 04 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
implantação, locação, suporte e manutenção de sistema integrado de gestão na Secretaria da 
Saúde. 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. Telefone: 
(083) 3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 04 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE COMUNICAÇÃO – INDEFERIMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL 
000011/2015

A Pregoeira Oficial de Esperança-PB, informa a quem interessar possa, que foi CONHECIDO e 
NÃO PROVIDO o recurso apresentado pela empresa SOLUMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (CNPJ: 11.896.538.0001/42), referente a decisão que 
inabilitou a recorrente na licitação em epígrafe. Maiores informações no horário das 08h00min às 
12h00min dos dias úteis, na Sala de Licitações na Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança 
- PB. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 02 de Março de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE VALOR Nº 021/2015, AO CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA Nº 002/2014
Pregão Presencial nº 003/2014. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Maria de 

L. Mendonça, CNPJ: 03.605.056/0001-68. Considerando que a contratada obter o reajuste de R$ 
0,27 no preço do litro de óleo diesel S/10, que é de R$ 2,71, passou R$ 2,98. Ficam ratificadas 
todas as demais. Data: 06/02/2015. Partes ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. Gomes M. 
da Cunha (Procurador). 

Rosângela de Fátima Leite – Contratante
Desterro/PB, 06 de fevereiro de 2015

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE VALOR Nº 020/2015, AO CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA Nº PP001/2014

Pregão Presencial nº 048/2013. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: Maria de 
L. Mendonça, CNPJ: 03.605.056/0001-68. Considerando Que a contratada obter o reajuste de R$ 
0,27, no preço do litro de óleo diesel S/500 que é de R$ 2,62, passou R$ 2,89. O reajuste de R$ 
0,31, no preço do litro de gasolina comum que é de R$ 3,07, passou R$ 3,38. Ficam ratificadas 
todas as demais. Data: 06/02/2015. Partes Ass.: Rosângela de F. Leite (Prefeita) e o Sr. Gomes 
M. da Cunha (procurador)

Rosângela de Fátima Leite – Contratante
Desterro/PB, 06 de fevereiro de 2015

SECRETARIA DE SAÚDE DE DESTERRO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE VALOR Nº 016/2015, AO CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA Nº 002/2014SAU
Pregão Presencial nº 003/2014. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB.  Contratada: 

Maria de L. Mendonça, CNPJ: 03.605.056/0001-68. Considerando que a contratada obter o rea-
juste de R$ 0,27, no preço do litro de óleo diesel S/10, que é de R$ 2,71, passou R$ 2,98. Ficam 
ratificadas todas as demais. Data: 06/02/2015. Partes Ass: Rubens M. das Neves (Secretário) e o 
Sr.  Gomes M. da Cunha (Procurador)      

Rubens Marques das Neves – Contratante
Desterro/PB, 06 de fevereiro de 2015.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE VALOR Nº 015/2015, AO CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA Nº PP002/2014

Pregão Presencial nº 048/2013. Contratante: Secretaria de Saúde de Desterro/PB. Contratada: 
Maria de L. Mendonça, CNPJ: 03.605.056/0001-68. Considerando que a contratada obter o reajuste 
de R$ 0,27 no preço do litro de óleo diesel S/500 que é de R$ 2,62, passou R$ 2,89. O reajuste de 
R$ 0,31, no preço do litro de gasolina comum que é de R$ 3,07, passou R$ 3,38. Ficam ratificadas 
todas as demais. Data: 06.02.2015. Partes Ass.: Rubens M. das Neves (Secretário) e o Sr. Gomes 
M. da Cunha (Procurador)

Rubens Marques das Neves – Contratante
Desterro/PB, 06 de fevereiro de 2015.

                
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente e Pregoeiro, sediada na Rua 

José Joaquim Duarte, S/N - Centro – UIRAUNA -- PB, às 11:00 horas do dia 13 de Março de 2015, 
licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
destinado a locação de  01 (um) veículo tipo passeio para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de UIRAUNA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:Lei 10.520/06 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

UIRAUNA- PB, 27 de Fevereiro de 2015
Maria Gerlane Germano

Pregoeira
DADOS 

UIRAUNA CAMARA MUNICIPAL 
CNPJ: 12.721.858/0001-24

RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, S/N – CENTRO – UIRAUNA-PB

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2015 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  27 de Fevereiro de 2015 e de conformidade com 
a Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: FIORI VEICOLO LTDA CNPJ: 35.715.234/0001-08, 

venceu nos itens 01 e 03 com o valor total de R$ 260.273,52 (duzentos e sessenta mil duzentos e 
setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) e a empresa MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCU-
LOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 08.111.613/0001-08 venceu o item 01 com o valor total 
de R$ 112.400,00 (cento e doze mil e quatrocentos reais) pelas razões expostas no referido Laudo.

