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31o Máx.
23o  Mín.

31o  Máx.
20o Mín.

33o Máx.
22o Mín.

DÓLAR    R$ 3,101  (compra) R$ 3,104 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,070  (compra) R$ 3,190 (venda)
EURO   R$ 3,317  (compra) R$ 3,321 (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

InAUGURAÇÃo AConTECE AMAnHÃ O Governo do Estado inaugura amanhã a reforma do Ginásio Poliesportivo Ronaldo 
Cunha Lima (Ronaldão) em evento previsto para 19 horas. A acessibilidade às instalações é o destaque da obra.  PáGInA 21

PRoTEsTo EM JP O MST interditou ontem a 
Avenida Epitácio Pessoa por seis horas.  PáGInA 3

Autores têm 
obras mais
divulgadas

 Trânsito no Geisel muda em abril 

Vem aí correção da tabela do IR 

 

Amador Ribeiro 
é homenageado em  
sarau. E Rinaldo  de 
Fernandes tem conto 
adaptado para o cine-
ma.  PáGInAs 5 E 8

Desvios para construção do Viaduto do 
Geisel  funcionam a partir de abril.  PáGInA 13

A proposta do Governo é corrigir por fai-
xas e favorecer a renda menor. PáGInA 19

Amador: sarau hoje

Rinaldo, no cinema
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l Samu orienta como solicitar o serviço de emergência. Página 9

l Justiça mantém na cadeia bandidos que expulsavam famílias. Página 15

l Corpos de tragédia aérea na Argentina são todos localizados. página 20 
 
l Reeducandas têm agenda relativa ao mês da mulher. Página 22 
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PARAIBANO

1  X  1
TREZE ATLÉTICO

Paraíba

Políticas

20Caderno

Esportes

O Estado criou comissão para estudar a ampliação do território marinho do litoral paraibano protegido sob 
forma de Unidade de Conservação (UC). A Secretaria do Meio Ambiente vai coordenar o trabalho.   PáGInA17

Governo vai ampliar
a proteção marinha

Novo Ronaldão: funcional,
mais moderno e acessível

 

A PMJP inicia hoje fis-
calização em hotéis e 
pousadas com o obje-

tivo de alertar contra a 
exploração sexual 

de crianças e 
adolescentes.  

PáGInA 9
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sIMULADoR A Acadepol apresentou ontem o simula-
dor virtual de tiro para treinamento policial. PáGInA 15



O depoimento de Pedro Barusco, 
ex-gerente de Tecnologia da Petrobras, 
ontem, à CPI da Câmara dos Deputados 
que investiga os desvios de recursos 
da estatal, deixou mais lacunas do que 
complementou seu depoimento ante-
rior, desta vez à Operação Lava Jato da 
Polícia Federal. Primeiro, Barusco ne-
gou-se a responder questionamentos 
sobre as propinas recebidas entre 1997 
e 2003, da empresa holandesa SBM, por-
tanto antes do Governo Lula. Sem des-
cartar que houve práticas ilícitas antes 
de 2003, o ex-diretor se limitou a dizer 
que o pagamento de propinas somente 
foi institucionalizado após 2004, agora, 
segundo ele, com a participação do te-
soureiro do PT,  João Vaccari Neto.  Foi o 
que já dissera à Justiça Federal.

Estaria Barusco querendo proteger, 
voluntariamente ou não, políticos de 
legislaturas anteriores a 2003? Embo-
ra o documento original de instalação 
da CPI da Petrobras determine que as 
investigações ocorram de 2005 até os 
dias de hoje, os membros da comissão 
não podem fechar os olhos diante dos 
indícios de que há muito vem ocorrendo 
desmandos, desvios de recursos públi-
cos e pagamento de propina na estatal. 
Se assim agirem, poderão estar deixan-
do impunes outros ex-diretores da em-
presa e outros políticos que, por ventu-

ra, teriam levado vantagens ilícitas, no 
passado.

É certo – ou há grandes indícios – de 
que o pagamento de propinas na estatal 
ficou mais “institucionalizado”, como 
classifica Barusco em seu depoimento, 
no sentido de que as irregularidades 
se avolumaram e os desvios passaram 
a ser mais volumosos e sistemáticos, 
envolvendo partidos e mais diretores e 
agentes políticos, a partir de 2004. Con-
tudo, não é crível o que disse o ex-dire-
tor, segundo o qual antes daquele ano, 
os pagamentos tinham um “caráter pes-
soal”. Nas suas palavras, textualmente: 
“Antes era coisa minha. Depois foi ins-
titucionalizada”. Não é forçoso descon-
fiar da informação de que volumes tão 
contundentes de dinheiro – até 25 mil 
dólares – ficaram restritos apenas aos 
bolsos do réu confesso.

Em nome da verdade e da trans-
parência, os parlamentares da CPI da 
Petrobras deveriam estender suas in-
vestigações aos anos em que Barusco 
admite que já vinha recebendo, “em 
caráter pessoal”, propinas de empresas 
que mantinham contrato com a estatal. 
Todos que, direta ou indiretamente, se 
beneficiaram do esquema fraudulento 
precisam responder na Justiça por tais 
crimes. Doa em quem doer – como diz a 
máxima popular. 

Editorial

Mais lacunas 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11  de março de 2015

CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6539/3218-6509
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Primeiro, o presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), compareceu, 
de surpresa, à primeira reunião da CPI da Pe-
trobras, quinta-feira passada, para se colocar 
à disposição no que diz respeito ao envolvi-
mento do seu nome no esquema de desvio 
de dinheiro da estatal. Ontem, o presidente 
da CPI, Hugo Motta (PMDB-PB), confirmou o 
depoimento de Cunha para amanhã, quinta-
-feira. E tratou de explicar: é um depoimento 
espontâneo.

A CPI da Petrobras sofreu as suas primei-
ras baixas. Os deputados Lázaro Botelho 
(PP-TO) e Sandes Júnior (PP-GO), inves-
tigados pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) nos casos relacionados à Operação 
Lava Jato, pediram afastamento dos car-
gos que ocupavam na comissão. Botelho 
também pediu para sair do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.

BAixAs NA CPi

UNInforme

CAmpInA GRAnDE 2 LIStA tRípLICE

ROubALhEIRA vIA bAnCOS?

O governador Ricardo 
Coutinho disse, em seu 
programa de rádio, que ele 
e a vice-governadora, Li-
gia Feliciano, têm um foco 
importante para esse se-
gundo mandato: construir 
o Centro de Convenções de 
Campina Grande: “Temos 
de dinamizar a economia 
da cidade, atrair grandes 
eventos de mercado para 
Campina Grande”.

Ao citar a instalação da 
Sony, que vai desenvolver 
pesquisas sobre novos 
equipamentos, o governa-
dor afirmou que uma nova 
empresa do segmento de 
alta tecnologia está tra-
tando com o governo para 
se instalar na cidade: “Não 
vou declinar o nome ainda, 
apenas dizer que é uma 
das maiores do mundo. Nós 
queremos é agregar valor”.

Hoje, serão conhecidos os nomes 
dos três advogados que comporão 
a lista tríplice a ser encaminhada à 
Presidência da República, para pre-
enchimento da vaga de desembarga-
dor federal do TRF5. Seis advogados, 
escolhidos pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, postulam a indicação, 
a ser feita pelo Pleno: Fábio Costa 
de Almeida (AL), Cid Marconi Gurgel 
(CE), Newton Nobel Vita (PB), Aqui-
les Viana (PE), Maria Lúcia Cavalcanti 
(RN) e Sandro Mezzarano (SE).

Desde que começou a 
enxurrada de denúncias 
sobre desvio de verbas e 
pagamento de propinas 
na Petrobras, e após o 
surgimento do escândalo 
de sonegação e evasão de 
divisas do país envolvendo 
o HSBC, uma pergunta se 
impõe: podemos confiar 
nas instituições bancárias? 
Ontem, o engenheiro Pe-
dro Barusco, ex-diretor da 
Petrobras, investigado na 
Operação Lava Jato, con-
firmou à CPI que os bancos 
sabiam que os depósitos 
oriundos eram ilícitos, 
vinham da roubalheira na 
estatal, citando instituições que atuam no Brasil, tais como o Safra, o próprio HSBC e o Royal Bank 
of Canadá. Este último, aliás, esteve envolvido numa suposta operação nebulosa para fechar sua 
subsidiária no Brasil, no ano passado, motivo pelo qual seu presidente, Giovanni Catizzone, foi in-
timado para prestar depoimento à Justiça de São Paulo. E ainda há outra pergunta que se impõe: 
diante de tantos indícios de que bancos estão envolvidos em falcatruas no país, o Banco Central e 
o governo brasileiro pretendem tomar alguma iniciativa contra?   

Artigo

Joana - O essencial é invisível

Uma senhora chega acompanhada por belas 
jovens que a apoiam. O grau de parentesco é evi-
dente a quem observa: trata-se de uma mãe com 
suas filhas. Ela se despede e vai caminhando com 
sua bengala que tateia a zona ao redor. São passos 
lentos, mas seguros e o semblante dela é sereno, 
quando não alegre. Com apoio de alunos ela se 
dirige à sala de aula, sobe as escadas e adentra o 
recinto: a professora Joana Belarmino chega para 
mais um dia da rotina no Ensino Superior.

Essa é uma cena comum para frequentado-
res do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da 
Universidade Federal da Paraíba. Os transeuntes 
do bloco conhecem bem a personagem que circula 
por entre os espaços sob a égide de uma bengala 
e o olhar cauteloso dos que a vislumbram. Não há, 
no entanto, um mínimo resquício de “coitadismo” 
nem tampouco acanhamento. A professora Joana 
circula com firmeza e desenvoltura. O fato de não 
enxergar é apenas um mero detalhe.

Graduada em Jornalismo pela UFPB (1981), 
desde de 1994 compõe o quadro de professores 
efetivos da instituição. Concluiu o mestrado em 
1996 pela mesma instituição e o doutorado em 
2004, pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. Foi, até 2014, coordenadora do Mes-
trado em Jornalismo da UFPB. Também leciona 
na graduação.

Joana nasceu numa comunidade do município 
de São José do Egito, Pernambuco. Mudou-se para 
João Pessoa aos seis anos, para estudar no Institu-
to Adalgisa Cunha, uma escola para cegos. Aos 15 
anos a família se mudou em definitivo para a capi-
tal paraibana. Diz ter uma relação emocional com a 
cidade, de querer vivenciá-la,  “pegar a cidade com 
palma da mão, saber o que está acontecendo”.

Mãe de duas filhas, foi casada com um poeta 
e hoje já é avó. Do alto de seus 57 anos muito bem 
vividos Joana tem uma trajetória notável para 
qualquer indivíduo. Considerada a sua condição 
especial isso ganha contornos ainda maiores. Na 
juventude foi engajada em movimentos políticos. 
Desde o movimento estudantil até a campanha 
das diretas (1984).  Militante da causa da aces-
sibilidade, a professora é uma referência na-
cional quando se fala no tema. Entre memó-
rias, atividades do presente e expectativas 
para o futuro a professora Joana Belarmino, 
profissional do jornalismo, ativista, mulher, 
mãe e avó transita e se constitui. Uma doçu-
ra intrínseca convivendo com uma postura 
aguerrida e proativa, numa coexistência har-
moniosa e orgânica.

Joana vivenciou em profundidade a expe-
riência do mundo e imbuída dela e do afeto 
das pessoas próximas - e também da intera-
ção com outrem – ela constrói e reinventa 
a si mesma. Ciosa do cenário político atual, 
ela filosofa: “Nós estamos num gargalo mui-
to complicado e que já se prolonga por mais 
de três séculos e que vem condensando esse 
processo de concentração da riqueza. Ele vem 
se agravando e isso pode ser a nossa bomba-
-gás“, avalia.

O porvir provoca incerteza, mas esta não 
é suficiente para freá-la. Joana carrega em si 
a força da resiliência orgânica e acumulada. 
Experienciou o mundo em suas dores, ale-
grias e encantos através dos outros 5 senti-
dos que dispõe (caso também se considere 
a forte intuição dela). Viveu e vive uma vida 
plena. O essencial é invisível aos olhos.

não há, no entanto, um mínimo resquício de “coitadismo” nem tampouco 
acanhamento.  O fato de não enxergar é apenas um mero detalhe.”

 Sandro Alves de França - sandroalvesjornalista@gmail.com

ÀS quIntAS-FEIRAS

CAmpInA GRAnDE 1

FALéSIA DO CAbO bRAnCO
A Prefeitura de João Pessoa apresenta hoje o projeto para conter a erosão da falésia do Cabo Bran-
co, às 10h, na Secretaria da Receita Municipal, no Centro Administrativo (CAM), em Água Fria. Prevê 
a recomposição de barreiras entre os corais, no mar, para evitar que as correntes marinhas acele-
rem a degradação da falésia. Haverá, ainda, intervenção no sistema de drenagem, na parte superior 
da barreira. 

UNIÃO  A
SupERIntEnDÊnCIA DE ImpREnSA E EDItORA

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

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010 
Distrito industrial - João Pessoa/PB 
PABx: (083) 3218-6500 / 
AssiNATURA-CiRCULAÇÃO: 3218-6518
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  
REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

sUPERiNTENDENTE

EDiTOREs sETORiAis: Geraldo varela, Carlos Cavalcanti, Alexandre 
macedo, Felipe Gesteira e Denise vilar

PROJETO GRÁFiCO:  Ricardo Araújo, Fernando maradona e Klécio bezerra

Albiege Fernandes

DiRETOR ADMiNisTRATiVO

EDiTORA ADJUNTA

DiRETOR TÉCNiCO E EDiTOR GERAL

murillo padilha Câmara neto

Renata Ferreira

Walter Galvão

EDiTOREs AssisTENTEs: Carlos vieira, Emmanuel noronha, José napoleão 
Ângelo, marcos Lima e marcos pereira

DiRETOR DE OPERACÕEs
Gilson Renato

CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de março de 2015 3
Últimas

MST interdita Epitácio Pessoa 
e agência da Caixa em protesto
O principal corredor da 
capital ficou obstruído 
ontem por seis horas

Foto: Edson Matos

Mala tinha corpo 
de comissária

Transtorno 
afetivo bipolar

Soro antirrábicos 
humanos e vacina

A comissária de bordo Michelli 
Martins Nogueira, de 31 anos, foi 
encontrada morta dentro de uma 
mala deixada às margens da Represa 
Atibainha, em Nazaré Paulista, no in-
terior paulista, na noite do dia 9. Horas 
depois, seu marido, Julio César Arrabal, 
de 40 anos, foi encontrado enforcado 
na casa deles, em Sumaré, também no 
interior. Para a Polícia Civil, ele é o princi-
pal suspeito de ter cometido o assassi-
nato. Em seguida, teria se matado. Por 
volta das 19 h, um casal que havia ido 
pescar durante o fim de semana voltou 
à represa para procurar um celular e en-
controu o corpo dentro da mala. 

O SUS vai oferecer dentro de seis 
meses o tratamento completo para 
transtorno afetivo bipolar. Cinco me-
dicamentos passarão a ser indicados 
para pacientes: Clozapina, Lamotrigi-
na, Olanzapina, Quetiapina e Rispe-
ridona. Atualmente, as drogas estão 
disponíveis na rede pública, mas para 
tratamento de outros transtornos. A 
ampliação do uso dos medicamentos 
foi publicada na edição de ontem do 
Diário Oficial da União. Também dentro 
de seis meses deverá ser publicado o 
Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêu-
tica, um manual com orientações para 
diagnóstico, tratamento e acompanha-
mento dos pacientes.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio do Núcleo 
de Imunização, informou ontem 
os locais de referência da vacina 
VERO (Vacina contra raiva em cul-
tivo celular) e soro antirrábicos 
humanos, no período de desabas-
tecimento. O Ministério da Saúde 
enviou documento aos coordena-
dores estaduais de imunizações, 
informando sobre a dificuldade em 
atender demandas de distribuição 
da vacina e do soro e adiantando 
que o contrato para aquisição de 
2015 está em fase de tramitação.

PEC acaba com o 
‘efeito Tiririca’

Áreas de risco do 
Conde vistoriadas

O plenário do Senado aprovou 
ontem, em primeiro turno, proposta 
que altera a Constituição (PEC) e limi-
ta a realização de coligações apenas 
nas eleições majoritárias. A coligação 
é a união de dois ou mais partidos cujo 
objetivo é apresentação conjunta de 
candidatos em uma determinada elei-
ção. No caso das eleições majoritárias, 
os partidos se unem para eleger o 
presidente da República, o governador 
do Estado e o prefeito. Já nas eleições 
proporcionais, são eleitos deputados 
federais, estaduais, distritais (no 
caso do Distrito Federal) e vereadores.

A prefeita de Conde, Tatiana 
Correa (PTdoB), e os técnicos da 
Defesa Civil do Estado percorre-
ram, ontem, áreas consideradas 
em situação de risco no Município. 
A partir da vistoria nesses locais 
afetados pela erosão, o órgão vai 
elaborar um laudo que será emiti-
do até o início da próxima semana. 
No próximo dia 18, a gestora viaja 
a Brasília para solicitar recursos 
do Governo Federal no intuito de 
resolver os problemas de falta 
de infraestrutura nas localidades 
mapeadas por sua equipe e inse-
ridas no parecer técnico do órgão 
estadual.

Defensores 
estão no Mutirão 
da Violência 
Doméstica 

Governador recebe o 
presidente da CMJP

Ocupado BNB em Fortaleza

O Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra 
(MST) interditou ontem por 
6 horas a Avenida Epitácio 
Pessoa,  na capital paraibana 
- das 10h às 16h. A interdi-
ção ocorreu nos dois senti-
dos, obstruindo o trânsito. A 
entrada da agência da Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
também foi interditada.