 Gurinhém - PB, 03 de Março de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-

SENCIAL N.º 006/2015 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para as Empresas: 
FIORI VEICOLO LTDA CNPJ: 35.715.234/0001-08, venceu nos itens 01 e 03 com o valor total 
de R$ 260.273,52 (duzentos e sessenta mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois 
centavos) e a empresa MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ: 08.111.613/0001-08 venceu o item 01 com o valor total de R$ 112.400,00 (cento e doze mil 
e quatrocentos reais).

 Gurinhém - PB, 03 de Março de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA PB

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Major Inocêncio nº 64 - Centro - Água Branca – PB, às 10:00 horas do dia 19 de Março de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de 
assessoria contábil, elaboração de balancetes e folha de pagamento para a Câmara Municipal de 
Água Branca – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Água Branca - PB, 03 de Março de  2015
FÁBIO RADMAKER PESSOA DA SILVA- Presidente da Comissão

  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

AVISO DE ADIAMENTO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015

Proc. Administrativo nº 049/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de 

apoio, leva ao conhecimento dos interessados que a data de abertura do referido Pregão que 
estava prevista para ás 10:00 horas do dia 05 de março 2015,fica adiada a abertura para às 10:00 
horas do dia 17 de março de 2015, por motivos de saúde do Pregoeiro, cujo objeto é a locação de 
veículos e prestação de serviços de transporte escolar para atender necessidades no município 
de Diamante, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros 
constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL 
E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da 
Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 03 de março de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015

Proc. Administrativo nº 050/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 13:00 horas do dia 17 de março 2015, haverá aber-
tura do Pregão Presencial nº 007/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para fenecimento 
parcelado de combustíveis e derivados, para atender necessidades dos veículos oficiais no âmbito 
de João Pessoa-PB, durante o exercício de 2015, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS 
FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2015 
- LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 
Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 03 de março de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

ELEIÇÃO  SINDICAL
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL PLÁSTICO E RESINAS 
SINTÉTICAS DE CAMPINA GRANDE/PB, Pelo o presente Edital, faço saber que no dia 27 de Março 
de 2015, no período de 8h00min as 14h00min, na sede do Sindicato, sito, a Rua: Maximiniano 
Machado, 273 – José Pinheiro, na cidade de Campina Grande/PB, será realizada a Eleição para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação Federativa Junto a FTI/PB, Federação a 
qual esta entidade está filiada, e seus respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 08 (oito) 
dias para registro de chapa(s) que concorrerá a contar da data da publicação do aviso resumido 
deste edital. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, que 
será dirigido ao Presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer um dos candidatos 
concorrentes da chapa. A secretaria do Sindicato funcionará nos períodos destinados ao registro de 
chapas no horário de: 08h00min as 11h00min e de 14h00min as 17h00min. Este edital encontra-se 
afixado na sede do Sindicato e nas empresas do setor, onde existir associados. A impugnação de 
candidatura(s) poderá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação das relações da(s) 
chapa(s) registradas. Caso não seja obtido o “Quorum” em 1ª (primeira) convocação, a eleição se 
dará em 2º (segunda) convocação, para o dia 07 de Abril de 2015. No horário e local da 1ª (primeira) 
eleição. Campina Grande/PB, 03 de Março de 2015. José Cordeiro Sobrinho – 

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA DE PREÇOS POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE COMBUS-
TÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00011/2015. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e: CT Nº 00021/2015 - 27.02.15 - NCG COMBUSTÍVEIS 
LTDA - EPP - R$ 1.464.700,00.

  
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente e Pregoeiro, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro – Poço Dantas - PB, às 16:30 horas do dia 13 de Março 
de 2015, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: Aquisição par-
celada de Combustíveis e Lubrificantes para atender as necessidades diária da Câmara Municipal 
de Poço Dantas . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Poço Dantas- PB, 27 de Fevereiro de 2015
Maria Gerlane Germano

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DEPOÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente e Pregoeiro, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, S/N - Centro – Poço Dantas - PB, às 17:00 horas do dia 13 de Março 
de 2015, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa destinado a locação de  01 (um) veículo tipo passeio para atender as necessidades da 
Câmara Municipal de Poço Dantas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:Lei 
10.520/06 subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Poço Dantas  - PB, 27 de Fevereiro de 2015
Maria Gerlane Germano

Pregoeiro
DADOS 

CÂMARA MUNICIPAL DEPOÇO DANTAS
RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA 

CNPJ: 01.615.654/0001-92

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Março de 2014, 
Chamada Pública nº 00001/2015, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e 
do empreendedor familiar rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE – Bananeiras/PB, devendo, portanto, no período de 23 à 27 de Março de 2015, 
apresentar o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação 
Escolar e habilitação dos fornecedores, no endereço supra mencionado. O preço de compra dos 
gêneros alimentícios será o menor preço apresentado pelos proponentes. Fundamento legal: Lei 
Federal 11.947/2009 e o disposto na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3367-1129. Email: cplbananeiras@bol.com.br.

Bananeiras - PB, 02 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

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

Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Veículo, tipo 
Camioneta, cabine dupla, 4x4, ano/modelo a partir de 2014 - Bananeiras/PB. 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. Telefone: (083) 3367-1129. Email: 
cplbananeiras@bol.com.br

Bananeiras - PB, 02 de Março de 2015
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR 

 Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35 

 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente desta entidade classista no uso de suas atribuições e em atendimento as normas 

estatutárias CONVOCA todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais para 
comparecerem a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na Sede Própria do Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, à Rua João de Souza 
Maciel, 186, Bairro da Esperança, Cajazeiras - PB, neste dia 17/03/2015, às 17h00 em 1a. convo-
cação e não havendo quorum, às 19h00 em 2a. Convocação para em conformidade com o previsto 
no Estatuto desta entidade, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: - LEITURA, ANÁLISE, 
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS QUE COMPÕEM O 
BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2014 INSTRUÍDO COM PARECER DO CONSELHO 
FISCAL. Cajazeiras - PB, 02 de março de 2015.  Nelson Soares da Silva- Presidente

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os 
trabalhadores da COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA, para tomarem parte de uma Assembléia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 06 de Março de 2015 no parque fabril da empresa 
acima mencionada, situada no Município de Pitimbu/PB às 09h00 em primeira convocação com 
2/3 dos trabalhadores presentes, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora após 
com qualquer números de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de 
aumento salarial e/ou autorizar a Diretoria desta entidade de classe a  instaurar Dissídio Coletivo de 
aumento salarial.  João Pessoa, 03 de Março de 2015. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

A G3 CONSTRUTORA LTDA, com sede na BR 230, Km 12, nº 11034 - Empresarial Casa Nova 
Center, sala T3 - Bairro Renascer, Cabedelo-PB, CNPJ 10.314.781/0001-42, torna público que 
requereu junto à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença Prévia 
para o Condomínio Nova Alhandra, localizado no Loteamento Nova Alhandra II, Alhandra-PB.
A G3 CONSTRUTORA LTDA, com sede na BR 230, Km 12, nº 11034 - Empresarial Casa Nova Center, 
sala T3 - Bairro Renascer, Cabedelo-PB, CNPJ 10.314.781/0001-42, torna público que requereu junto 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Instalação para o 
Empreendimento Condomínio Escola Engenheiro Fernando Augusto Dantas da Costa, localizado 
na Rua José Dantas de Almeida, Bairro das Indústrias, João Pessoa-PB.