O ato ocorreu em pro-
testo pela não-construção de 
habitações rurais nos assen-
tamentos do MST, previstas 
pelo Programa Nacional  de 
Habitação Rural, vinculado 
ao Minha Casa, Minha Casa. 
A Caixa é responsável pelo 
financiamento das constru-
ções, por isso também foi 
alvo da manifestação.

Segundo Augusto Be-
larmino, integrante da coor-
denação do MST na Paraíba, 
está sob responsabilidade 
da Caixa a viabilização para 
construir as habitações na 
zona rural, devendo ser 
construídas mil casas ao ano. 
No entanto, em 4 anos a meta 
não teria sido minimamente 
atingida. “Até agora só foram 
construídas 3 casas. Houve 
atraso por questão de buro-
cracia”, revela Augusto.

“Esse ato faz parte das 
ações políticas do mês da 

Sandro Alves de França
Especial para A União

O ato ocorreu na Avenida Epitácio Pessoa e CEF, em protesto pela não construção de habitações rurais nos assentamentos do MST

mulher, pois elas são as 
principais beneficiadas pe-
los programas de habitação. 
Queremos garantir os recur-
sos do Ministério do Plane-
jamento através da Caixa e 
do Incra”, conclui ele. Uma 
equipe de negociação do 
MST discute a possibilida-
de de uma audiência com o 
Governo do Estado sobre a 
questão e aguarda uma res-
posta do Ministério do Pla-
nejamento, cuja gestão da 

Caixa é vinculada.
A ocupação da agência 

da Caixa teve a participação 
de cerca de 700 mulheres do 
MST, entre outras lideranças 
do movimento. Segundo o 
deputado estadual Frei Anas-
tácio (PT-PB), apoiador do 
ato, os bancos oficiais buro-
cratizam demais a liberação 
de projetos e recursos para 
construção de casas para os 
assentados da reforma agrá-
ria. “Quando as construções 

eram administradas pelo In-
cra, não havia essas dificul-
dades. Mas, com os bancos, 
as famílias do campo estão 
sofrendo muito”, enfatizou 
Frei Anastácio, em fala feita 
durante a ocupação da Caixa.

A interdição da Epitá-
cio Pessoa causou transtor-
no e dificultou o trânsito na 
principal avenida de João 
Pessoa, que é via de acesso 
para vários pontos da cida-
de. A Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana (Semob), 
acompanhou o ato e orientou 
os motoristas a seguir vias 
alternativas.

A direção da Caixa di-
vulgou breve comunicado in-
formando “que irá se reunir 
com os manifestantes e ouvir 
suas reivindicações. Confor-
me o caso, as solicitações 
serão avaliadas pelo banco e 
encaminhadas ao ministério 
responsável”, consta no texto 
divulgado.

Integrantes do Movi-
mento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST) e 
pescadores estão acampados 
na sede administrativa do 
Banco do Nordeste (BNB), no 
bairro Passaré, em Fortaleza. 
Eles entraram ontem, pela 
manhã, sem que a segurança 
do banco oferecesse resis-
tência. No final da manhã, 

um grupo foi recebido pela 
diretoria do BNB. 

Os manifestantes se di-
zem contrários ao financia-
mento do agronegócio por 
parte do banco e pedem me-
lhorias na aquisição de cré-
ditos e renegociação das dí-
vidas agrícolas. Eles também 
pedem agilidade no PNHR e 
criticam o Pronaf.

A Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa 
(PMJP), para conter os 
processos erosivos que 
têm provocado o desmo-
ronamento da barreira 
do Cabo Branco, irá re-
naturalizar e drenar a 
área que compreende a 
falésia. A apresentação 
do projeto será feita du-
rante uma coletiva com 
a imprensa, hoje, às 10h, 
no auditório da Secreta-
ria da Receita Municipal 
(Serem), no 2º andar do 
prédio anexo, no Centro 
Administrativo (CAM), 
bairro de Água Fria.

Segundo o secretá-
rio de Planejamento de 
João Pessoa, Zennedy 
Bezerra, o projeto de re-
naturalização da falésia 
prevê um replanejamen-
to viário para a área, a 
reestruturação da drena-
gem, a proteção contra 
agressões marítimas e o 
planejamento urbanís-
tico nas imediações da 
falésia. “Os estudos para 
a composição do projeto 
executivo estão em fase 
de conclusão, mas o tra-
balho já está sendo ini-
ciado”, destacou.

O projeto já foi en-
tregue para a Superin-
tendência de Administra-
ção do Meio Ambiente 
(Sudema), Caixa Econô-
mica Federal (CEF) e o 

Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN).

A PMJP, junto com 
alguns parceiros, irá in-
vestir R$ 12 milhões para 
conclusão da primeira 
etapa do projeto de con-
tenção, revitalização e 
recuperação da falésia 
do Cabo Branco. O secre-
tário de Planejamento 
esteve na tarde de ontem 
na sede da Superinten-
dência de Meio Ambien-
te da Paraíba (Sudema) 
para entregar o projeto, 
que prevê a construção 
de dois quebra-mares, 
drenagem, pavimenta-
ção e contenção da ero-
são marinha.

Este prevê, entre ou-
tras coisas, a recomposi-
ção de barreiras entre os 
corais, no mar, para evi-
tar que as correntes mari-
nhas, principalmente em 
período de ressaca, ace-
lerem a degradação da 
falésia. O trabalho inclui 
ainda intervenções para 
garantir maior eficiência 
na drenagem na parte 
superior da barreira. As 
discussões em torno de 
propostas para a conten-
ção da erosão na Barreira 
do Cabo Branco existem 
há mais de 14 anos, po-
rém, sem um projeto 
executivo para o início 
das obras.

Projeto para conter 
a erosão sai hoje

faléSia do Cabo branCo

Uma equipe de cinco de-
fensores públicos está acom-
panhando as audiências de 
instrução e julgamento do Mu-
tirão Processual do Juizado da 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher na capital. Os 
trabalhos foram abertos na se-
gunda-feira (9), no auditório 
do Forum Criminal e tem como 
meta atingir 300 processos 
que tramitam na Vara, anteci-
pando as audiências que esta-
vam marcadas para os meses 
de abril, maio e junho.

Cinco equipes, cada uma 
formada por juiz, defensor 
público e promotor realiza em  
média 15 audiências ao dia. O 
Mutirão faz parte da Campa-
nha “Justiça pela Paz em Casa – 
Nossa Justa Causa”, idealizada 
pela ministra Carmem Lúcia e 
lançada, no domingo na capi-
tal,  pelo Tribunal de Justiça em 
parceria com a Defensoria Pú-
blica e o Ministério Público, em 
comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher. Uma das pri-
meiras audiências realizadas 
no Mutirão foi o caso de uma 
atendente de farmácia que em 
2012 denunciou as ameaças 
que vinha sofrendo do ex-ma-
rido. Ela está sendo assistida 
por uma defensora pública que 
acompanhou o depoimento. A 
vítima disse que a audiência 
dela foi antecipada em mais 
de um mês e espera que o caso 
seja resolvido, porque desde 
que abriu o processo, o ex-ma-
rido melhorou o comporta-
mento.

O governador Ricardo 
Coutinho recebeu a visita do 
presidente da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa, verea-
dor Durval Ferreira, na tarde 
de ontem. No encontro, eles 
discutiram sobre a inaugura-
ção e o andamento de obras 
na capital dentro do calendá-
rio dos 100 dias da segunda 
administração de Ricardo 
Coutinho e discutiram futu-
ras parcerias entre o Gover-
no do Estado e o Legislativo 
municipal.

Durval Ferreira para-
benizou o governador pela 
inauguração de duas obras 
importantes para o esporte 
paraibano: o ginásio Ronal-
dão, amanhã e a Vila Olímpi-
ca Parahyba, no dia 29 deste 
mês. O presidente da Câmara 
também pediu informações 
ao governador sobre o an-
damento das grandes obras 
viárias, como o Trevo de Man-
gabeira, a Perimetral Sul e o 
Viaduto do Geisel. 

Ricardo Coutinho agra-
deceu a visita do vereador 
Durval Ferreira e garantiu 

que a gestão continuará ten-
do um olhar muito forte para 
ajudar a capital a superar os 
seus grandes desafios. Ele ga-
rantiu a Durval que obras de 
mobilidade urbana, a exem-
plo do Trevo de Mangabeira 
e da Perimetral Sul (via de 
ligação da PB-008 a BR-101) 
serão entregues ainda este 
ano. “Nos colocamos à dis-
posição da Câmara de João 
Pessoa para construirmos 
parcerias e debatermos os 
projetos e desafios da capital 
paraibana”.         

De acordo com Durval 
Ferreira, a audiência serviu 
para tratar sobre as obras 
tocadas pelo Governo do Es-
tado e que fica satisfeito em 
saber que o Trevo de Manga-
beira está em bom ritmo de 
construção e que a 1ª etapa 
será entregue nos próximos 
meses, melhorando o trânsi-
to entre os bairros dos Ban-
cários, Mangabeira e José 
Américo. “Quero parabeni-
zar o governador pelo exce-
lente trabalho realizado em 
toda a Paraíba”.
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Cantor Sócrates 
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Manifestação poética

ADAPTAÇÃOMÚSICA

Conto do escritor 
Rinaldo de Fernandes 
vai virar um longa

Lucas Duarte
Especial para A União

Com abundância de poe-
sia, acontece hoje em João 
Pessoa, a partir das 21h com 
entrada gratuita, o ‘Projeto 
Café em Verso e Prosa’ no 
Café Empório (Feirinha de 
Tambaú) com poesias do 
exemplar ‘Barrocidade’ de 

autoria do poeta Amador Ribeiro Neto 
ao lado de Log3 – com Didier Guigue e 
Luã Brito, a Galharufas Companhia de 
Teatro e mais três artistas que chegaram 
há pouco tempo em João Pessoa, Pris-
cilla Cler, Luna Dias e Ulisses Nogueira.

O sarau que já faz parte do calen-
dário cultural da capital paraibana é 
organizado e produzido pela atriz Suzy 
Lopes. Em abril, o sarau que completa 
dez anos, acontece normalmente nas 
segundas e terças-feiras de cada mês, 
porém este semestre os dias de aconte-
cer vão variar. Nos meses de abril e maio 
o sarau acontecerá na quarta, já nos 
meses de junho e julho, que são pratica-
mente férias, ocorrerá na segunda-feira. 
Outra mudança desta edição é quanto ao 
horário de começar, como todos os par-
ticipantes, exceto Didier Guigue, estão 
participando dos ensaios da Paixão de 
Cristo, então irão para o Empório depois 
do ensaio que por sua vez acabará uma 
hora mais cedo. A outra novidade do 
sarau, é que será uma festa de aniversá-
rio, pois Bruno Vinelli autor das fotogra-
fias do evento, aniversariou no dia 6 e 
Ulisses dia 9, e estarão aniversariando 
Suzy dia 12 e Luna dia 15, ou seja, uma 
comemoração dos aniversariantes do 
mês de março.

De acordo com Amador Ribeiro 
Neto, autor de Barrocidade, na abertu-
ra da noite, ele fará uma apresentação 
poética. “O objetivo deste evento é fazer 
com que a cultura chegue até as pessoas, 
através da poesia, estou muito feliz pela 
homenagem, partindo de Suzy Lopes, 
estarei presente mostrando minhas 
poesias do livro. Este livro foi lançado 
em 2003 e já tem 12 anos, ele é o motivo 
do sarau de logo mais. O exemplar é feito 
de poemas que trabalham experimento 
da língua e é dividido em duas partes. 
Primeiro a cultura paulista e nordestina 
todos os costumes, costumo dizer que 
sou Sanparaibano, mistura de São Paulo 
com Paraíba onde mostro toda São Paulo 
local onde nasci e os 25 anos que vivo 
no Nordeste que é um berço cultural. A 
segunda parte tem poemas com artis-
tas que representam a Paraíba, como 
Chico Cézar e Cátia de França, minha 
inspiração neste livro é Caetano Veloso 
e Augusto Campos. Apos 12 anos, estou 
terminando mais um livro intitulado de 
PoeMeio mistura de poema com email 
outro trabalho que envolve poesia, que 
irei lançar ainda este ano”, afirmou em 
entrevista a reportagem do jornal A 
União.

Após a apresentação do homenage-

Em sentido anti horário: 
Participantes do grupo Log3; 

o homenageado, Amador Ribeiro 
Neto e a capa da sua obra 

literária intituada barrocidade

ado, o espaço será aberto aos que estão 
presentes, onde poderão ficar à vontade 
e recitar poesias de própria autoria ou 
de autores preferidos, neste caso é bom 
chegar cedo para garantir espaço. 

Autor de Barrocidade
Amador Ribeiro Neto, nasceu em Ca-

conde (SP), em 1953. Colunista, como crí-
tico literário e crítico de artes, do Correio 
das Artes, suplemento literário do jornal 
A União. Autor de uma dissertação e uma 
tese de doutorado sobre a criação lítero-
musical de Caetano Veloso, recebendo os 
títulos de mestre em Teoria Literária pela 
Usp e doutor em Semiótica pela PUC/SP. 
Está incluído na antologia Na Virada do 
Século, organizada por Claudio Daniel e 
Frederico Barbosa. Atualmente vive em 
João Pessoa, onde leciona na UFPB. É um 
autor da chamada poesia de invenção, 
e neobarroca, daí o título de sua obra, 
de onde extraímos os poemas a seguir: 
- Barrocidade (Landy Editora, 2003). 
Por certo, barroco tem mesmo a ver com 
invenção, experimentalismo, hibridismo. 
Faz parte de uma geração de poetas que 
são também críticos e pesquisadores na 
academia, característica da cena poética 
mais avançada da atualidade, embora 
muitos deles — como acontece com Ama-
dor (e acontecia com Oswald de Andrade) 
pesquisam também a poesia popular.  

Café Verso e Prosa acontece hoje, no Café Empório, com declamação de poesias 
do livro “Barrocidade”, de Amador Ribeiro Neto, o poeta homenageado da noite

FOTOS: Bruno Vinelli e Roberto Cora  

n Evento: Café em Verso e Prosa

n Data: Hoje

n Horas: 21h

n Local: Café Empório na Feirinha de Tambaú

Entrada gratuita

Serviço

Assim
saudades sim
simples
como um brinco tupiniquim
um coco de roda
cirandas voltas de tu em mim

O menino cresceu guinou pra 
guitarra pro uivo pro grito 
pro berro
me diz que é assim que se 
faz pra ser feliz
menino nasceu de mim
agora é estrangeiro de si em si
de mim em mim

(Amador Ribeiro Neto)
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Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória 
LimaViajar com o dólar a mais de R$ 3

Pelo Dia Internacional da Mulher

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

Artigo

De aço e de flores. O apri-
morado da vida ainda insiste em 
nascer dos contrários. Nós mu-
lheres sabemos mais sobre isso.  
Nós experimentamos na carne 
o destino de serem como Deus, 
em pequenas partes. Geramos o 
mundo, embalamos os destinos e 
entrelaçamos num mesmo tecido 
as cores da fragilidade e da força. 
Nós somos de aço. Nós somos de 
flores.

Recordo-me.  A  jabuticabeira 
florida era  epifania  
de uma felicidade de 
época. Alegrias com 
cores de novembro. 
Chuvas  torrenciais que 
nos permitiam praze-
res delicados. Observar 
a metamorfose das 
flores em frutos era 
satisfações sem preço. 
A natureza costurada 
de regras consumava 
diante  de nossos olhos 
o ditado bíblico, de que 
debaixo do céu há um 
tempo para cada coisa. 
Era o tempo alinhavan-
do  os destinos das floradas, en-
quanto no silêncio do coração uma 
primavera fora de hora insistia em 
lançar pequenos brotos. 

“Prefácio? Não. Meta - Crítica?   
Também não. Tudo seria descabi-
da pretensão”. Assim, começo um 
texto que publiquei  em 1982 e 
transcrevo hoje, em homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher, 
quando através da professora, 
escritora e crítica  literária Eli-
zabeth Marinheiro homenageio 
todas as mulheres e a mulhera-
da não pode ficar com nenhuma 
queixa.

Estas “ainda algumas pala-
vras” deveriam limitar-se aqueles 
versos de Figueiredo Agra, nossa 
epígrafe mais permanente.

“A alegria de ser palavra é 
viver ao poema do mesmo modo 
em que o sentido, ferindo o real 
felicita-se por saber o geral”.

“Deliberamos em contrário. 
Agora e só agora. Para dizer a 
você, caro leitor”, que na quinta-
feira dia 27 de abril a professora 
escritora e ensaísta Elizabeth 

Marinheiro 
juntamente com 
outras personali-
dades do mundo 
sociocultural 
brasileiro foi 
agraciada com o 
título de mulher 
mais inteligente 
do Brasil pelo  
Conselho Nacio-
nal de Mulheres 
do Brasil (filia-
do ao Conselho 
Internacional).  
Tudo aconteceu 
no Petit Trianon, 

sede da Academia Brasileira de 
Letras no Rio de Janeiro.

Façamos uma retrospectiva: 
corria o ano de mil novecentos e 
oitenta e dois. Campina Grande 
estava transformada na Capital 
mundial da Cultura com a rea-
lização do Congresso Brasileiro 
de Teoria e Crítica  Literárias e 
Seminário Internacional de Lite-
ratura idealizados e executados 
pelo gênio criativo e inventivo de 
Elizabeth Marinheiro, através do 
Plano Piloto de Cultura do Tercei-
ro Centro Regional de Educação 
e Cultura e do Núcleo de Estudos 

Línguísticos  e  Literário da UFPB 
– (NELL).

Dentro do mesmo item de 
livre expressão, uma das parti-
cipantes do conclave, falava: não 
há porque não lembrar o nome da 
Dra. Elizabeth Marinheiro. Seria 
imperdoável ao melhor de todos 
os deuses. “A mulher é um as-
sombro. Afirmara  Kleon Maryan 
jornalista, poeta, escritora  e pre-
sidente da União Brasileira de Es-
critores e Academia Rondoniense 
de Letras, que enaltecera as  ilimi-
tadas possibilidades de intelectual 
de Elizabeth Marinheiro.

São passados, já 23 anos da 
realização do último Congresso 
Brasileiro de Teoria e Crítica Lite-
rária: “Nossos Sonhos Renascerão 
na perseverança e na obstinação 
de Outros”. Divagava Elizabeth 
Marinheiro naquela ocasião.

Reportando-nos à mitologia 
grega, o mito como realidade 
cultural bastante complexa, pos-
sibilita vários enfoques e interpre-
tações. Cabe também responder, 
porque o mito? Através do mito e 
imagens simbólicas, a história an-
tiga do homem está sendo redes-
coberta. As estátuas, desenhos, 
monumentos e línguas, cada vez 
mais pesquisados, nos mostram 
uma vida dos acontecimentos 
históricos.

Aquilo que se sabe é bem 
superior aquilo que não se sabe. 
Hoje, nos envaidecemos em ver 
Campina Grande, entre as dez mu-
lheres mais inteligentes do Brasil. 
Não é, escritor Ricardo Soares de 
Carvalho?  É, como diz o poeta. 
“Sonho que se sonha só, é apenas 
sonho. Mas, sonho que se sonha 
junto, é realidade.”          

Sonho que 
se sonha 
só, é apenas 
sonho. Mas, 
sonho que se 
sonha junto, 
é realidade

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

O mistério de viver
“Viver ultrapassa qualquer entendimento”

Clarice Lispector

Hoje é domingo, dia internacional da mulher e 
sento-me ao computador para produzir o meu texto 
semanal para o jornal A União. Claro que por ser 
hoje o 8 de março, meu pensamento está focado na 
minha experiência como mulher, filha, mãe, irmã, 
amiga, professora, poeta, experiências comuns a to-
das nós, mulheres. Sinto-me insatisfatória em todos 
esses papéis, mas tenho que escolher um foco de 
onde partir para produzir este texto. Pronto: esco-
lhi. Vou falar do meu lugar de amiga. Amiga de duas 
pessoas de quem gosto muito e admiro. Começo fa-
lando da amiga Ana Adelaide Peixoto. E através dela, 
aproveito para reverenciar a amizade de todas essas 
pessoas maravilhosas com quem tenho convivido 
e compartilhado minha vida. Conheci Ana nos idos 
de 1970, quando ela era minha aluna no curso de 
Letras. Hoje ela já é doutora em Teoria Literária. Não 
cheguei tão longe. 

Ana sofreu uma grande perda há poucos anos e 
o processo de reestruturação do seu eu, da sua vida. 
Passou por uma longa e poderosa catarse, pública, 
até certo ponto, por isso não me sinto tão constran-
gida de falar publicamente sobre o assunto.  Mergu-
lhou fundo no seu passado, compondo um mosaico 
com as fotos que recolheu no fundo do seu íntimo 
baú pessoal. Houve um momento que temi que ela 
não voltasse dessa busca, inteira. Temi que se per-
desse na vertigem do mergulho. Hoje vejo que este 
perigoso mergulho, ao qual se entregou foi sua for-
ma de voltar à tona saudável, como agora começa a 
fazer. Desse baú emergiram as experiências de infân-
cia, de família, de escola, vividas no seio da família, 
com os pais, as irmãs, as amigas e amigos, os amores. 
Depois foram as viagens, quando ela recuperou “a 
poética do espaço” o espaço mágico, o de fora, o ce-
nário de suas experiências. 

Para realizar esses mergulhos, Ana pôs de lado 
a escritora, que volta agora a aflorar. Nesse meio 
tempo, sei que também tem se dedicado à organiza-
ção de seu futuro livro, sem dúvida um livro de sabo-
rosas memórias que viaja pela vida, pela literatura, 
pela música, pelo cinema. Desde já, nós, suas amigas 
e amigos, seus leitores naturais saboreamos o que 
vem por aí. Poucas surpresas, imagino, pois temos 
acompanhado sua trajetória de escritora com aten-
ção. A maior parte dos textos é conhecida através de 
jornais e blogs. Mas tê-los todos juntos, reunidos à 
mão, é outra história. O mero fato de estarem reuni-
dos pela própria autora, sem a orientação de um edi-
tor, já faz parte do processo de por as experiências 
em ordem, dentro de um foco por ela escolhido.

Dito isso, passo a homenagear outra amiga, 
Heloísa Arcoverde de Morais, amiga desde meus 
primeiros dias nesta cidade da Parahyba. Juntas 
cursamos Letras, na antiga Fafi. Eu me especializei 
em inglês, ela em francês. Logo depois de gradua-
da, Heloísa vai morar no Recife, onde continua sua 
carreira de professora de francês. Anos depois volta 
à Parahyba para cursar o Mestrado em Literatura 
Brasileira. E dá prosseguimento à carreira de profes-
sora, no Recife. Sua dedicação à língua e à literatura 
francesas e à literatura brasileira lhe conquistaram 
um convite para dar aulas de literatura brasileira na 
universidade de Bordeaux, na França. Voltando ao 
Brasil, vai trabalhar no Departamento de Literatura 
e Editoração da Fundação de Cultura Cidade do Re-
cife, onde tem oportunidade de por em prática seus 
conhecimentos literários, editando livros e organi-
zando, inclusive, os concorridos Festivais de Litera-
tura – A Letra e a Voz, promovidos pela Fundação 
de Cultura Cidade do Recife. Ainda lá, seus conheci-
mentos da língua francesa a capacitaram a funcionar 
como elo entre a cidade de Nantes, na França e a 
cidade do Recife, cidades irmãs. 

Todas essas atividades conquistaram para He-
loísa o respeito dos franceses, que agora através do 
seu Ministério de Educação, a homenageiam com a 
outorga da comenda  Chevalierdansl’Ordredes Pal-
mes Académiques, uma distinção concedida a acadê-
micos e pessoas que dedicaram suas vidas à Cultura 
e à Educação.

Registrando aqui o valor dessas duas paraiba-
nas, quero estender a todas as outras paraibanas 
as minhas homenagens, além da minha amizade e 
apreço.

Depois de mais de 10 anos a cotação do dólar 
neste mês de março ultrapassou os R$ 3.  O fato é 
preocupante, pois retrata a instabilidade econômica 
e política do nosso país, afetando diretamente o pre-
ço de produtos e serviços, já que muitas das coisas 
que consumimos são importadas ou possuem maté-
rias-primas trazidas de outros países.

No turismo um dos setores mais afetados é a via-
gem para o exterior. Quem já comprou e pagou seu 
bilhete aéreo e hospedagem aconselho a viajar, tendo 
alguns cuidados que indicamos a seguir. Contudo, as 
pessoas que pretendem viajar em breve, aconselho 
o adiamento a não ser que a viagem seja de extrema 
necessidade.

A empresa Voopter, comparadora de preços de 
passagens aéreas, publicou algumas dicas de como 
viajar com o dólar acima de 3 reais, que vão desde a 
melhor forma de comprar a moeda estrangeira até 
como encontrar passagens aéreas mais baratas.

A primeira dica é comparar os preços das taxas 
das casas de câmbio. E que não se deve comprar mo-
eda estrangeira online. Deve-se consultar o Ranking 
do Banco Central, com as melhores taxas, mas como 
João Pessoa possui poucas casas de câmbio, vale tele-
fonar para cada uma delas.

Nas viagens ao exterior no momento, infelizmen-
te deve-se levar dinheiro em espécie e evitar a todo 
o custo o uso do cartão de crédito. Claro que existem 
situações inevitáveis em que os hotéis pedem o car-
tão de crédito para despesas extras, mas que no final 
você pode solicitar que seja transferido para pagar 
em espécie.

Para economizar com gastos com seguro via-
gem procure ver se o cartão de crédito inclui seguro 
viagem.

Na compra de passagens, aconselho a utilizar os 
metabuscadores como Voopter, o Trivago e na reser-
va de hotéis, os conhecidos Hotéis.com. 

Para alugar quartos ou casas inteiras por pre-
ços que são, em média, 30% mais baratos do que 
hotéis a dica é procurar sites como o Airbnb. Quem 
deseja trocar trabalho por hospedagem existe a rede 
WWOOF que oferece hospedagem e alimentação 
em fazendas, em troca de meio período de trabalho 
(quatro horas) durante a semana.

E finalmente antes de viajar, procurar ler tudo 
sobre o destino, nos vários blogs e comunidades na 
internet.

E finalmente quanto às compras, infelizmente 
tem que fazer sempre os cálculos, multiplicando o 
valor do dólar por três, se valer a pena, compre. E 
boa viagem!

Foto: Divulgação
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A TV em transformação

Mídias em destaqueCantor cearense faz apresentação hoje, no 
Teatro Severino Cabral, em Campina Grande

FoTo: Rafael Passos

Luciellen Souza
Jornalista

Em cartaz
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Sócrates Gonçalves está divulgando o seu novo trabalho, o CD Soul de Cá

O cantor e compositor cearense 
Sócrates Gonçalves é a atração de 
hoje, a partir das 20h, na Sala Paulo 
Pontes instalada no Teatro Severino 
Cabral, em Campina Grande, dentro 
do Projeto Quartas Acústicas, evento 
realizado pela Associação Amigos do 
Teatro Municipal Severino Cabral, em 
parceria com a Secretaria de Cultura 
e Agência Municipal de Desenvolvi-
mento da cidade. Na ocasião, o artista 
divulgará o CD intitulado Soul de Cá, 
lançado em 2014, por meio da inter-
net. Preço único do ingresso: R$ 10.

Natural da cidade de Barro, o 
cantor Sócrates Gonçalves considera 
“atemporal” a proposta do CD Soul de 
Cá. Nesse sentido, a partir do lança-
mento do álbum, no ano passado, o 
artista vem disponibilizando as faixas 
na internet uma por vez, acompa-
nhadas pelo respectivo videoclipe. 
As músicas são trabalhadas separa-
damente, embora integrem o mesmo 
disco. A propósito, ele lançou seu 
primeiro álbum solo - cujo título é 
Atemporal - em 2011, repleto do que 
denomina de “sambareaggaerockfun-
quiado”.  O trabalho está disponível 
para download no site do cantor, o 
www.socratesgoncalves.com.

Sócrates Gonçalves, que se 
mudou do interior do Ceará para 
Campina Grande, teve o seu primeiro 
contato “profissional” com a música 
no curso de Comunicação Social da 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), onde se apresentava nos 
conhecidos saraus e calouradas do 
Departamento. A partir dessa experi-

Cinquenta Tons de Cinza
Anastasia Steele (Dakota Johnson) é uma estudante 

de Literatura de 21 anos, recatada e virgem. Um 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.

Drama continua como campeão de bilheteria no Brasil

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 é realizado 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.

ência, ele passou a cantar nos barres e 
restaurantes da cidade, acompanhado 
de amigos que viriam a ser os futuros 
integrantes de um de seus trabalhos 
mais significativos, a banda Nois, na 
qual era um dos vocalistas e o composi-
tor, além de tocar violão e gaita.

Concluídos os quatro anos de 
formação acadêmica, Sócrates seguiu 
em carreira solo, quando se afastou, de 
maneira discreta, do panorama musical 
de Campina Grande. Mas ele ressurgiu 
na cena em 2008, como intérprete nos 
principais projetos musicais da cidade, 
a exemplo dos projetos 7 Notas, do 
Serviço Social do Comércio; Seis e Meia 
(em âmbito nacional) e Duetos, além do 
Picanha 200 e a participação no show 

Entre Eles e Elas, em comemoração 
aos 48 anos do Teatro Municipal 
Severino Cabral.

O Projeto Quartas Acústicas - 
que acontece em março, abril e maio 
- ainda trará, neste mês, os shows 
da Serenata Suburbana, no próximo 
dia 18, e Lucas Emanuel, na data 25. 
Para o mês seguinte já estão con-
firmadas apresentações de Sound 
Preto (1º), Edvânia Aguiar (8), 
Thaíse Porto (15), Mundo Avesso 
(22) e Universo de Bolso (29). E, em 
maio, Lara Sales, no dia 6; a dupla 
Yure Nunes e Rodrigo Moreira (13); 
Adília Uchôa (20) e, em 27, encer-
rando a programação do semestre, o 
grupo Terceiro Verso.

FoTo: Divulgação
KINGMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). Gêne-
ro:ação. Duração: 128 min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Matthew Vaughn. Com Colin Firth, Samuel 
L. Jackson, Taron Egerton. Eggsy (Taron Egerton) é 
um jovem com problemas de disciplina que parece 
perto de se tornar um criminoso. Determinado dia, 
ele entra em contato com Harry (Colin Firth), que 
lhe apresenta à agência de espionagem Kingsman. 
O jovem se une a um time de recrutas em busca de 
uma vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry ten-
ta impedir a ascensão do vilão Valentine (Samuel 
L. Jackson). Adaptação da série de quadrinhos 
criada por Mark Millar e Dave Gibbons. Manaíra6: 
13h e 19h Manaíra9: 1h30 e 21h30 Manaíra10: 
13h30, 16h30 e 22h10 CinEspaço 4: 14h10, 
16h40, 19h10 e 21h40. Tambiá 4: 13h50, 16h10, 
18h30 e 20h50

SNIPER AMERICANO (EUA 2015). Gênero: Bio-
grafia. Duração: 133 min. Classificação: 16 
anos. Direção: Clint Eastwood. Com Bradley 
Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes. Adaptado 
do livro American Sniper: The Autobiogra-
phy of the Most Lethal Sniper in U.S. Militar 
History, o filme conta a história real de Chris 
Kyle (Bradley Cooper), atirador de elite das 
forças especiais da marinha americana. 
Durante cerca de dez anos ele matou mais 
de 150 pessoas, tendo recebido diversas 
condecorações por sua atuação na Guerra 
do Iraque. Manaíra3: 13h15, 16h10, 19h10 
e 22h20 Tambiá 1: 14h30

SIMPLESMENTE ACONTECE (ALE 2014). Gêne-
ro:Comédia romântica. Duração: 103 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. 
Com Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke . 

Os jovens britânicos Rosie (Lily Collins) e Alex 
(Sam Claflin) são amigos inseparáveis desde a 
infância, experimentando juntos as dificulda-
des amorosas, familiares e escolares. Embora 
exista uma atração entre eles, os dois mantêm 
a amizade acima de tudo. Um dia, Alex decide 
aceitar um convite para estudar medicina em 
Harvard, nos Estados Unidos. A distância entre 
eles faz com que nasçam os primeiros segredos, 
enquanto cada um encontra outros namorados 
e namoradas. Mas o destino continua atraindo 
Rosie e Alex um ao outro. Manaíra2: 14h30, 17h, 
19h20 e 21h40 CinEspaço 3: 17h10 e 21h30 
Tambiá 1: 17h, 19h  e 21h

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. Manaíra8: 13h45, 15h45 e 
18h10  Tambiá 6/3D:  16h20 e 20h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). Gêne-
ro: Drama. Duração: 125 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Sam Taylor-Johnson. Com 
Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle.
Anastasia Steele (Dakota Johnson) é uma 
estudante de literatura de 21 anos, recatada 
e virgem. Uma dia ela deve entrevistar para 
o jornal da faculdade o poderoso magnata 
Christian Grey (Jamie Dornan). Nasce uma 
complexa relação entre ambos: com a desco-
berta amorosa e sexual, Anastasia conhece 
os prazeres do sadomasoquismo, tornando-
se o objeto de submissão do sádico Grey. 
Manaíra 5: 12h20, 15h, 18h e 21  Manaíra6:  
16h e 22h  Manaíra9/3D:  12h50 e 18h30 
Manaíra 11:  16h45 CinEspaço1: 14h, 19h e 
21h30  Tambiá 5: 14h, 16h20, 18h40 e 21h 

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 Goodwin, Lucy Liu . NA fada 
Fawn sempre teve um bom coração e se recusou 
a ver maldade 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 deci-
de combater o vilão antes que seja tarde. Manaíra7: 
12h15, 14h20, 16h20 e 18h20 CinEspaço 3: 14h e 
15h40  Tambiá 6/3D:14h20 e 18h20.

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. Ma-
naíra 4: 14h10, 16h50 e 22h05 Manaíra10: 
19h30  CinEspaço 3: 19h10

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 chan-
ce de sair da rotina e a festa acaba levando 
a rumos inesperados. Manaíra1: 13h10 e 
15h15,  CinEspaço 2: 14h, 16h, 18h, 20h e 
22h Tambiá 3: 14h45, 16h45, 18h45 e 20h45



 

Conto do escritor Rinaldo de Fernandes, do livro O Professor de Piano, será 
adaptado para longa-metragem pelo cineasta pernambucano David Sobel
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(UFPB). O escritor, que já concedeu sua 
autorização, admitiu que a adaptação para 
o longa é mais livre, por ser necessário 
preencher lacunas, um procedimento 
necessário para transpor o texto do conto 
à linguagem cinematográfica. “David Sobel 
é um profissional que já fez filmes para a 
Rede Globo Nordeste e está muito animado 
para obter recursos para a conclusão do 
roteiro, porque a temática recupera um 
aspecto da cultura pernambucana, que é 
o Carnaval, período no qual o enredo se 
passa em Olinda. Acho que ele vai fazer um 
belo filme”, acrescentou o autor.