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012001
Responsavel.: JORGE PEREIRA DE SENA
CPF/CNPJ....: 504377634-04
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            584,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011369
Responsavel.: KBDELO SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ....: 008534556/0001-70
Titulo......: CHEQUE           R$         10.000,00
Apresentante: VITAL RODRIGUES MACIEL
Protocolo...: 2015 - 006801
Responsavel.: KOURO MODA COM DE CALC LTDA
CPF/CNPJ....: 004523919/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.479,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011594
Responsavel.: KERO MASSAS IND E COM DE 
ALIMENTOS
CPF/CNPJ....: 015566403/0001-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            290,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011434
Responsavel.: MACEDO COM DE PROD DE LIM-
PEZA LTDA
CPF/CNPJ....: 009623401/0001-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.693,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010988
Responsavel.: MASTER MIX COM DESCARTAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011272825/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            119,33
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012599
Responsavel.: MASTER MIX COM DESCARTAVEIS LT
CPF/CNPJ....: 011272825/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.983,20
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012580
Responsavel.: JULIANA DE CARVALHO MELLO NUNES
CPF/CNPJ....: 048669224-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011004
Responsavel.: MONTES CLAROS EMPREND.E 
INCORPORACA
CPF/CNPJ....: 013460560/0001-70
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            323,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012375
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA N
CPF/CNPJ....: 504287644-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            210,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009858
Responsavel.: MAURO BATISTA CAMARA ME  17
CPF/CNPJ....: 020611550/0001-54
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.034,79
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010496
Responsavel.: R M ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009446628/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.169,49
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009424
Responsavel.: RP COMERCIO DE SUPLEMENTOS E F
CPF/CNPJ....: 018719762/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.842,03
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012308
Responsavel.: VALDIRENE DANTAS DE AGUIAR
CPF/CNPJ....: 674698764-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.679,73
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010106
Responsavel.: TECELAGEM BRASIL COMERCIO 
DO VESTUA
CPF/CNPJ....: 014102287/0001-75
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.204,12
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012488
Responsavel.: W2S ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 015651170/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.276,22
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011204
Responsavel.: VALDIRENE DANTAS DE AGUIAR
CPF/CNPJ....: 674698764-72
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.839,87
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010105
Responsavel.: WLSL NETTO ALIMENTOS DO BRA-
SIL EIRE
CPF/CNPJ....: 016837550/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.485,85
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009515
Responsavel.: ZUILA GURGEL DA COSTA
CPF/CNPJ....: 161053464-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            400,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009398
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,  04/03/2015
----------------------------------------

Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE
- Titular -

Responsavel.: AMORIM CONST E INC LTDA
CPF/CNPJ....: 041202938/0001-71
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            788,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011902
Responsavel.: ANTONIO DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014375985/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            750,75
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012352
Responsavel.: ALECSANDRO CARLOS DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 016946494/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            487,84
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011818
Responsavel.: ANTONIO DE SOUZA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014375985/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            735,48
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012351
Responsavel.: ALLISON FELIPE OLIVEIRA MAR-
COLINO M
CPF/CNPJ....: 014822531/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            431,90
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010214
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            939,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012336
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012441
Responsavel.: CONDOMINIO ATLANTIS TAMBAU RES
CPF/CNPJ....: 010694825/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            198,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011863
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012440
Responsavel.: EMTEL EMPREENDIMENTOS TEC-
NICOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009215377/0001-32
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.203,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010942
Responsavel.: FABIANO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 021216073/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.202,13
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012299
Responsavel.: FABIANO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ....: 021216073/0001-95
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.202,13
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012300
Responsavel.: FABIO MARTINHO GUERRA BEZER-
RA - ME
CPF/CNPJ....: 007476547/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            299,77
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011129
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME
CPF/CNPJ....: 018793878/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012079
Responsavel.: G H COMERCIO E REPRESENTACAO 
LTDA E
CPF/CNPJ....: 001230075/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.018,55
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009511
Responsavel.: HOTEL SOLAR FILIPEIA
CPF/CNPJ....: 006042639/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            193,40
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010984
Responsavel.: IRAN PALMEIRA DA NOBREGA
CPF/CNPJ....: 016672927/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.666,81
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012253
Responsavel.: JOSE GUSTAVO QUEIROGA COSTA
CPF/CNPJ....: 035956364-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            258,60
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011394
Responsavel.: JC SERVICOS
CPF/CNPJ....: 014581280/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            623,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011657
Responsavel.: JOSE RICARDO DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 031840074-05
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA Nº PP008/2014
Contratante:  Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Nova Assunção Ltda, CNPJ: 

02.954.973/0001-95. Considerando que a contratada a tendeu todos os requisitos para obter o 
reajuste de R$ 0,32, no preço do litro de gasolina comum que é de R$ 3,08, passou R$ 3,40, e o 
reajuste de R$ 0,20, no preço do litro de óleo diesel comum que é de R$ 2,66, passou R$ 2,86. 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente 
termo aditivo. Data da ass.: 05/02/2015. Partes assinantes: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. 
Bartolomeu V. de Carvalho (Sócio Proprietário).              