Escrito em 1995, lapidado 
em 2006 e publicado em 2010, o 
conto de Rinaldo de Fernandes 
ainda é pertinente e atual, 
pois aborda aspectos como 
a Aids e as relações huma-
nas, amorosas e emocionais 
vividas no Carnaval na cidade 

de Olinda (PE). O título - Dois buracos para 
os meus olhos - é uma alusão ao fato de 
um rapaz, acometido pelo vírus da doença, 
usar uma máscara na folia, por achar que 
suas tentativas frustradas de conseguir 
uma namorada estarem acontecendo por 
desconfiarem ser aidético, o que lhe causa 
vergonha e insegurança no comportamen-
to. Ou seja, o pano de fundo do enredo é o 
precocneito. 

A princípio, a ideia do projeto de David 
Sobel era adaptar Dois buracos para os 
meus olhos para um curta-metragem, 

tendo o conto como “leitmotiv”, 
“esqueleto” ou, ainda, 

“engrenagem estrutural”. 
No entanto, o trabalho 
ganhou fôlego e as ações 
em andamento são para 
que seja um longa. Rinal-
do de Fernandes desta-
cou que foi o escritor cea-

Estação Cabo Branco promove oficina prática de meditação corporal
A professora e psicóloga trans-

pessoal Maria do Socorro Barbosa 
está ministrando a oficina de medita-
ção corporal, que teve início ontem e 
acontece nas terças e quintas-feiras. 
O encontro será na Sala de Conven-
ções da Estação Cabo Branco – Ci-
ência, Cultura e Artes, no Altiplano, 
às 16h. A atividade está inclusa em 
mais um projeto permanente da casa 
e irá acontecer todas as terças e 
quintas-feiras, sendo voltada para o 
público de todas as idades. A entrada 
é gratuita. 

Para participar não é necessá-
rio efetuar inscrição, basta apenas 
comparecer ao local usando roupas 
leves e levar uma almofada ou toalha. 
O objetivo da meditação corporal ou 
meditação do corpo físico é acalmar 
as emoções e tranquilizar a mente. 
Além da meditação será explorada 
ainda em aula algumas explicações 
sobre o tema, alongamentos e um 
momento para que os participantes 
possam se expressar.

 Segundo Maria do Socorro Bar-
bosa, a prática regular da atividade 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

O conto intitulado Dois bu-
racos para os meus olhos, 
integrante do livro O Pro-
fessor de Piano, do escri-
tor maranhense - radicado 
na Paraíba - Rinaldo de 
Fernandes e lançado pela 
editora 7Letras em 2010, 

será transformado em um longa-metra-
gem. A ideia é do cineasta pernambucano 
David Sobel, que, no intuito de viabilizá-la, 
inscreveu o projeto, na última segunda-fei-
ra, no Edital para Desenvolvimento de Ro-
teiro do Funcultura de Pernambuco para 
2015, com o objetivo de captar recursos 
financeiros, já que a intenção é de realizar 
a produção em três ou quatro anos. “Estou 
muito feliz e me sinto bem, pois é mais um 
suporte que divulga meu trabalho de es-
critor e o cinema pernambucano é um dos 
destaques, no Brasil “, disse para o jornal 
A União o autor, que, mais uma vez, vive 
a experiência de ter sua obra adaptada ao 
cinema. “Minha literatura é muito cinema-
tográfica e visual”, comentou ele. 

“Eu me reconheço como co-autor, pois 
o filme será adaptado a partir do texto de 
um livro que saiu do meu imaginário e 
do meu talento”, admitiu Rinaldo de 
Fernandes, que também é colunista 
do Correio das Artes, suplemento 
literário publicado mensal-
mente pelo jornal A União, 
e professor de Literatura 
Brasileira na Universi-
dade Federal da Paraíba 

rense - também radicado na Paraíba - João 
Matias quem sugeriu ao cineasta pernam-
bucano o conto, por gostar muito do livro 
O Professor de Piano, e ainda participa da 
preparação do roteiro.

A propósito, esta não está sendo a 
primeira vez que o escritor Rinaldo de 
Fernandes desperta o interesse de um 
cineasta para transformar um texto em 
obra cinematográfica. Ele já viveu expe-
riências anteriores. O autor lembrou que o 
conto intitulado Duas margens, do livro O 
Perfume de Roberta, foi adaptado pelo ci-
neasta Ian Abé. Outro conto desta mesma 
obra, Negro, inspirou o roteiro do diretor 
Renato Alves, que ainda não o concluiu. O 
autor ainda disse que o cineasta paraibano 
Marcus Vilar vem tentando, por meio de 
inscrição em editais, recursos na ordem de 
R$ 1,2 milhão para adaptar o livro Rita no 
Pomar, seu primeiro romance. 

Rinaldo de Fernandes antecipou para 
o jornal A União que já trabalha em um 
novo projeto. Trata-se do lançamento, 
ainda neste ano, ou no primeiro semestre 
de 2016, pela editora Garamond (RJ), da 
obra intitulada Contos Reunidos, na qual 
vai incluir, em único volume, os livros no 
gênero que publicou, que são os seguintes: 
O Perfume de Roberta (2005), O Professor 
de Piano (2010) e Confidências de um 
Amante Quase Idiota (2013), além de O 
Livro dos 1001 Microcontos, este de cunho 
virtual, pois é uma página que o autor 
mantém no Facebook há dois anos e do 
qual lapidou 70 textos para incluir no novo 

projeto, que também terá um apêndice, 
onde constará, por exemplo, ensaios, 
artigos e resenhas a respeito de sua 
obra. “O livro deverá ter de 500 a 600 
páginas”, estimou ele.                       

Escritor está em fase de 
produção de um novo livro, 
intitulado Contos Reunidos

Participantes realizam atividades que buscam o equilíbrio corporal como meditação

intensifica a autoconsciência e fortalece 
o autocontrole, sendo apenas a mente o 
único ponto a ser focalizado. “Pra meditar 
você não precisa ficar imóvel e não pre-

cisa ter uma técnica determinada, porém 
existem várias técnicas para meditar e 
para cada pessoa uma maneira diferente”, 
finalizou a professora.

A ministrante
Maria do Socorro Barbosa É 

psicóloga clínica, graduada no Centro 
Universitário de João Pessoa (Unipê), 
com pós-graduação em Psicologia 
Transpessoal (Centro ATMA/PE) e 
formação em Terapia Regressiva 
Integral com o autor das técnicas 
Roger J. Woolger, PHD. Professora de 
Yoga desde 1992, estuda essa ciência 
desde 1983. Maria do Socorro Bar-
bosa tem ainda formação em Yoga 
Terapia, pela Associação Nacional de 
Yoga Integral ANY, do Rio de Janeiro, 
e ministrou o módulo “Psicologia do 
Desenvolvimento” no Curso de For-
mação de Instrutores de Yoga até 
2004.

n Evento: Meditação na Estação Cabo Branco

n Horário: 16h

n Local: Sala de Convenções da Estação Cabo 

Branco

n Dias: terças e quintas-feiras

n Hora: 16h até 17h

Serviço
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Livro incentiva crianças a 
aprenderem sobre cactos 
do Semiárido do Brasil

Criança e adolescente
Setur orienta donos de hotéis contra a exploração sexual 

A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP), por meio da Secre-
taria de Turismo (Setur), está reali-
zando a primeira fiscalização do ano 
de 2015  nos meios de hospedagem 
da orla na capital. A fiscalização visa 
orientar proprietários sobre o cum-
primento da Lei Federal 11.577/07, 
que trata do trabalho preventivo de 
exploração sexual contra crianças e 
adolescentes.

O trabalho visa ressaltar a obri-
gatoriedade de afixação do cartaz do 
Disque 100 e orientar gerentes e fun-
cionários para que em caso de des-
confiança de prática de exploração 
sexual de criança e adolescente, ou 
mesmo de adultos, recorrer aos con-
selhos tutelares da região, bem como 
pedir auxilio através do Disque 100 e 
da Policia Militar, pelo número 190.

O secretário de Turismo de João 
Pessoa, Bruno Farias, ressaltou que a 
fiscalização será constante, sem data 
prévia e não tem intenção de multar 
os meios de hospedagem e sim orien-
tar e fazer um trabalho preventivo 
antes durante e depois dos grandes 
eventos que a capital realizará.

Segundo o chefe de fiscalização 
Adauto Brito nessa fiscalização tam-
bém foram abordados alguns hóspe-
des, sobre o procedimento adotado 
pelo hotel durante o check-in confir-
mando que foram exigidos os docu-
mentos de menores. Um casal de tu-
rista de Minas Gerais hospedado no 
Hotel AnnaMar em Tambaú elogiou a 
iniciativa adotada pela Prefeitura de 
João Pessoa com  relação a fiscaliza-
ção. Afirmaram já ter indicado a cida-
de como destino para a lua de mel de 
amigos que estavam decidindo onde 
iriam passar esse momento especial.

Foto: Secom/PMJP

Em situações de emergência, muitas 
pessoas não sabem quais procedimentos 
tomar ou em que situações devem cha-
mar o Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) 192. O coordenador 
geral da Força Nacional do SUS e Samu, 
Paulo Abrahao, explica como a população 
deve agir em situações como a descrita. 
“Através do dígito 192 você tem acesso 

a esse serviço. O acionamento é feito por 
essa central, você vai dizer seu nome, o 
que aconteceu e onde aconteceu, de uma 
maneira rápida e a partir da classificação 
do risco que ele vai tomar uma decisão, 
que pode ser desde uma orientação por 
telefone até o envio de uma ambulân-
cia básica ou avançada para o local.” A 
babá Regiane Gomes de Carvalho preci-

sou do Samu recentemente para socorrer 
o marido vítima de um acidente vascular 
cerebral. “Eles perguntaram qual era o 
sintoma, aí eu expliquei o sintoma dele, 
o que ele estava fazendo e aí eles falaram 
para não dar medicamento nenhum. Aí 
ele chegou, medicou ele, colocaram ele 
na maca e levamos para o hospital. Ficar 
nervosa é bem pior.” Paulo Abrahao des-

taca ainda que a Regiane fez bem em não 
ter socorrido a vítima antes da chegada 
do Samu. “Você não deve mexer na víti-
ma, porque se você mexe nela, você pode 
fazer uma outra sequela mais grave na ví-
tima. Você não sabe o tipo de trauma e le-
são interna que essa vítima pode ter, você 
pode estar agravando essa lesão interna, 
uma fratura, uma hemorragia.”

Saiba como agir em situações de emergências
SERVIÇo Do SAMU

Disque 100 recebe 
denúncia de crimes

O Disque Direitos Humanos - 
Disque 100 registrou mais de 700 
mil denúncias entre 2003 e outubro 
de 2014. Apenas em 2014, a central 
realizou mais de 310 mil atendi-
mentos. Desse total, 116.865 foram 
registros de denúncias de violações 
de diretos humano.  Na central são 
acolhidas as denúncias, processadas 
e encaminhadas para apuração das 
autoridades de segurança pública, 
dos conselhos tutelares, dos centros 
de referência em direitos humanos e 
procuradores.

Coordenado pela Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidên-
cia (SDH/PR), o serviço recebe de-
mandas referentes às violações que 
atingem grupos sociais vulneráveis, 
como crianças e adolescentes, ido-
sos, pessoas com deficiência, LGBT 
e população em situação de rua. Ele 
funciona 24 horas por dia, incluindo 
sábados, domingos e feriados. As 
ligações são gratuitas e podem ser 
feitas de todo o Brasil. As denúncias 
podem ser anônimas, e o sigilo é ga-
rantido quando solicitado.

Mariana Tokarnia 
Repórter da Agência Brasil 

Em moção de repúdio divulgada em 
agosto do ano passado, promotores de 
Justiça de todo o país alegaram “aumen-
to significativo” no número de casos de 
exploração sexual de crianças no Brasil. 
Eles destacam que as denúncias de cri-
mes dessa natureza recebidas pelo Dis-
que 100 aumentaram durante o período 
da Copa do Mundo (12 de junho a 13 de 
julho). O número saltou de 524, de 12 de 
junho a 13 de julho do ano passado para 
740 no mesmo período desse ano.

A moção, apresentada durante en-
contro de promotores em Brasília, diz 
que, embora pontos de maior vulnera-
bilidade infantojuvenil tenham sido de-
tectados pela Rede de Proteção, como 
praias do Nordeste, Porto de Manaus, ro-
dovias federais e grandes capitais, como 
São Paulo e Rio de Janeiro. O país está 
longe do fim da erradicação da prática 
do crime de estupro de vulnerável, com 
favorecimento da prostituição ou de ou-
tra forma de exploração sexual de crian-

ça ou adolescente ou de vulnerável. No 
texto, os promotores repudiam “todo e 
qualquer ato de violência ou exploração 
sexual contra crianças e adolescentes” e 
pedem que as autoridades constituídas 
e a sociedade civil “unam esforços a fim 
de proteger as crianças e adolescentes 
que se encontram em território brasilei-
ro de toda forma de exploração, violên-
cia, crueldade e opressão”.

Mobilização
A moção foi divulgada no 1º Congres-

so Nacional dos Membros do Ministério 
Público da Infância e da Juventude, rea-
lizado em Brasília em agosto de 2014. A 
mobilização da sociedade é fator impor-
tante para acabar com a exploração sexual 
de menores, disse o promotor de Justiça 
do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios, Renato Barão Baralda. “Mui-
tos dos casos acontecem na família, dentro 
das casas. É preciso que a sociedade seja 
sensibilizada e não aceite esse tipo de vio-
lência”, afirmou. Também como forma de 
combater as violações, à época, foi criado 
o Pró-Infância - Fórum Nacional dos Mem-

bros do Ministério Público da Criança e do 
Adolescente, para reunir promotores de 
Justiça de todo o país e servir como canal 
de diálogo entre os profissionais para dis-
cutir questões com as quais têm que lidar 
diariamente. O fórum, que não constitui 
um espaço institucional, também será res-
ponsável pela organização de encontros 
nacionais voltados para o tema.

Promotores alertam para aumento de casos

Praias do Nordeste, 
Porto de Manaus, 
rodovias federais e 
grandes capitais, como 
São Paulo, Rio de Janeiro,   
têm pontos de maior 
vulnerabilidade 
infantojuvenil

Trabalho de fiscalização será constante com a mobilização de gerentes e funcionários da rede hoteleira que deverá ainda afixar cartazes do serviço Disque 100
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Revisão de cadastro termina dia 20
Bolsa FamílIa

Beneficiário que não atender 
a convocação ficará sem o 
pagamento a partir de abril

Os beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família que re-
ceberam avisos no extrato de 
pagamento sobre a necessi-
dade de atualização dos da-
dos devem comparecer, até 
20 de março, no setor respon-
sável pelo benefício em seus 
municípios.

Quem não atender à con-
vocação poderá ficar sem o 
pagamento do Bolsa Família 
a partir de abril, de acordo 
com o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate 
à Fome.

A cada dois anos, o res-
ponsável pelo benefício na 
família precisa atualizar ou 
confirmar seus dados para 
continuar recebendo o paga-
mento. Os dados são atualiza-
dos no Cadastro Único para 
programas sociais do Gover-
no Federal. Quem não rece-
beu o aviso no extrato está 
com o cadastro em dia.

Para atualizar o cadastro, 
o titular do cartão do Bolsa 
Família deve levar o CPF ou 
o Título de Eleitor ao setor 
responsável pelo programa 
em seu município. É preciso 
levar também pelo menos 
um documento de identidade 
de cada um dos demais inte-
grantes da família. Além da 
documentação obrigatória, 
as famílias podem apresentar 
comprovante de residência, 
comprovante de matrícula 
das crianças e adolescentes 
na escola e Carteira de Traba-
lho.

Fazem parte do progra-
ma famílias com renda men-
sal de até R$ 77 por pessoa, 
devidamente cadastradas. 
Também podem receber o 
benefício as famílias com ren-
da de R$ 77,01 a R$ 154, por 
pessoa, que tenham em sua 
composição gestantes, nutri-
zes (mães que estejam ama-
mentando), crianças até 12 
anos e adolescentes com até 
17 anos.

A revisão de dados dos 
beneficiários do Bolsa Famí-
lia é um processo obrigatório 
e de rotina, realizado todos os 
anos. É feita pelos municípios 
e o Distrito Federal. Em maio 
do ano passado o valor do be-
nefício foi reajustado para R$ 
77 mensais.

O Cadastro Único é uti-
lizado pelo Governo Federal 
para identificar potenciais 
beneficiários de programas 
sociais como o Bolsa Famí-
lia, Projovem Adolescente/
Agente Jovem, Programa de 
Erradicação do Trabalho In-
fantil (Peti) e a Tarifa Social 
de Energia Elétrica, entre ou-
tros. Além disso, o CadÚnico é 
usado para conceder a isen-
ção de pagamento de taxa de 
inscrição em concursos pú-
blicos, no âmbito do Poder 
Executivo Federal.

CE faz intercâmbio 
entre os artistas

Sobral (CE) vai receber o Semi-
nário Ponte entre Nortes, de 17 a 21 
deste mês. O evento visa fomentar a 
integração, troca de informações e a 
vivência dos artistas envolvidos no 
projeto com o público. Os encontros 
vão ocorrer na Secretaria da Cultura 
e Turismo e no Instituto ECOA Sobral. 
A ideia é tornar possível o intercâmbio 
entre artistas visuais e críticos de arte 
das regiões Norte e Nordeste. Con-
templado no Programa Rede Nacional 
Funarte Artes Visuais –11ª edição, o 
seminário permitirá aos participan-
tes se conhecerem e compartilharem 
suas produções a partir das distintas 
realidades de que fazem parte, contri-
buindo para o diálogo entre diferentes 
vertentes da modalidade visual das 
artes. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas através do e-mail 
arteavista@gmail.com.

Caatinga e Cerrado 
terão R$ 2 milhões

Começou na última segunda-
feira, no Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), em Brasília (DF), a 1ª Reunião 
do Comitê Gestor da Política Nacional 
de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas (PNGATI). Na ocasião, 
o secretário de Extrativismo e Desen-
volvimento Rural Sustentável do MMA, 
Paulo Guilherme Cabral, anunciou o 
repasse de R$ 2,8 milhões em re-
cursos não reembolsáveis do Fundo 
Clima para 15 projetos dos biomas 
Cerrado e Caatinga. Os projetos foram 
apresentados por associações indí-
genas e indigenistas para realizar o 
etnomapeamento e etnozoneamento 
(estudos que levam em consideração 
critérios geográficos e culturais) de 
terras indígenas, no âmbito de Planos 
de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas (PGTAs) construídos 
pelas próprias comunidades. Os 
planos deverão contribuir para 
os objetivos da Política Nacional 
sobre Mudanças do Clima.

mais remédios 
para transtorno

O Ministério da Saúde incor-
porou os medicamentos clozapina, 
lamotrigina, olanzapina, quetiapina 
e risperidona para o tratamento 
do transtorno bipolar no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 
A portaria com a decisão foi pu-
blicada no Diário Oficial da União e 
entrou em vigor ontem. Clozapina, 
lamotrigina, olanzapina, quetiapina 
e risperidona são remédios usados 
para outros fins na rede pública, 
mas devem estar disponíveis tam-
bém para esse transtorno afetivo. 
A expectativa é que em 2015 cerca 
de 270 mil pessoas sejam benefi-
ciadas com o tratamento. O investi-
mento em medicamentos, este ano, 
será cerca de R$ 90 milhões.

Ditadura: certidão 
de vítima é corrigida

A Comissão Estadual da 
Memória e Verdade Dom Helder 
Câmara, que atua em Pernambuco, 
apresentou ontem a retificação 
do atestado de óbito de mais uma 
vítima da ditadura militar. A causa 
da morte de Anatália Melo Alves foi 
corrigida de suicídio para asfixia 
por estrangulamento. Anatália foi 
morta em janeiro de 1973, na Dele-
gacia de Segurança Social no Recife. 
Ela era casada com um militante 
do Partido Comunista Brasileiro 
Revolucionário (PCBR) e, segundo 
depoimentos de seu marido, atuava 
como base de apoio às atividades 
do partido. Eles foram presos no 
mesmo dia e, segundo os registros 
da época, Anatália teria se enforca-
do com a alça de sua bolsa após ter 
ateado fogo à própria roupa.

Da Agência Brasil

A editora do Instituto Nacio-
nal do Semiárido (Insa), unida-
de de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), acaba de lançar o livro 
infantil “Cactos do Semiárido do 
Brasil, ler e colorir”.

Com texto de Arnóbio Caval-
cante e ilustrações de Wedscley 
Melo, a obra tem como propos-
tas “educar divertindo” e “co-
nhecer para conservar”. As crian-
ças podem colorir os 18 desenhos 
de cactos que o livro apresenta 
ao mesmo tempo em que ob-
tém informações básicas sobre 
as principais espécies nativas da 
Região Semiárida do país.

“O livro é um trabalho inédi-
to e um excelente exercício para 
despertar, nas cinco milhões de 
crianças com até 11 anos de ida-
de que vivem no Semiárido, a 
vontade de cuidar da natureza 
local e de valorizar essas plantas 
magníficas, símbolos da região 
semiárida”, diz Cavalcante.

A obra se enquadra na cate-
goria da educação contextuali-
zada para o Semiárido, didática 
na qual os conhecimentos acadê-
micos são explicados para os alu-
nos com base na realidade socio-
ambiental em que os estudantes 
se encontram inseridos.

sobre os cactos
Os cactos são plantas que 

vivem predominantemente em 
ambientes secos. Nativos do con-
tinente americano, eles se espa-
lharam para diversos lugares do 
mundo, com a ajuda do homem. 
No Semiárido brasileiro já foram 
catalogadas aproximadamente 
100 espécies.

Essas plantas podem ser uti-
lizadas como fonte de alimento 
para animais domésticos e seres 
humanos, além de terem pro-
priedades medicinais conhecidas 
pela cultura de muitos povos. 

Na natureza fornecem fru-
tos, néctar, pólen e água para 
aves, insetos, mamíferos e rép-
teis, tornando-se a base da ca-
deia alimentar em seu ecossis-
tema. “Os cactos são espécies 

Livro incentiva crianças aprenderem 
sobre os cactos do Semiárido

EDUCaR E CoNsERVaR

O controle e prevenção 
da infecção hospitalar foi 
o tema de mais uma pales-
tra realizada na manhã de 
ontem no Complexo de Pe-
diatria Arlinda Marques, na 
capital.  O público alvo das 
discussões foi os residentes 
em Pediatria e em Saúde da 
Criança.  Desde a semana 
passada que esses profis-
sionais vêm participando 
de palestras como forma 
de aprimorar ainda mais os 
seus conhecimentos. 

De acordo com Thaís 
Grilo Moreira Xavier, coor-
denadora da Comissão de 
Controle de Infecção Hospi-
talar do Arlinda Marques, a 

Organização Mundial da Saú-
de reconhece as infecções 
relacionadas à assistência a 
saúde como um problema 
de saúde pública. “E as ações 
de sensibilização e educação 
continuada se fazem indis-
pensáveis para que esses 
residentes sejam colabora-
dores na prevenção dessas 
infecções”, completou ela. 

A coordenadora explica 
que dentro dos hospitais, 
as infecções podem com-
prometer a evolução clínica 
dos pacientes internados e 
geram um aumento nos cus-
tos de internação, prolonga 
o período de hospitalização, 
além de poder gerar dano ou 

até mesmo a morte de uma 
criança. “Neste contexto, 
trabalhamos no sentido de 
conscientizar de que todos 
os profissionais que atuam 
no âmbito hospitalar podem 
contribuir com a redução do 
risco de aquisição das infec-
ções hospitalares”, destacou 
a enfermeira, ao afirmar que 
uma das medidas que favo-
rece para essa redução é a 
lavagem das mãos.

 Ela lembrou que, em 
1846, o médico húngaro Ig-
naz Semmelweis reportou a 
redução no número de mor-
tes maternas por infecção 
puerperal à implantação da 
prática de higienização das 

mãos, em um hospital de 
Viena. Essa história foi vista 
em um filme apresentado às 
residentes.

“Estamos convictos de 
que um dos objetivos da 
oficina foi alcançado: mu-
dança de prática no proces-
so de trabalho desses pro-
fissionais. A higienização 
das mãos é simples e pouco 
dispendiosa, mas é conside-
rada uma das medidas mais 
eficazes no controle das in-
fecções e estamos convictos 
de que teremos profissio-
nais que irão disseminar o 
conhecimento e contribuir 
com o controle das infecções 
hospitalares”, finalizou.

Sensibilização e educação 
previnem a infecção hospitalar

PalEsTRa No HosPITal aRlINDa maRQUEs

de plantas especializadas em 
resistir à falta de água e que, 
normalmente, apresentam as 
seguintes características: au-
sência de folhas, presença de 
espinhos e caule suculento”, 
explica o pesquisador Arnóbio 
Cavalcante.

Espécies
A publicação apresenta as 

seguintes espécies: Cacto-ar-
rojado (Arrojadoa marylanae); 
Facheiro (Brasilicereus phae-
acanthus); Mamoeiro-brabo 
(Brasiliopuntia brasiliensis); 
Mandacaru (Cereus jamacaru); 
Quiabo-do-inferno (Cipocereus 

minensis); Cacto Aranha (Dis-
cocactus horstii); Cacto Orquí-
dea (Epiphyllum phyllanthus); 
Mandacaru-cabeça-branca (Es-
postoopsis dybowskii); Facheiro 
(Facheiroa ulei); Rabo de Raposa 
(Harrisia adscendens); Coroa de 
Frade (Melocactus zehntneri); 
Ora-pro-nobis (Pereskia bahien-
sis); Xique-xique (Pilosocereus 
gounellei); Catana (Pseudoacan-
thocereus brasiliensis); 15º Quia-
bento (Quiabentia zehntneri); 
Conambaia(Rhipsalis bacífera); 
Cacto-garrafa (Stephanocereus 
luetzelburgii) e Quipá (Tacinga 
inamoena). O livro pode ser bai-
xado gratuitamente.

Livro será distribuído para cerca de cinco milhões de crianças na região nordestina

FoTo: Divulgação/Insa

Para atualizar os 
dados, o titular 
do cartão deve 
levar o CPF ou 
o Título de 
Eleitor ao setor 
responsável 
pelo programa



Brasil integra estudo que descobriu galáxias

Céu do Hemisfério Sul

Astronomia
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Astrônomos de dois times in-
dependentes - um do levantamento 
Dark Energy Survey (DES) e outro 
da Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra - anunciaram nesta se-
mana o descobrimento de oito no-
vos sistemas estelares satélites da 
nossa galáxia, a Via Láctea.

O DES é responsável pelo le-
vantamento profundo de uma am-
pla região do Hemisfério Sul. Com 
duração prevista de cinco anos, o 
projeto envolve mais de 300 parti-
cipantes de dezenas de instituições 
de vários países, incluindo o Brasil.

A descoberta dos sistemas es-
telares baseou-se nos dados do pri-
meiro ano do DES, cuja análise foi 
liderada pelos astrônomos norte-
-americanos Alex Drlica-Wagner e 
Keith Bechtol. O grupo brasileiro no 
projeto internacional - o DES-Brazil 
– também teve participação ativa 
no achado.  

O grupo de trabalho interna-
cional pertencente ao DES que lida 
com a Via Láctea (DES-MW) é coor-
denado pelo pesquisador da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e membro do DES-
-Brazil, Basílio Santiago.

A equipe do cientista esteve 
entre as primeiras a identificar os 
novos objetos. Parte deles foi re-
conhecida a partir do uso de fer-
ramentas desenvolvidas pelo DES-
-Brazil e disponíveis em um portal 
científico, acessível via web para a 
colaboração.

Participação
A participação brasileira no 

DES é gerenciada pelo Laboratório 
Interinstitucional de e-Astronomia 

(LlneA), cuja responsabilidade é 
promover a participação de pes-
quisadores brasileiros em grandes 
projetos internacionais que envol-
vem o uso intensivo de tecnologia 
da informação.

“Os investimentos financeiros 
feitos pelo LIneA estão trazendo 
ótimos dividendos em termos de 
resultados científicos, permitindo, 
inclusive, a participação de jovens 
estudantes em descobertas rele-
vantes na astronomia, além do con-
tato com colaboradores interna-
cionais de instituições de primeira 
linha”, avalia o  coordenador do Ll-
neA e pesquisador do Observatório 
Nacional (ON/MCTI), Luiz Nicolaci.

O LIneA é um laboratório in-
terinstitucional que envolve, além 
do ON, o Laboratório Nacional de 
Computação Científica (LNCC) e a 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP), todas instituições vincula-
das ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI).

O laboratório foi criado com a 
finalidade de dar suporte à partici-
pação brasileira em experimentos 
científicos, utilizando dados prove-
nientes de grandes levantamentos 
astronômicos – os projetos Dark 
Energy Survey e Sloan Digital Sky 
Survey III.

Para alcançar os objetivos 
científicos, o LIneA gerencia a in-
fraestrutura de armazenamento, 
processamento, análise e distribui-
ção de dados astronômicos através 
do projeto Astrosoft. Participam do 
LIneA pesquisadores e técnicos dos 
institutos do MCTI mencionados 
acima, além de professores de uni-
versidades. Sensores têm versão para horta doméstica e podem ser construídos com material de baixo custo, como vidro e cerâmica

FotoS: Divulgação/Embrapa

A Embrapa desenvolveu dois 
tipos de sensores para determinar 
a umidade do solo no campo e em 
jardins e, assim, evitar irrigação des-
necessária, excesso e falta de água.

São sensores que podem ser 
produzidos com diferentes espe-
cificações adaptados a diferentes 
necessidades e custo competitivo 
no mercado. Desenvolvidos pela 
Embrapa Instrumentação (SP), eles 
foram licenciados para comercia-
lização por empresas brasileiras 
e norte-americanas.  À frente da 
equipe responsável pelo desen-

volvimento, o pesquisador Adonai 
Gimenez Calbo diz que os senso-
res podem até operar sem uso de 
energia elétrica. Eles ajudarão pro-
dutores rurais e donas de casas que 
cultivam plantas em vasos e em 
mini-hortas.

Os instrumentos servem para 
qualquer tipo de cultura e podem ser 
adaptados a todas as regiões do país. 

Os sensores contarão com ver-
sões para a agricultura e também 
para jardins e hortas domésticas. 
Os sensores da Embrapa não so-
frem com a salinidade, o que ocor-

re com a maioria das tecnologias 
convencionais. Os instrumentos 
podem ser produzidos com mate-
riais de baixo custo, como  vidro e 
cerâmica.  

Um dos tipos é denominado 
sensor Diédrico e é formado por 
duas placas, uma de vidro e outra 
de cerâmica; ambas de vidro ou am-
bas de cerâmica. Esse sensor pode 
ser de leitura visual, pneumática ou 
elétrica e funciona como um termô-
metro que, em vez de temperatura, 
mede a força com que a umidade é 
retida no solo e nos substratos.

Novos sensores evitam desperdício 
de água na agricultura e jardinagem

Instituto prevê ampliação de mercado 
para o foguete brasileiro VSB-30

UMIDADE Do SoLo

Os oito sistemas estela-
res recém-descobertos são 
objetos constituídos por es-
trelas velhas e pobres em 
elementos químicos pesa-
dos, o que é típico das estre-
las situadas no halo estelar, 
o componente mais externo 
da Via Láctea.

Eles variam em tamanho 
e distância, mas a maioria 
tem propriedades mais pare-
cidas com as de uma galáxia 
anã do que com um aglome-
rado estelar. A serem confir-
madas como galáxias anãs, 
essa descoberta aumenta em 
um terço o número desses 
objetos conhecidos e que or-
bitam em torno da Via Lác-
tea, atualmente.

“A importância desse 
achado está não apenas no 
aumento do censo de satéli-
tes da galáxia, mas também 
no fato de que as proprieda-
des desse sistema de satélites 
permitem testar os modelos 
de formação de estruturas 
cósmicas”, explica Santiago, 
coordenador do DES-MW.

O modelo mais aceito 
atualmente é de um univer-
so formado por energia es-
cura – um componente mis-
terioso que faz com que ele 
se expanda de forma acele-
rada – e por matéria escura, 
um tipo diferente da maté-
ria que conhecemos. Esta 
última seria constituída por 
prótons, nêutrons e elétrons 
que se agrupam nos elemen-
tos da tabela periódica. As 
simulações de galáxias como 
a nossa usando esse modelo 

parecem prever um número 
bem maior de satélites do 
que o observado, daí a ne-
cessidade de se ter um cen-
so o mais completo possível 
para avaliar se o modelo pre-
cisa ser revisto.

Outro aspecto impor-
tante é o de que as galáxias 
anãs do halo galáctico são 
justamente os objetos mais 
ricos em matéria escura. Seu 
estudo detalhado, correla-
cionando esses objetos com 
mapas de emissão de raios 
gama, por exemplo, permite 
conhecer melhor a natureza 
da partícula de matéria es-
cura que parece dominar a 
gravidade dentro da galáxia 
e distribuída em todo o uni-
verso.

Os raios gama podem 
resultar eventos de aniquila-
ção dessas partículas, sendo 
que a quantidade de eventos 
de aniquilação depende das 
propriedades da partícula, 
entre elas, a massa. A análise 
dos mapas de raios gama na 
direção desses novos satéli-
tes está sendo apresentada 
em outro artigo científico, 
fruto de observações com a 
colaboração do Telescópio 
de Grande Área (Large Area 
Telescope - LAT). Até o mo-
mento não foram encontra-
dos excessos significativos de 
raios-gama para os objetos 
recém-descobertos. Esses re-
sultados demonstram que 
descobertas em telescópios 
ópticos podem ser traduzi-
das em testes de física fun-
damental.

Universo de energia escura

O Instituto de Aeronáutica e Es-
paço (IAE), em São José dos Campos 
(SP), prevê crescimento do mercado 
para o foguete brasileiro VSB-30, 
após o sucesso do lançamento ocor-
rido na semana passada no Esrange 
Space Center, na Suécia.  A operação 
marcou o 15° lançamento do VSB-30. 
“Estamos superando as expecta-
tivas, que eram de lançar dois fo-
guetes por ano”, disse  o gerente de 
Projeto do IAE, Eduardo Dore Roda. 
Este ano, são quatro lançamentos. 

Dos 15 lançamentos feitos desde 
2004, um total de 12 foram no exte-
rior, a maioria na Suécia, e três no 
Brasil. A previsão é que o VSB-30 lance 
outros oito experimentos no país, 
todos para cargas de universidades, 
na base de Alcântara, no Maranhão.  

No exterior, a maioria das cargas 
lançadas pelo foguete brasileiro é de 
experimentos científicos de alta tec-
nologia, ligados à área farmacêutica. 
“Também já fomos consultados pela 
Austrália, interessada em lançamen-
tos”, disse Roda.

O custo do foguete está entre 
as vantagens do produto, que já tem 
75% de fabricação nacional. O custo 
do foguete VSB-30 é de cerca de R$ 
2 milhões. 