Livramento/PB, 05 de fevereiro de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA Nº PP007/2014

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Maria de L. Mendonça-ME, CNPJ: 
03.605.056/0001-68. Considerando que a contratada a tendeu todos os requisitos para obter o 
reajuste de R$ 0,27, no preço do litro de óleo diesel S/10, que é de R$ 2,71, passou R$ 2,98. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente Termo 
Aditivo. Data da ass.: 06/02/2015. Partes Ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. Gomes M. 
da Cunha (Procurador).

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
PATOS E REGIÃO - CNPJ: 11.985.967/0001-96

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A presidente desta entidade classista infra-assinada, no uso de suas atribuições e em atendimento 

as normas estatutárias CONVOCA todos os associados quites no em gozo de seus direitos sindicais 
para comparecerem a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na Sede Própria do Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Patos e Região, à Praça Getúlio Vargas, 86, 
Centro, Patos - PB, neste dia 12/03/2015, às 18h00 em 1a. convocação e não havendo quórum, 
às 20h00 em 2a. Convocação, para, em conformidade com o previsto no Estatuto desta entidade, 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

- LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO DAS PEÇAS 
QUE COMPÕEM O BALANÇO FINANCEIRO E PATRIMONIAL/2014 INSTRUÍDO COM PARECER 
DO CONSELHO FISCAL. Patos - PB, 02 de março de 2015. Andrea Carla Gomes Gouveia Souto 
Gurgel - Presidente

TRIUNFO CÂMARA MUNICIPAL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente e Pregoeiro, sediada na Rua da 

Matriz, S/N - Centro – Triunfo -- PB, às 09:30 horas do dia 16 de Março de 2015, licitação modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa destinado a locação 
de  01 (um) veículo tipo passeio para atender as necessidades da Câmara Municipal de Triunfo. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 10.520/06 subsidiariamentea 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Triunfo- PB, 27 de Fevereiro de 2015
Taísa Gonçalves Nóbrega Gadelha Sá 

Pregoeira
DADOS 

TRIUNFO CÂMARA MUNICIPAL
RUA DA MATRIZ , S/N – CENTRO 

CNPJ: 12.723.854/0001-85



EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 006/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2015
CONTRATO Nº 006/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE.            

CONTRATADO: JOSÉ MEIRELES FILHO - ME
CNPJ: 10.7693156/0001-95
PRAZO: 31/12/2014
VALOR TOTAL: R$ 629.444,90 (seiscentos e vinte nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais 

e noventa centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação: 02.01 – Gabinete do Prefeito – 04.122.0052.2.002 

– Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito – 02.02 – Secretaria de Administração – 
041220052.2.003 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração – 02.03 – Secretaria 
de Finanças – 04.123.0054.2.007 – Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças – 02.04 
– Secretaria de Agricultura – 20.605.0643.2.012 – Manutenção das atividades da Secretaria de Agri-
cultura – 02.05 – Secretaria de Governo e Articulação Política – 04.122.0052.2.016 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação Política – 02.07 – Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano – 15.452.0323.2028 – Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – 02.09 – Secretaria da Ação Social – 08.243.0123.2.038 – Manutenção das atividades do 
Programa de erradicação do Trabalho Infantil – 08.244.0125.2.039 – Manutenção das atividades de 
ação social – 02.10 – Secretaria de Turismo – 23.695.0052.2.045 – Manutenção das atividades da 
Secretaria de Turismo – 02.11 – Secretaria de Meio Ambiente – 18.541.0535.2.047 – Manutenção das 
atividades da secretaria do meio ambiente – 02.12 – Secretaria da Juventude – 27.812.0536.2.048 – 
Manutenção das atividades da secretaria da juventude – 02.13 – Secretaria de Habitação e Defesa 
Civil – 16.182.0052.2.049 – Manutenção das atividades da secretaria de habitação e defesa civil – 
02.14 – Secretaria de Planejamento – 04.121.0051.2.052 – Manutenção das atividades da secretaria 
de planejamento – 02.15 – Secretaria de Transportes Urbanos – 26.782.0722.2.054 – Manutenção das 
atividades da secretaria de transportes urbanos – 02.016 – Superintendência Municipal de Transporte e 
Trânsito – 26.782.0722.2.055 – Manutenção das atividades da superintendência municipal de transporte 
e trânsito – 02.017 – Secretaria dos Direitos da Mulher – 14.422.0125.2.056 – Manutenção das atividades 
da secretaria dos direitos da mulher 02140.10.302.0210.2042 – 02.018 – Secretaria da Cidadania e 
Direitos Humanos – 14.422.0125.2.057 – Manutenção da Secretaria da cidadania e direitos humanos 
– 02.21 – Secretaria de indústria e comercio e desenvolvimento econômico – 23.692.0052.2.060 – 
Manutenção das atividades da secretaria de industria e comércio e desenvolvimento urbano.