O IAE já tem produção de 24 
foguetes VSB-30 para os interes-
sados em lançamentos de experi-
mentos científicos, operações que 
são realizadas com suporte total do 
IAE. Também estiveram envolvidos 
indiretamente na atividade a Agên-
cia Espacial Brasileira (AEB) e o De-

partamentode Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA). A história do 
Instituto de Aeronáutica e Espaço 
tem sua origem na década de 50, com 
a criação, em 1º de janeiro de 1954, 
do Instituto de Pesquisas e Desenvol-
vimento (IPD) no campus do então 
Centro Técnico de Aeronáutica (CTA).

Em 1970 ocorreu o primeiro lan-
çamento bem-sucedido do foguete 
de sondagem Sonda II. Já em 1976 foi 
lançado o primeiro foguete Sonda III e 
em 1984, o primeiro foguete Sonda IV, 
todos eles desenvolvidos no IAE e lan-
çados a partir da Barreira do Inferno. 
Foram também atribuídos ao IAE, pro-
jetos na área de sistemas bélicos visan-
do o desenvolvimento de armamento 
aéreo nacional para atender às neces-
sidades da Força Aérea Brasileira.



Compositor Antônio 
Barros, Sras. Veruska 
Correia de Oliveira Gomes 
Pires, Marisa Procópio 
Rodrigues e Maria Isabel 
Pereira Franco, jornalis-
ta Gilson Souto Maior, 
advogado Manoel Bar-
bosa, médico Werton 
Roque, engenheiro Elisio 
Franca, barão Peter Her-
man  Otto von Büldring, 
professor Aléssio Toni, 
cerimonialista Luciene 
Fernandes Dutra.
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Em abril, o humorista  
Fábio Porchat volta a se apre-
sentar em João Pessoa. Os  
ingressos estão à venda na 
Domus Hall.
  A primeira-dama da capital 
,Maisa Cartaxo, estará em  abril, 
no São Paulo Fashion Week.

Zum Zum Zum
   Finalmente, o Conselho de Proteção dos Bens Históricos Culturais 
aprovou o projeto de revitalização do Parque Solon de Lucena, a Lagoa. Esperar 
para ver as obras concluídas.

FOTO: Sheila Martins

Homenagem

O JORNALISTA 
Carlos Romero es-
creveu uma bela crôni-
ca para seu filho Ger-
mano,que aniversariou 
no último domingo. 

Pai e filho são 
expressão de grande 
valor e condutores 
de paz, orgulha tê-
los como amigos. A 
crônica é um poema 
que todo pai gostaria 
de escrever para o 
filho. 

   Ainda sobre as obras da Lagoa, a prefeitura municipal infoma que 
abrirá o processo de licitação para escolha da empresa que executará a obra  de 
urbanização e paisagismo no local.

“Várias estrelas 
brilham ao mesmo tempo 
e nenuma impede o 
brilho da outra”

“Tem gente que brilha 
e o briho incomoda quem 
não tem alma de sol e 
olhos de lua”

ARTHUR RICHARDISSON IRENE AGUIAR

Biografia

A BIOGRAFIA do 
ex-governador Ronal-
do Cunha Lima, escrita 
por José Octávio de 
Arruda Mello, será 
lançada no dia 18 
próximo, às 17h, no 
Sebo Cultural, no 
Centro.

FOTO: Goretti Zenaide

Maria Isabel Franco é a aniversariante de hoje

Astier Basílio
O POETA e contista 

Astier Basílio lança antes 
do São João, o segundo 
livro de contos “Falsas 
Ficções”. O livro inte-
gra a Coleção Mariposa 
Cartonera. Seus leitores 
aguardam com ansiedade 
o livro.

Queremos verde

José Américo

A PROGRAMAÇÃO 
em memória dos 35 
anos da morte de 
José Américo, ontem, 
se contituiu num 
evento inesquecível. 
Organizado pelo presi-
dente da Fundação 
Casa de José Américo, 
Damião Cavalcanti, 
teve lançamento de 
livro e apresentação 
do filme “O Homem de 
Areia”, de Vladimir de 
Carvalho.

O aniversariante de hoje, Antônio Barros com Marcelo Mimoso e Cecéu Barros

FOTO: Dalva Rocha

Médicos Werton e Anleida Roque, ele é o aniversariante de hoje

FOTO: Dalva Rocha

Fátima Sousa, Socorro Carvalho, Kubitschek Pinheiro e Tereza Cunha no restaurante Roccia

FOTO: Goretti Zenaide

Amigas para sempre: Verônica Holanda, Fátima Tenório e Magnólia Menezes

PELO menos 34% da cidade de João Pessoa tem 
cobertura verde, se for incluída área de mangues, Mata 
Atlânica, canteiros e parques. Muito pouco para o lugar 
que em décadas passadas foi considerado um dos mais 
verde do país que agora está perdendo muito de sua 
paisagem verde, mesmo que ainda tenha áreas como a 
Bica e Jardim Botânico.

A TEMPORADA  de 2015 da Orquestra Sinfônica 
Municipal de João Pessoa começa no Centro Cultural 
Ariano  Suassuna, do TCE, numa homenagem ao escritor 
Ariano Suassuna, falecido no ano passado. 

A apresentacão será às 19h, intitulada “A Revolução 
com Música”, com regência do maestro Laércio Sinhorelli 
Diniz. A entrada é franca.

Concerto sinfônico

O TRIBUNAL de Justiça está realizando mutirão para 
julgamento de pocessos contra a mulher. Lançado no 
domingo passado, a campanha se estenderá por outras 
cidades. A meta é incentivar as mulheres a denunciar 
os seus agressores. Hoje, na Paraíba existem 6,7 mil 
processos em julgamento.

O “Projeto Justiça em seu Bairro” também consiste 
em palestras nas escolas e outras instituições para 
esclarecimentos às mulheres sobre seus direitos. Uma 
boa iniciativa.

Mutirão judiciário

Premium

FOI um sucesso 
o lançamento do novo 
número da Revista Pre-
mium, ocorrido na última 
sexta-feira, no Showroom 
do Ximenses Dantas, no 
Bessa. Boa leitura popor-
cionada pela excelente 
programação visual.

RADICADO em João Pessoa desde 1973, o artista 
plástico e escultor Wilson Figueiredo, natural de Patos, 
recebeu o título de Chevalier Académicien da Mondial Art 
Academia da França.

Ele teve seus trabalhos aceitos pela Mondial Art 
depois que Mauro Alvim, escultor mineiro, mostrou seus 
trabalhos ao artista plástico Dominique Lecomte. 

Figueiredo é só alegria depois de receber o prêmio. 

Título da Academia Francesa

   A Prefeitura Municipal de Sapé orientou artistas da  cidade para 
concorrer ao patrocínio do FIC. Foram protocolados nove projetos nas diversas 
áreas de cultura,  inclusive cinema e publicação de livros.

Interino: José Nunes
oretti G Zenaide
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Mulher Cidadã: PMJP 
libera R$ 230 mil para 
empreendedoras
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Motoristas vão seguir por 
desvios abertos ao lado 
do Estádio Almeidão

Tráfego será alterado em abril
viaduto do geisel

As vias alternativas 
para que as obras de cons-
trução do Viaduto do Geisel 
na BR-230 sejam acelera-
das serão abertas ao tráfe-
go de veículos no próximo 
mês. Essa é a previsão de 
Simone Cristina, titular da 
Superintendência de Obras 
do Plano de Desenvolvi-
mento do Estado (Suplan). 
A partir do mês de abril, 
o tráfego no sentido João 
Pessoa/Campina Grande 
será desviado pelos trechos 
que estão sendo abertos ao 
lado do Estádio Almeidão, 
mais precisamente sobre o 
antigo campo de futebol da 
Associação dos Cronistas 
Esportivos. 

A construção do Viaduto 
do Geisel tem investimento 
na ordem de R$ 31 milhões, 
sendo R$ 13,5 milhões pro-
venientes dos cofres pú-
blicos do Estado e R$ 17,8 
milhões do Ministério das Ci-
dades. Iniciada em agosto do 
ano passado, a obra continua 
sendo realizada em ritmo 
acelerado nos eixos 5, 6 e 8, 
que inclui a área do ramal do 
bairro do Cristo, segundo in-
formações do diretor técnico 
da Suplan, Luiz Rabelo.

Ainda de acordo com 
Simone Cristina, a obra está 
em andamento e a empresa 
contratada está cumprindo 
o cronograma, conforme 
recomendações do Governo 
do Estado. “A obra do Viadu-
to do Geisel com certeza vai 
resolver um grave proble-
ma de mobilidade urbana 
da cidade de João Pessoa, 
beneficiando milhares de 
pessoas que todos os dias 
passam pela localidade”.

Em dezembro do ano 
passado foi realizada a 
colocação de estacas, da 
estrutura da fundação do 
viaduto, cuja construção 
deverá ser entregue à po-
pulação pelo Governo do 
Estado no mês de dezem-
bro deste ano, desde que 
não haja imprevisto com 
muitas chuvas, uma vez 
que essa é uma obra que 
tem que ser feita em solo 
seco.

Os trabalhos da cons-
trução do Viaduto do Gei-
sel terão intervenções de 
terraplenagem e pavimen-
tação de cinco eixos, que 
ficam dos dois lados da 
pista. As ações são neces-
sárias para concluir duas 
das quatro alças e também 
para fazer a ligação entre a 
BR-230 e o bairro do Cristo 
Redentor.

FOTO: Marcos Russo

José Alves 
zavieira2@gmail.com

“A obra com 
certeza vai 
resolver um 
grave problema 
de mobilidade 
urbana da 
cidade de 
João Pessoa” 

O trânsito de João Pessoa nas imediações 
da construção do Trevo do bairro de Manga-
beira e no Centro da capital, na Rua Guedes 
Pereira, cruzamento com a General Osório, 
sofreram alterações que vêm mudando a ro-
tina dos moradores e provocando engarrafa-
mentos quilométricos nos horários de pique. 
O objetivo, segundo informações da Superin-
tendência Executiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob), é dar prosseguimen-
to às obras de drenagem do Trevo de Manga-
beira e construção do túnel do Parque Solon 
de Lucena (Lagoa). 

Os motoristas reclamam dos transtornos 
causados pelas obras, mas estão conscientes 
de que em Mangabeira vão melhorar a mo-
bilidade urbana na Zona Sul da capital e no 
Centro vão acabar com os alagamentos que 
ocorrem no anel interno da Lagoa.

No Centro, as interdições estão aconte-
cendo próximo ao Viaduto Damásio Franca 
até a próxima sexta-feira, dia 13, e, logo em 
seguida, no sábado, deverá ser interditada 
parte da Avenida Barão do Triunfo, mais 
precisamente no trecho em frente ao 1º Ba-
talhão da Polícia Militar. Nesta interdição 
parcial também será implantado um tapu-
me idêntico ao colocado na Rua Guedes Pe-
reira, ficando uma faixa de rolamento aber-
ta para o trânsito.

Obras na Lagoa afetam trânsito no Centro da capital
MoBilidade uRBaNa

“A mudança no trânsito para as obras 
do Trevo de Mangabeira, onde passam cer-
ca de 30 mil veículos por dia, certamente 
permanecerá sem alterações até o mês de 
julho deste ano, quando o Governo do Esta-
do deverá inaugurar e entregar a obra à po-
pulação”, disse o engenheiro Hélio Cunha 
Lima, diretor de obras do DER. 

Para realização da obra, foi interditada 
parte da rotatória entre as Avenidas Hilton 
Souto Maior e Comerciante Alfredo Ferreira 
da Rocha. Com a alteração, os condutores 
que seguem pela Rua Projetada e pela Ave-
nida Hilton Souto Maior no sentido Man-
gabeira/José Américo não passarão pela 
rotatória, e sim por um acesso temporário 
ou pela Rua Francisco Fernandes, no sentido 
Mangabeira/Penha.

Para os carros que saem do bairro de 
Mangabeira pela Avenida Comerciante Al-
fredo Ferreira da Rocha com destino aos 
bairros dos Bancários, pela Rua Projetada, 
ou José Américo, pela Avenida Hilton Souto 
Maior, também foi feito um desvio tempo-
rário. Segundo informações da Semob, uma 
equipe de agentes de mobilidade urbana 
permanecerá na área para orientar os mo-
toristas sobre a rota temporária. Os agentes 
atuarão nos três turnos orientando os con-

dutores de veículos.

desapropriações
As novas ruas ou rotatórias no entorno 

das obras do Trevo de Mangabeira foram 
feitas através de algumas desapropriações 
na área para o escoamento de veículos.  Fo-
ram, assim, asfaltados, recapeados ou im-
plantados 8km de via, o equivalente a 27 
ruas construídas  para desvios de coletivos, 
carros e motocicletas. 

O Governo do Estado está investindo 
R$ 22 milhões na obra do Trevo de Manga-
beira, que vai contribuir com a melhoria da 
mobilidade urbana de João Pessoa, redu-
zindo o tempo de deslocamento diário de 
mais de 200 mil pessoas, além de oferecer 
conforto e segurança aos motoristas que 
transitam diariamente na localidade.

obras na lagoa 
Dando continuidade às obras de cons-

trução do túnel do Parque Solon de Lucena 
(Lagoa), desde ontem foi interditada parte 
da Rua Guedes Pereira para implantação de 
um tapume para viabilizar o prosseguimen-
to da escavação.

Na Avenida Barão do Triunfo, na inter-
dição parcial, também será implantado um 

tapume idêntico, no trecho em frente ao 
1º Batalhão da Policia Militar, ficando uma 
faixa de rolamento aberta para o trânsito, 
a partir do próximo sábado. Agentes de 
mobilidade urbana estão em pontos estra-
tégicos para orientar os condutores e mini-
mizar eventuais transtornos. As dicas dadas 
pela Semob é que os motoristas redobrem a 
atenção próximo aos trechos que estão em 
obras e, se puderem, criem rotas alternati-
vas para melhor atingir seus objetivos de 
forma mais rápida.

As rotas alternativas propostas pela 
Semob são as seguintes: os veículos oriun-
dos de Bayeux, Ilha do Bispo e Acesso 
Oeste devem utilizar a Avenida Sanhauá, 
seguindo pela Rua da República com desti-
no à Lagoa. Já os carros que vêm da Praça 
Napoleão Laureano (CBTU) podem utilizar 
a Avenida Francisco Londres (em frente ao 
Terminal Rodoviário), seguindo pelas Ruas 
da República ou Índio Piragibe.

transporte coletivo
Com o estreitamento da pista nestas 

vias, o transporte coletivo não terá seu iti-
nerário modificado, porque a interdição de 
parte das ruas não vai interferir nas viagens 
dos usuários.

trevo de Mangabeira não sofrerá novas alterações até julho 

Na Rua Guedes Pereira (foto), Centro, que dá acesso ao viaduto Damásio Franca está sob intervenção 

Máquinas já  
trabalham na 

terraplanagem da 
via próxima do  

Ginásio O Ronaldão

FOTO: Edson Matos
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Prefeitura de João Pessoa libera 
R$ 230 mil para empreendedoras
Elas foram contempladas 
por meio da linha de 
crédito “Mulher Cidadã”  

Mais 60 mulheres em-
preendedoras vão ter acesso 
ao crédito para a ampliação 
ou abertura de seus negó-
cios. Elas serão beneficiadas 
pelo Banco Cidadão, dentro 
da linha de crédito “Mulher 
Cidadã”, que foi criada com 
o objetivo de garantir às 
mulheres a oportunidade 
de conquistar sua própria 
fonte de renda. Os cheques, 
que somam R$ 230 mil, fo-
ram entregues pelo prefeito 
Luciano Cartaxo durante ce-
rimônia que integra o calen-
dário de eventos do projeto 
“João Pessoa – Espaço Mu-
lher”.

O prefeito comemorou a 
linha de crédito voltada para 
as mulheres, mas destacou 
que elas são as maiores 
beneficiadas do programa 
como um todo. “Desde 2013, 
já liberamos mais de R$ 16 
milhões em crédito e 60% 
desse valor foi entregue às 
mulheres. A mulher possui 
este espírito empreendedor 
e nós queremos apostar nis-
so investindo na base, na ge-
ração de emprego e no sus-
tento familiar”, afirmou. 

Uma das mulheres be-
neficiadas foi Fabiana da 
Silva, de 37 anos, que quer 
comprar mais máquinas 
para o seu negócio de en-
tretenimento em festas in-
fantis. “Tenho alguns brin-
quedos, mas achei que era 
hora de aumentar. É muito 
bom que a prefeitura tenha 
essa linha voltada para as 
mulheres, porque ela faci-
lita nossa vida e nos dá a 

possibilidade de crescer”, 
afirmou. 

Pedrina Pereira, de 62 
anos, também conseguiu a 
liberação de crédito. Ela é 
dona de um bazar de pre-
sentes e quer comprar mais 
mercadorias já pensando 
no Dia das Mães. “Só tenho 
a agradecer por este pro-
jeto que contempla as mu-
lheres empreendedoras e 
desejar que todas possam 
usar bem esse valor para o 
crescimento das pessoas e 
de nossa cidade”, declarou. 

A secretária municipal 
de Políticas Públicas para as 
Mulheres, Giucélia Figuei-
redo, afirmou compreender 
a importância do benefício 
concedido por já ter sido 
uma pequena empreende-
dora, quando trabalhou na 
feira de Bayeux. “Eu com-
preendo o quanto este ato 
é decisivo para a realização 
do sonho dessas mulheres e 
para a conquista de sua au-
tonomia. Este ato é um grito 
da gestão, que diz que nós 
queremos que as mulheres 
de João Pessoa sejam res-
peitadas”, declarou. 

Mulher Cidadã
Em 2014, a linha ‘Mu-

lher Cidadã’ entregou 103 
cheques, um total de R$ 
350.600,00. Elas, no entan-
to, também são destaque 
na linha normal do Banco 
Cidadão. Nesse segmen-
to, foram entregues 1.468 
cheques, totalizando R$ 
5.555.400,00. Entre os anos 
de 2013 e 2014, foi identi-
ficado um crescimento de 
22% no número de mulhe-
res atendidas pela linha 
especial, e 10,21% na linha 
normal.

As políticas públicas 
voltadas para as mulhe-
res implantadas pelo 
Governo do Estado fo-
ram um dos focos da pa-
lestra realizada ontem 
no Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga. A pa-
lestra, ministrada pela 
presidente do Centro 
de Apoio à Criança e ao 
Adolescente (Cendac), 
Valquíria Alencar, faz 
parte das atividades que 
estão sendo realizadas 
durante esta semana 
para lembrar o Dia In-
ternacional da Mulher.

Valquíria Alencar 
destacou os avanços e 
conquistas que a mulher 
vem alcançando nos úl-
timos anos depois de 
muitas lutas.  Entre as 
melhorias, a presidente 
da Cendac falou da lei  
aprovada na última se-
gunda-feira (9) pela pre-
sidente da República, 
Dilma Rousseff, que, en-
tre outros pontos,  tipi-
fica o feminicídio como 
homicídio qualificado, 
classificando-o também 
como crime hediondo 
e  que  prevê uma pena 
de 12 a 30 anos para o 
agressor.

Com relação às po-
líticas públicas implan-
tadas pelo Governo do 

Estado, a presidente 
do Cendac destacou a 
criação das duas casas 
abrigo, sendo uma em 
João Pessoa e outra em 
Campina Grande, onde 
a mulher paraibana terá 
todo acompanhamen-
to, além de qualificação 
profissional para o mer-
cado de trabalho. Ela 
destacou também que a 
Paraíba já está bastante 
avançada em relação à 
criação da “Casa da Mu-
lher Brasileira”, numa 
parceria com o Governo 
Federal. A Paraíba será 
o segundo Estado a im-
plantar esse serviço, que 
atualmente só existe em 
Goiás. “Será mais um es-
paço onde as mulheres 
terão um atendimento 
integral”.

A diretora adminis-
trativa do Clementino 
Fraga, Shirley Jucá, disse 
que comemorar o Dia 
Internacional da Mulher 
é de fundamental im-
portância, já que a cada 
dia ela está conseguindo 
seu espaço no mercado 
de trabalho praticamen-
te em ‘pé de igualda-
de’ com o homem sem 
esquecer, no entanto, 
o seu compromisso, a 
dedicação e a atenção 
para  com a família. 

Evento destaca políticas 
públicas para as mulheres

CLEMENTINO FRAGA

Foto: Secom-JP

Trauma-JP realiza semana comemorativa 
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, está promo-
vendo a Semana da Mulher. 
A programação acontece até 
a próxima sexta-feira (13), 
com temática voltada ao Dia 
Internacional da Mulher e é 
destinada aos funcionários e 
acompanhantes dos pacien-
tes da instituição. 

Para a diretora-geral da 
unidade de saúde, Fernanda 

Ribeiro, a semana foi pensa-
da especialmente para todas 
as mulheres que fazem par-
te do hospital. “Esse evento 
se estende como um convite 
a todas as mulheres a usar 
seu potencial, carinho e ca-
risma para juntos conduzir-
mos o Hospital de Trauma 
de João Pessoa a excelência”, 
observou. 

Para o superintendente 
da Cruz Vermelha Brasileira 
na Paraíba, Milton Pacífico, 

o evento ressalta as conquis-
tas das mulheres. “Vemos o 
crescimento delas em todos 
os sentidos. O que enfatizo 
é que hoje, nós homens, re-
conhecemos e valorizamos 
esses espaços conquistados 
por elas”, frisou. 

O diretor técnico, Edvan 
Benevides, reforçou que a 
programação é importante 
para o Hospital. “Reconhe-
cemos a importância das 
mulheres não só nesta data, 

mas no restante do ano in-
teiro, através de reuniões 
como no dia de hoje”, com-
pletou.

Uma das palestras foi 
sobre A Evolução Profissio-
nal da Mulher. “Nós mulhe-
res sabemos a hora certa de 
brigarmos, mas junto com 
esse momento vem o afago e 
o colo, também sabemos es-
cutar, essa é a diferença da 
mulher no Poder”, salientou 
Fernanda Ribeiro. 

8 DE MARÇO

Governo oferece 12 mil vagas para o PBVest
O edital do Processo Se-

letivo para o Projeto Pré-Ves-
tibular Social do Governo do 
Estado (PBVest) foi divulga-
do na edição de sábado (7) 
do Diário Oficial do Estado. 
O curso objetiva reforçar e 
ampliar os conhecimentos 
dos alunos do 3º ano do En-
sino Médio e da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e 
egressos das escolas da rede 
pública do Estado da Paraíba 
que pretendam concorrer 

às vagas dos cursos de gra-
duação por meio do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) ou de outros pro-
cessos seletivos. Estão sendo 
oferecidas 12 mil vagas.

As inscrições começaram 
no dia 9 e se prolongarão até 
as 23h59 do dia 19 de março. 
Para se inscrever, o candidato 
deve estar cursando o 3º ano 
do Ensino Médio ou uma das 
modalidades ou ser egresso 
das escolas públicas do Esta-

do da Paraíba e possuir RG e 
CPF. O candidato deverá aces-
sar o site www.pbvest.pb.gov.
br,  preencher a ficha de inscri-
ção e imprimir o recibo para 
controle do recebimento do 
material didático, cuja entrega 
ocorrerá na instituição polo 
escolhida. Das 12 mil vagas 
oferecidas, 6 mil são em po-
los de apoio presencial e 6 mil 
para acesso fora do polo pre-
sencial. As vagas do polo pre-
sencial serão ocupadas pelos 

primeiros 6 mil inscritos. Os 
12 mil inscritos terão direito 
ao recebimento do material. 

As aulas online aconte-
cerão aos sábados, das 7h30 
às 12h30, a partir de 21 de 
março até 8 de novembro de 
2015. As aulas também se-
rão disponibilizadas no por-
tal www.pbvest.pb.gov.br a 
partir da segunda-feira sub-
sequente a cada sábado, não 
só para os alunos, mas para o 
público em geral.

PRÉ-VESTIBULAR

Mais 60 mulheres vão ter acesso aos créditos, que serão utilizados para abertura ou ampliação dos seus negócios 



Simulador virtual de tiros traz 
avanços para treinamentos da PC
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Equipamento apresentado 
ontem será inaugurado 
no final deste mês

Violência
A violência – sim, violência – 

praticada contra o profissional, que estava 
identificado e foi impedido de entrevistar 
o presidente, que concedia entrevista 
a outros jornalistas – atinge toda a 
imprensa e, ainda que tenha sido um fato 
isolado, é de todo repudiável.

Seguranças
A inauguração do novo plenário da 

Câmara Municipal de Campina Grande, numa 
grande festa promovida pelo presidente da 
Casa, Pimentel Filho (PROS), já registrou uma 
nota deplorável e repudiável: profissionais da 
imprensa barrados por seguranças.   

Intimidação
Na sessão inaugural, por decisão do 

presidente Pimentel, seguranças foram 
postados à porta do setor onde ficam os 
jornalistas, bem como no espaço destinado 
aos assessores. A pergunta inevitável: é 
necessário escalar seguranças para conter 
profissionais? 

Pela cidade
l ElEIçõES gEraIS

O deputado federal Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB) afirmou esta semana, durante 
evento em Campina, que cerca de 80% dos 
seus pares na Câmara são favoráveis, no 
bojo das discussões da chamada reforma 
política, à realização de eleições gerais.

l SocIEdadE
“Tenho dito que, pelo bem geral, é 

preciso fazer uma reforma política para 
poder alcançar o desejo de uma sociedade 
que não quer mais fatos como os que se 
repetem sempre nos processos eleitorais”, 
afirmou Veneziano, que defende as eleições 
gerais.

Patrimônio Histórico
O vereador Rodrigo Ramos (SD) 

apresentou requerimento na Câmara 
Municipal de Campina Grande cobrando da 
prefeitura um trabalho de recuperação da 
Estação Velha, importante espaço histórico 
e cultural da cidade que, segundo ele, está 
abandonado. 

HPV Vacina
A Secretaria Municipal de Saúde 

lança nesta quarta-feira, na Escola Maria 
das Vitórias Uchôa, no Bairro das Cidades, 
a campanha contra o câncer de colo de 
útero. De acordo com a coordenadora 
de imunização, Miralva Cruz, a meta 
é imunizar aproximadamente 10 mil 
crianças entre 9 e 11 anos das redes 
municipal, estadual e privada de ensino. 
A vacinação contra o Papiloma Vírus 
Humano acontecerá nas 120 unidades 
escolares da PMCG.

doses
A vacina protege contra quatro 

tipos de HPV. Para receber as doses, 
é necessário apresentar o cartão de 
vacinação e documento de identificação. 
Para as meninas de 9 a 11 anos, a segunda 
dose deve ser tomada seis meses após a 
primeira, e a terceira dose, cinco anos após 
a primeira. As meninas de 11 a 13 anos 
que tomaram apenas a primeira dose no 
ano passado devem procurar os postos 
de saúde para dar sequência ao ciclo de 
vacinação.

Pós-doutorado 
Encontram-se abertas até o dia 

8 de abril as inscrições para estágio 
de Pós-Doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Matemática da 
Universidade Federal de Campina 
Grande. O estágio é para o período 
de um ano, podendo ter até quatro 
renovações anuais. Exige-se que o 
candidato possua doutorado em 
Matemática ou em áreas afins. O 
valor da bolsa é de R$ 4,1 mil. Os 
interessados deverão realizar a 
inscrição na secretaria do programa, 
nos horários das 8h às 11h e das 14h 
às 17h. 

abandono
Ainda segundo Rodrigo, os armazéns 

estão com portas arrombadas e a placa 
de restauração do local seria o que 
resta ainda intacto. “Desocupados, os 
armazéns passaram a servir de sanitários 
públicos, abrigarem mendigos, usuários e 
traficantes”.

Polícia prende 
suspeitos de 
tráfico de drogas 
em Monteiro 

Bombeiros fazem ação preventiva em áreas de risco 
Com o registro do au-

mento das chuvas nos últimos 
dias, o trabalho preventivo 
de fiscalização e orientação 
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar da Paraíba (CBMPB), em 
parceria com as Defesas Civis 
estaduais e municipais, tem 

sido intensificado. No último 
fim de semana, integrantes 
do Centro de Atividades Téc-
nicas (CAT) do 3º Batalhão de 
Bombeiro Militar, em Guara-
bira (Brejo paraibano), visto-
riaram algumas áreas de ris-
co na cidade de Pilõezinhos.

“As famílias foram orien-
tadas a deixar as residências 
localizadas, principalmente, 
em altas barreiras que apre-
sentam sérios riscos de des-
lizamentos. Nossa preocupa-
ção é preservar a integridade 
física de todos os moradores”, 

destacou o comandante do 3º 
BBM, tenente coronel Joelson 
Silva de Macena.

Ainda segundo ele, o 
Corpo de Bombeiros estará 
atento e auxiliando toda po-
pulação do Brejo paraibano, 
realizando ações preventi-

vas constantemente. Após 
as últimas visitas in loco, 
um relatório detalhado está 
sendo confeccionado pelo 
CAT para ser enviado às au-
toridades locais para que 
sejam tomadas as devidas 
providências.

BrEJo ParaIBaNo

A Polícia Militar prendeu 
dois suspeitos de tráfico de 
drogas, na segunda-feira, no 
centro da cidade de Monteiro. 
Fábio Renan Ferreira da Silva, 
de 21 anos; Maykon Ramon 
Alves Farias, 19 anos, estavam 
retirando objetos da casa de 
um preso acusado de tráfico. 
No local, a PM apreendeu vá-
rias pedras de crack que esta-
vam em um saco plástico.

De acordo com uma teste-
munha, a dupla fazia parte do 
grupo do suspeito de tráfico 
preso. O caso foi levado para 
a Delegacia da Polícia Civil, no 
município.

Região
Em Sumé, os policiais do 

11º Batalhão interceptaram 
uma moto com dois suspeitos 
de roubarem mais de R$ 1 mil 
de uma agricultora. Evandro 
da Silva Oliveira, de 20 anos, 
e Angélico Vieira, 21 anos, 
estavam armados com uma 
faca e com eles foi recuperado 
todo dinheiro roubado da víti-
ma. Eles foram levados para a 
Delegacia da Polícia Civil, em 
Sumé. 

A Academia de Polícia 
Civil (Acadepol) apresentou, 
na tarde de ontem, o simula-
dor virtual de tiro adquirido 
pela instituição por meio de 
convênio com a Secretaria 
Nacional de Segurança Pú-
blica (Senasp).  O equipa-
mento, que será inaugurado 
no final deste mês, permite 
que o policial acompanhe a 
projeção de imagens, possi-
bilitando o treinamento da 
tomada de decisão, além de 
colocá-lo em situações com 
alvos fixos e móveis. O trei-
namento está sendo ofereci-
do a 15 policiais e acontece 
desde segunda-feira, dia 9. 
O investimento total para a 
formação dos policiais civis 
na Paraíba foi de R$ 400 mil. 

"O equipamento é um 
software ligado a um proje-
tor que irá transmitir uma 
cena na tela, podendo ser 
uma situação real ou uma 
realidade virtual. Ao proje-
tor é conectada a arma do 
policial, aquela que é usada 
no dia a dia, um tubo de ar 
comprimido e a mira laser, 
permitindo que o policial in-
teraja com o vídeo", explicou 
o diretor-adjunto da Acade-
pol, Bergson Vasconcelos, 
completando que a acade-
mia vai receber 20 cenários, 
sendo cinco deles gravados 
na Paraíba.

O treinamento com o 
simulador informa quanto 
tempo o policial demorou 
para atirar, quantos disparos 
foram feitos e quanto tempo 
demorou para acertar o alvo. 

Tanto o operador quanto a 
máquina podem definir qual 
vai ser o final do filme. Até 
quatro policiais podem fa-
zer o treinamento ao mesmo 
tempo e com armamentos 
variados. 

Além de preparar me-
lhor o policial que vai à rua, 
o novo equipamento tem 
também outro ponto positivo 
no seu custo benefício. "En-
quanto uma munição custa 
em torno de R$ 1,80 ou R$ 
2,00, conseguimos um dispa-
ro de 10 mil tiros a um cus-
to de, em média, R$ 70,00", 
destacou o diretor-adjunto.  
Desta forma, espera-se trei-
nar um maior número de po-
liciais a um custo mais baixo 
e sem desperdiçar muitas 
munições. 

O primeiro simulador 
está localizado na Academia 
de Polícia Civil e o outro será 
instalado em um caminhão 
adaptado com o mesmo equi-
pamento, com o objetivo de 
circular por todas as delega-
cias do Estado, permitindo 
que o policial treine in loco. 
Segundo Bergson Vascon-
celos, a proposta é criar um 
calendário para que todo po-
licial civil, anualmente, passe 
por esse treinamento. "Mas a 
realidade virtual não supre o 
treinamento em tempo real. 
Ambos serão realizados", 
ressaltou.

Cursos
A Academia de Polícia 

Civil (Acadepol) investe em 
quatro cursos e duas pós-
-graduações, uma em Gestão 
Estratégica e outra em Inteli-
gência Policial e Análise Cri-
minal. Além disso, há uma sé-
rie de cursos de capacitação 
para servidores, entre eles o 
Curso de Tiro e o Curso de 
Tática e Abordagem Policial.

Dani Fechine
Especial para A União

Foto: ortilo Antônio

A arma do policial 
é conectada ao 
projetor, permitin-
do que ele interaja 
com o vídeo 

Quinze presos na Ope-
ração Esbulho, realizada pela 
Polícia Civil no dia 26 de feve-
reiro, vão continuar detidos 
durante as investigações refe-
rentes à expulsão de proprietá-
rios de residências do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida, do 
Governo Federal, para o tráfico 
de drogas em João Pessoa. Os 
flagrantes e mandados de pri-
são temporária foram conver-
tidos em prisões preventivas 
pela juíza Maria Emília Neiva 
Oliveira, titular da Vara de En-
torpecentes da capital.

A ação policial foi desen-

volvida pelo Grupo de Opera-
ções Especiais (GOE) da PC e 
aconteceu na comunidade Boa 
Esperança, bairro do Cristo Re-
dentor, com o apoio do Grupo 
de Atuação Especial contra 
o Crime Organizado (Gaeco/
MPPB) do Ministério Público. 
Dez mandados de prisão foram 
cumpridos, entre eles o do ape-
nado da Penitenciária Romeu 
Gonçalves de Abrantes (PB1), 
Djanilson Meireles de Lima, de 
28 anos, que já cumpria pena 
por homicídio. Ao todo 15 pes-
soas foram presas.

O nome da operação fez 

referência ao ato de esbulhar, 
pelo qual o proprietário perde 
posse de alguns bens de ma-
neira violenta ou clandestina.

O esquema criminoso era 
coordenado de dentro do pre-
sidio através de ligações tele-
fônicas ou informações repas-
sadas pela mulher do apenado 
aos membros da quadrilha que 
obrigavam as famílias a deixa-
rem as casas e depois reven-
diam o imóvel e com o dinheiro 
compravam drogas para abas-
tecer o tráfico. Pelo menos 30 
famílias teriam sido vítimas 
destes criminosos.