Mamanguape, 11 de fevereiro de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito 
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo n.º 2015.01.002
Nos termos do julgamento da licitação Pregão Presencial nº 001/2015, realizado pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, através do relatório apresentado em 10  de fevereiro de 2015, o qual encontra-se 
em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; ADJUDICAMOS a Presente 
licitação para a empresa: JOSÉ MEIRELES FILHO - ME, CNPJ.: 10.769.156/0001-95, em todos os 
itens do Pregão n.º 001/2015 processo Administrativo n.º 2015.01.002, exceto os itens 09 e 113, os 
quais foram frustrados, no valor total de R$ 629.444,90 (seiscentos e vinte nove mil quatrocentos e 
quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Mamanguape/PB, 11 de Fevereiro de 2015.
MILTON DE ALMEIDA E SILVA JUNIOR

Pregoeiro

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 09:00 horas do dia 16 de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o 
fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, destinados ao abastecimento e/ou utilização em 
veículos oficiais e/ou à serviço via locação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: 
(083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Getúlio 

Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 10:00 horas do dia 16 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
de material de elétrico destinados ao atendimento das necessidades desta. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, 
no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 11:00 horas do dia 16 de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de material de expediente destinados as necessidades desta. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, 
no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 13:00 horas do dia 16 de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de equipamentos e material de informática, conforme especificações anexo I do Edital. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 
11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 14:00 horas do dia 16 de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de ferramentas e material de construção, conforme especificações anexo I do Edital. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 
11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

Campina Grande - PB, 02 de março de 2015.
RENNAN BARROS A. SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de laboratório 
para realização de exames diversos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Muni-
cípio de Poço Dantas. 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.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 03 de Março de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
POÇO DANTAS - PARAÍBA

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 09:30 horas do dia 17 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Gê-
neros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e Material de Limpeza para atender as necessidades 
da Cozinha Comunitária em Poço Dantas-PB. 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.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 11 de Agosto de 2014

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 10:30 horas do dia 17 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
automotivas e contratação de serviços para atender a frota municipal município de Poço Dantas - PB. 
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.

Telefone: (083) 3562-1023.
Poço Dantas - PB, 03 de Março de 2015

ABIMAEL ALVES DINIZ - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.005/2015
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e comu-

nica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
0.005/2015, do tipo Menor Preço por Itinerário, objetivando a Contratação de empresa, para realização 
dos serviços de coleta de resíduos sólidos, restos de podas de árvores, entulhos e metralhas. Data 
de Abertura: 19/03/2015 às 08:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada 
à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 03 de março de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015
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. 015/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR 
DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RÁDIO, 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK 
COM 10 MB FULL-DUPLEX DEDICADO. Data de Abertura: 16/03/2015 às 08:00h. 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, 03 de março de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015
A Prefeitura Municipal de Coxixola através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e co-

munica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
016/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR. Data de 
Abertura: 16/03/2015 às 10:00h. 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, 03 de março de 2015.
José Wilas Pereira – Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.008/2015 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0.6.008/2015, cujo objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, de forma parcelada. Data da abertura: 18 de Março de 2015, 
às 10h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da 
Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho 
- PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08:00 as 12:00.

Juazeirinho-PB, 03 de Março de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DO 
BANCO DE DADOS CONFORME PLA.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 02 de Março de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 15:00 horas do dia 16 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E UTEN-
SILIOS HOSPITALARES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33851110.
Email: pmcubati@hotmail.com

Cubatí.. - PB, 03 de Março de 2015
ADRIANO CUNHADE SOUTO

Pregoeiro Oficial
 

 ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ONDE SE LE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
LEIA SE CORRETAMENTE  PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2015
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 24 de fevereiro de 2015.
Braz de Souza Lins

Pregoeiro oficial/PMPB.

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ONDE SE LÊ PREGÃO PRESENCIAL 013/2015
LEIA –SE CORRETAMENTE  PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2015
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 24 de Fevereiro de 2015.
Braz de Sousa Lins

Pregoeiro oficial/PMPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado e diário de peças e serviços destinado a manutenção dos veí-

culos pertencentes as diversas Secretarias e Fundo Municipal de Saúde do Município de Triunfo - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2002.2002 - MANUTENÇÃO 

DOS SERV. DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.020 - SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO 02020.04.123.2003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02030.04.122.2002.2004 - MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.040 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 02.060 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 02060.12.122.1003.2019 - MANUTENÇÃO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB 40% 02060.12.361.1003.2020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL / MDE 02.070 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02.090 - SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos Próprios do Município de Triunfo CIDE

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Triunfo e:
CT Nº 00012/2015 - 03.03.15 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 419.500,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Pneus para atender a frota municipal município de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00025/2015 - 03.03.15 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 238.520,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Elaboração de projeto técnico de engenharia da barragem de cacimba nova no 

Município de São João do Rio do Peixe PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00012/2015 - 03.03.15 - S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI ME 

- R$ 10.600,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2015.
OBJETO: Elaboração de projeto técnico de engenharia da barragem de cacimba nova no 

Município de São João do Rio do Peixe PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Meio Ambiente.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03/03/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ABC FARMA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 108.000,00.

Remigio - PB, 27 de Fevereiro de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.110 - FUN-

DO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.303.2008.2074 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
A PESSOAS CARENTES 3390.32.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FONTES 
DE RECURSOS: 002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 014 - 
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00052/2015 - 27.02.15 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 108.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 11/2015
OBJETIVO: Aquisição parcelada de material de limpeza destinados às atividades das secre-

tarias do município incluindo seus programas, conforme especificações constantes no Termo de 
Referencia Anexo I deste Edital

ABERTURA: 13:00 hs do dia 17 de Março de 2015.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa,391, centro PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. Informações de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca, PB 03 de Março de 2015.
Braz de Sousa Lins

Pregoeiro oficial/PMPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO DE PREGAO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
OBJETIVO: Aquisição parcelada de pães e bolos simples destinados às atividades das secre-

tarias do município incluindo seus programas, conforme especificações constantes no Termo de 
Referencia Anexo I deste Edital.

ABERTURA: 17 de Março de 2015 as 09:20 horas.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Presidente 

João Pessoa, 391, centro PEDRA BRANCA- Estado da Paraíba. Informações de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Pedra Branca- PB, 03 de Março de 2015
Braz de Sousa Lins

Pregoeiro oficial/PMPB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 13:30 horas do dia 17 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo 
tipo caminhão com carroceria aberta para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstru-
tura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 03 de Março de 2015

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais de 
limpezas diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com/Edital no SITE da PREF.
Obs.: O modelo da DECLARAÇÃO, constante no Anexo III, deverá ser entregue separadamente 

dos envelopes, junto com a COMPROVAÇÃO que o Proponente é OPTANTE por ME ou EPP, 
compondo os demais documentos de credenciamento. Contudo, se o proponente não puder está 
presente e decidir deixar seus envelopes, estes deverão vir acompanhados da referida DECLA-
RAÇÃO e COMPROVANTE.

Duas Estradas - PB, 04 de Março de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 13:30 horas do dia 17 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo 
tipo caminhão com carroceria aberta para atender as necessidades da Secretaria de InfraEstru-
tura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 001/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 03 de Março de 2015

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2015

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2015, 
que objetiva: Elaboração de projeto técnico de engenharia da barragem de cacimba nova no Município 
de São João do Rio do Peixe PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELLI ME - R$ 10.600,00.

São João Rio do Peixe - PB, 03 de Março de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Fornecimento parcelado 
e diário de peças e serviços destinado a manutenção dos veículos pertencentes as diversas Secre-
tarias e Fundo Municipal de Saúde do Município de Triunfo - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 419.500,00.

Triunfo - PB, 03 de Março de 2015
DAMISIO MANGUEIRA DA SILVA - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Pneus para atender a frota municipal município de Poço Dantas; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 238.520,00.

Poço Dantas - PB, 03 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

GABINETE DA PREFEITURA
Nos termos do julgamento da licitação: Pregão Presencial 001/2015, feito pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2015, bem como, parecer jurídico 
atestando a legalidade do procedimento, em total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 
c/c 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Nos termos do julgamento do Pregão Presencial nº 001/2015, realizado pelo Pregoeiro e Equipe 

de Apoio, através do relatório apresentado em 10 de fevereiro de 2015, o qual encontra-se em 
total conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002 c/c 8.666/93; HOMOLOGAMOS a Presente 
licitação para a empresa: JOSÉ MEIRELES FILHO - ME, CNPJ.: 10.769.156/0001-95, em todos os 
itens do Pregão n.º 001/2015 processo Administrativo n.º 2015.01.002, exceto os itens 09 e 113, os 
quais foram frustrados,  no valor total de R$ 629.444,90 (seiscentos e vinte nove mil quatrocentos 
e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Gab. da Prefeitura Municipal de Mamanguape/PB, 11 de fevereiro de 2015.
EDUARDO CARNEIRO DE BRITO

Prefeito

Município de São José do Bonfim
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00019/2015
OBJETO:Aquisição de óculos de grau (lente + armação) para doação às pessoas carentes do 

Município de São José do Bonfim/PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:17/03/2015 – Horário: 08:10 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 03 de março de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00020/2015
OBJETO:aquisição parcelado de Caixões e translato das cidades de João Pessoa, Campina 

Grande, Patos para a cidade de São José do Bonfim, para doação as famílias carentes do município.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:17/03/2015 – Horário: 08:40 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sãoo José do Bonfim/PB, 03 de março de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00021/2015
OBJETO: Aquisição de um veículo zero km para a secretaria de saúde do município de São 

José do Bonfim/PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 17/03/2015 – Horário: 09:10 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 03 de março de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
Rua José Ferreira, nº 05, fone/fax (83) 3475-1001

CNPJ nº 08.882.862/0001-05
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00023/2015
OBJETO:Aquisição de material de elétrico entre outros equipamentos destinados as diversas 

secretarias do Município de São José do Bonfim/PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 17/03/2015 – Horário: 10:10 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie.Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim/PB, 03 de março de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00024/2015

Objeto: Aquisição de material de construção e hidráulico para diversas secretarias do município 
de São José do Bonfim/PB.

Tipo: Menor Preço por item.
Data da Abertura: 17/03/2015 – Horário: 13:00 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal de São José do Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua 
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim/PB, 03 de março de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00025/2015
OBJETO:Contratação de empresas para realização de serviços médicos para exames de 

ultrassonografias, Tomografias computadorizada, Densitometria Óssea, Ressonância, Biópsias, 
Radiologia geral, Mamografia,exames laboratoriais nas áreas de análises clínica e entre outros 
para o Município de São José do Bonfim/PB.

TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:17/03/2015 – Horário: 15:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de São José Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, 
na Rua José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim/PB, 03 de março de 2015.
Joseildo Alves de Monteiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00022/2015
Objeto: Contratação dos serviços de elaboração de planos de trabalhos e assessoria e acom-

panhamento de projetos junto aos ministérios e secretárias de estado, em todos os pleitos e em 
órgão público para o Município de São José do Bonfim/PB.

Tipo: Menor Preço por item.
Data da Abertura: 17/03/2015 – Horário: 09:40 Horas
Legislação Aplicável: LEI 10520/02, LEI 8666/93, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura 
Municipal de São José do Bonfim/PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua 
José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB.

São José do Bonfim/PB, 03 de março de 2015.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA
Tomada de Preços 01/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 001/2015, torna público, para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento 
a Lei 8.666/93, que a empresa habilitada e classificada foi: INSTITUTO DE ESTUDOS E PROJETOS 
DE INTERESSE SOCIAL-IEPIS, inscrita no CNPJ (MF) n.º 07.960.769/0001-09, apresentando a 
proposta no valor de R$ 0,17 (dezessete centavos), por cada real recuperado.

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

PATOS - PB, 03 de março de 2015.
Kleber Cabral Brandão
Presidente da CPL/PMP
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