Justiça mantém presos os quinze 
acusados de expulsar moradores

oPEraçÃo ESBUlHo
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Decreto amplia território marinho
PROTEÇÃO PARA O LITORAL PARAIBANO

A UNIÃO

Ex-diretor confirma que 
propina na Petrobras 
começou no governo FHC
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O Diário Oficial de on-
tem publicou o decreto do 
governador Ricardo Couti-
nho instituindo a comissão 
responsável pelos estudos 
técnicos que visam ampliar 
o território marinho do Lito-
ral paraibano, a ser protegi-
do sob forma de Unidade de 
Conservação (UC).

A Secretaria Executiva 
do Meio Ambiente vai presi-
dir os trabalhos da comissão, 
cujos membros serão defini-
dos mediante indicação dos 
titulares dos órgãos gover-
namentais: Secretaria da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos, do Meio Ambiente 
e da Ciência e Tecnologia; 
Sudema; Secretaria do Tu-
rismo e do Desenvolvimento 
Econômico; PBTur; Secreta-

Comissão de estudos 
técnicos atuará como 
Unidade de Conservação

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de março de 2015

FOTO: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Ribeiro figura na lista entregue ao STF pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot

ria de Juventude, Esporte e 
Lazer; e Procuradoria-Geral 
do Estado (PGE); e dos ór-
gãos convidados: Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, 
Prefeitura Municipal de Ca-
bedelo e Ministério Público 
Estadual.   

A comissão terá 90 dias 
para identificar a localização, 
a dimensão e os limites mais 
adequados para a ampliação 
do território protegido, além 
de estabelecer as estratégias 
de conservação apropriadas 
a permitir o uso sustentável 
e ordenado dos recursos na-
turais existentes no local.

Atualmente, a única área 
protegida por lei no Litoral 
paraibano é o Parque Esta-
dual de Areia Vermelha, que 
tem uma área de 230 hecta-
res e foi criado pelo Decreto 
Estadual nº 21.263, de 28 de 
agosto de 2000. “A amplia-
ção pretende abranger a área 
compreendida entre a Ponta 

do Seixas e o Farol da Pedra 
Seca, em Cabedelo”, infor-
mou o secretário executivo 
do Meio Ambiente, Fabiano 
Lucena.

De acordo com o De-
creto nº 35.750, os estudos 
devem levar em considera-
ção a possibilidade de inse-
rir na proposta técnica as 
localidades popularmente 
conhecidas como Parrachos, 
Barretas, Caribessa, Picão-
zinho e as piscinas naturais 
do Seixas, bem como as loca-
lidades onde se encontram 
naufragadas as embarcações 
que deram origem aos reci-
fes artificiais: Alice, Queima-
das e Alvarenga.

A denominação da nova 
Unidade de Conservação 
será discutida e aprovada 
em audiência pública e de-
verá referenciar atributos 
naturais que abrangem toda 
a paisagem a qual se preten-
de proteger.    

Mais 14 municípios da 
Paraíba foram multados 
pela 1ª Câmara do Tribu-
nal de Contas do Estado 
por descumprirem as exi-
gências da Lei de Acesso à 
Informação, no que tange 
à disponibilização na in-
ternet, em tempo real, de 
informações pormenoriza-
das sobre a execução orça-
mentária e financeira do 
município. 

Os processos, relata-
dos pelos conselheiros Ar-
nóbio Viana e André Carlo 
Torres, foram avaliados na 
sessão ordinária de ontem. 

Os prefeitos vão rece-
ber multas pelo descum-
primento à Lei 12.527/11, 
que regula o acesso à infor-
mação, e a Lei 131/09, que 
alterou a redação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal no 
que se refere à transparên-

cia da gestão fiscal, inovan-
do ao determinar a dispo-
nibilização, em tempo real, 
de informações pormeno-
rizadas sobre a execução 
orçamentária e financeira. 

Foram multados os 
seguintes municípios: 
Aguiar, Areal, Boa Ventu-
ra, Diamante, Conceição, 
Coremas, Curral Velho, 
Pedra Branca, Santana de 
Mangueira, Santana dos 
Garrotes, Lagoa de Roça, 
Serra Grande, Nova Olin-
da, na relatoria do con-
selheiro Arnóbio Alves 
Viana, e Congo, relatado 
pelo conselheiro André 
Carlo Torres.

Na mesma sessão, o 
Pleno do TCE reduziu em 
R$ 17 mil o valor que havia 
sido imputado ao gestor 
Sebastião Pereira Primo, 
de Riacho dos Cavalos.

TCE multa 14 gestores 
por falta de transparência

Investigado no âmbito 
da Operação Lava Jato, o de-
putado federal e ex-ministro 
das Cidades Aguinaldo Ribei-
ro (PP-PB) foi eleito primei-
ro vice-presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara, a mais im-
portante da Casa. A escolha 
de Ribeiro foi marcada por 
forte protesto: dos 54 votan-
tes, 28 apoiaram o parlamen-
tar e 26 votaram em branco. 
Também foram eleitos hoje 
os deputados Osmar Serra-
glio (PMDB-PR) e Veneziano 
Vital do Rêgo (PMDB-PB) 
para a segunda e terceira vi-
ce-presidência da comissão, 
respectivamente

Os dois principais pos-
tos da CCJ passam a ser 
ocupados por parlamen-
tares incluídos na lista do 
procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, e que 
tiveram inquéritos abertos 
no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Isso porque na 
semana passada o depu-
tado Arthur Lira (PP-AL) 
chegou à presidência do co-
legiado graças a um acordo 
costurado com o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), durante a cam-

panha para o comando da 
Casa.

A eleição realizada on-
tem na CCJ foi marcada por 
polêmica. O deputado Júlio 
Delgado (PSB-MG) fez um 
apelo para que tanto Lira 
quanto Ribeiro se declaras-
sem impedidos de exercer 
a presidência e a vice-presi-
dência do colegiado. “Os pro-
cessos (disciplinares) even-
tualmente abertos depois do 
inquérito e encaminhados 
ao Conselho de Ética (da Câ-
mara) poderão vir para cá”, 
disse Delgado. “Muitos dos 
deputados do partido (PP) 
poderiam estar envolvidos, 
até mesmo vossas excelên-
cias”. Para Delgado, a CCJ não 
pode neste momento estar 
prejulgada.

Arthur Lira disse que 
não havia qualquer previsão 
regimental que embasasse a 
substituição do comando da 
CCJ e parlamentares do PP e 
do PMDB saíram em sua de-
fesa. Ricardo Barros (PP-PR) 
disse que a denúncia era “va-
zia” e Manoel Júnior (PMDB-
-PB) argumentou que não há 
dispositivo na Constituição 
que impeça um deputado 
investigado de exercer prer-
rogativas do mandato. “Me 
revolta que alguém de for-
ma oportunista venha usar 
o microfone querendo incri-

minar colegas previamen-
te”, finalizou Alceu Moreira 
(PMDB-RS).

Lava Jato
O ex-ministro Aguinaldo 

Ribeiro será investigado no 
inquérito que tem 39 nomes 
de possíveis envolvidos em 
suposta formação de quadri-
lha para prática dos crimes 
de corrupção e lavagem de 
dinheiro. Segundo o doleiro 
Alberto Youssef, o deputado 
se beneficiou do pagamento 
mensal de propina feito ao 
PP, com repasses da “cota” 
do partido no esquema da 
Petrobras.

Arthur Lira, por sua vez, 
também consta no inquérito 
que apura a atuação de su-
posta quadrilha, além de ser 
investigado em duas peças 
ao lado de seu pai, senador 
Benedito de Lira (PP-AL). Em 
uma das investigações, Yous-
sef declara que pagou resquí-
cios de campanha de Arthur 
Lira e Benedito de Lira por 
meio de transferências de 
empresas de fachada e diz 
ter intermediado uma doa-
ção oficial de R$ 400 mil pela 
empresa UTC para o senador. 
O valor, segundo a Procura-
doria, era resultado de van-
tagens indevidas decorren-
tes do esquema de corrupção 
na Petrobras.

Sob protestos, Aguinaldo é 
eleito vice na CCJ da Câmara

ALPB assegura serviços de 
hemodiálise em Guarabira

INVESTIGADO NA LAVA JATO

Ricardo Della Coletta 
e Beatriz Bulla
Da Agência Estado

Lindolfo quer 
inserir pauta 
hídrica também 
no Senado

O secretário de Repre-
sentação Institucional do Go-
verno do Estado em Brasília, 
Lindolfo Pires, que está em 
João Pessoa, visitou, ontem 
pela manhã, seus colegas na 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), a quem co-
locou à disposição, não só do 
presidente da Casa de Epi-
tácio Pessoa,  mas também 
dos deputados estaduais, a 
Secretaria de Representação 
para suas idas à capital fede-
ral acompanhados de prefei-
tos, vereadores e lideranças 
políticas do Estado.

Recentemente, os de-
putados estaduais da Pa-
raíba instalaram a Frente 
Parlamentar das Águas, cujo 
propósito de construir uma 
agenda de ações permanen-
tes em defesa das obras da 
transposição das águas do 
Rio São Francisco, acompa-
nhar as ações governamen-
tais quanto ao abastecimento 
e saneamento dos manan-
ciais, integrar a Assembleia 
Legislativa aos diversos ór-
gãos relacionados à área hí-
drica e debater o uso racio-
nal “deste bem tão precioso e 
cada vez mais escasso”.

Linfoldo, que é tam-
bém deputado estadual 
pelo partido Democratas, 
está licenciado desde que 
foi designado pelo governa-
dor Ricardo Coutinho (PSB) 
para assumir a Secretaria de 
Representação, no início do 
mês passado. Ele afirmou 
que na próxima reunião que 
houver com a bancada fede-
ral, os deputados estaduais 
paraibanos irão propor que 
a Frente Parlamentar das 
Águas possa ser inserida 
também nas preocupações 
não apenas dos deputados 
paraibanos federais, mas se-
nadores também. “Pretendo 
inserir essa discussão den-
tro desse contexto tendo em 
vista que a água é a princi-
pal reivindicação de toda a 
população do Estado, desde 
Cachoeira dos Índios a Cabe-
delo”, garantiu.

O plenário da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
votou ontem os 20 reque-
rimentos da pauta durante 
a 8ª sessão ordinária desta 
18ª Legislatura. Entre os de-
bates que aconteceram na 
Casa, o destaque foi o reque-
rimento que dispõe sobre a 
manutenção dos serviços de 
hemodiálise do Hospital Re-
gional de Guarabira. Líderes 
do governo tranquilizaram a 

sociedade, afirmando que os 
serviços não serão interrom-
pidos.

A deputada Estela Be-
zerra (PSB), respondendo 
ao requerimento feito pela 
deputada Camila Toscano 
(PSDB), afirmou que um 
contrato emergencial para 
permanência dos serviços de 
hemodiálise em Guarabira já 
está sendo feito com outra 
empresa. “O contrato venceu 

em fevereiro deste ano e a 
Secretaria de Saúde já entrou 
com um contrato emergen-
cial de outro prestador de 
serviço. Por isso, os serviços 
não serão interrompidos. A 
secretária Roberta Abath se 
comprometeu diretamente 
com isso e dentro de 90 dias, 
devido ao contrato emergen-
cial, o contrato será regula-
mentado. Sem interrupção”, 
destacou.

Satva Nélia Costa
Satva_nelia@yahoo.com.br

A secretária de Esta-
do do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), Apare-
cida Ramos, recebeu on-
tem a equipe do Fundo 
das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) para a 
construção de uma agen-
da de atividades que be-
neficia crianças e adoles-
centes da Paraíba.

Aparecida Ramos 
destacou que o governo 
tem total interesse em 
firmar parceria com o 
Unicef  e avançar ainda 
mais na garantia dos di-
reitos de crianças e ado-
lescentes do Estado. 

“O que a gente pu-
der fazer para melhorar 
ainda mais a atenção que 
oferecemos às crianças e 
adolescentes no Estado, 
com certeza iremos fazer. 
Trataremos com o gover-
nador Ricardo Coutinho, 
que é muito sensível às 

causas sociais, e traçare-
mos esta agenda com o 
Unicef visando melhorar 
ainda mais as ações de-
senvolvidas para criança 
e adolescente na Paraí-
ba”, afirmou a secretária. 

A chefe do escritório 
do Unicef, responsável 
pelos Estados da Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas, 
Jane Santos, destacou que 
a visita foi importante 
para avançar na constru-
ção de uma agenda que 
possa trazer o represen-
tante do Unicef no Brasil, 
Gary Stahl, para fortalecer 
a parceria. 

Também participa-
ram da reunião o chefe 
da Plataforma Semiárido 
do Unicef, Robert Gass; 
a consultora do Unicef 
na Paraíba, Conceição 
Cardoso e a chefe de ga-
binete da Sedh, Neide 
Felipe. 

SEDH discute ações 
com equipe do Unicef 

PAUTA POSITIVA



Barusco reitera que propina 
começou durante governo FHC

UNIÃO  A

NACIONAL

Início do esquema teria 
acontecido em 1997, no 
primeiro mandato do PSDB

galvaopvw@gmail.com

Galvão
Walter   

A política nos parlamentos está uma bagunça. Pen-
sando melhor, se transforma cada vez mais no que é: are-
na em que a pancadaria dos interesses corporativos se al-
terna com pontapés dos lobistas e grupos de pressão. Isso 
quando não se estapeiam os caçadores de cargos que às 
vezes são vítimas de socos perdidos dos clientelistas de 
interesses contrariados em atrito com corruptos indigna-
dos que clamam por mais espaço para atuação.

Agora mesmo, a bancada da bala ajusta a mira para 
ampliar a sinfonia dos gatilhos através da liberação de 
mais “instrumentos”  nas mãos da população. A bancada 
acredita que com mais armas reduziremos os homicídios. 
Da mesma forma que a bancada evangélica multiplica es-
forços para reduzir direitos dos que não compreendem a 
cidadania como originária da fé. 

No palco em que quase todos gritam e ninguém tem 
razão, reluzem pérolas e diamantes garimpados pela 
Operação Lava Jato. As gemas dão brilho especial ao es-
petáculo que é a famigerada lista de Janot, com os nomes 
apontados pela Polícia Federal e Ministério Público su-
postamente beneficiários do combustível explosivo refi-
nado pelo petrolão.

Mas a poluição que a queima desse óleo bruto espa-
lha na atmosfera das expectativas por um pouco de ética 
na política (perdoem por essa aspiração tão antiga, ética 
na política) não suplanta a vazão tênue do oxigênio que 
se insinua a partir da expectativa de punição que a lista 
foi capaz de gerar.

No meio da escuridão, entre denúncias de que rouba-
ram a luz do fim do túnel, há a claridade da fresta aberta 
pela delação premiada de quem sabe o que diz porque fez 
o que as investigações indicam: pagou propina, recolheu 
dinheiro desviado de órgãos públicos, remeteu milhões 
para o exterior, casou e batizou nas raias paralelas da ile-
galidade. Tudo com dinheiro do contribuinte. 

Mas devemos estar certos de que não podemos mis-
turar coisas distintas como instauração de inquérito com 
culpabilidade dos agentes políticos apontados como en-
volvidos nos malfeitos localizados na Petrobras. O inqué-
rito, que vai se arrastar por quatro ou cinco anos, é que 
vai determinar quem é culpado. 

Outra coisa é certa e óbvia: tudo isso é muito ruim 
para a política, para o governo, para a democracia, para 
a sociedade. A credibilidade dos que fazem o Congresso 
Nacional  e os demais parlamentos é mais uma vez ar-
rastada entre cacarecos fedidos do lixão que a corrupção 
produz e acumulou ao longo da nossa história. Poupança 
de infâmias e vexames.

Os políticos, deputados e deputadas, senadoras, ve-
readores pelo Brasil afora que tentam fazer um bom tra-
balho, pois é preciso ressaltar que eles existem, pagam 
o pato em nome das raposas que se esbaldaram no gali-
nheiro.

É ruim para a democracia a sucessão de escândalos 
porque ela trava a agenda das reformas, principalmente 
a política, que se arrasta desde os anos 1990 pelos cor-
redores do Congresso atropelando as outras a exemplo 
da tributária, da educação, da previdência, reforma tra-
balhista, a da saúde...

Para a sociedade, essa conjuntura de todos contra 
todos, presidente do Senado contra o Palácio do Planalto 
que não engole o presidente da Câmara dos Deputados 
que se manifesta contra o Ministério Público que dis-
corda de decisões da Justiça é péssima porque ameaça a 
estabilidade e a representatividade das instituições que 
sustentam o desequilibrado equilíbrio das coisas.

Um contexto esse nosso atual com acirramentos 
constrangedores, como foi o caso do vice-governador 
João Leão, da Bahia, que disse estar “cagando e andando” 
para a Operação Lava Jato depois de o STF abrir inquérito 
contra ele.

Ou de momentos de pura ironia como no caso da lista 
de Janot que traz lado a lado Lindbergh Farias, líder da 
juventude cara-pintada que foi às ruas para tirar o então 
presidente Fernando Collor do poder,  e o próprio Collor, 
hoje um estimadíssimo senador da República, assim 
como Lindbergh, senador.

Mas como o que dá pra rir também dá pra chorar, nos 
resta não só despejar lágrimas de amargura diante dessas 
trapaças da sorte.

Precisamos nos libertar do passionalismo das tor-
cidas organizadas e admitir erros e acertos daqueles em 
quem votamos e em quem não votamos, e renunciar à 
ilusão estúpida de que a alternativa à bagunça política é 
uma ditadura. Será sempre a democracia. 

Ditadura, nunca mais. 

Democracia ou democracia
O ex-gerente-execu-

tivo da Diretoria de Ser-
viços da Petrobras, Pedro 
Barusco, disse ontem, du-
rante seu depoimento à 
CPI da Petrobras, criada 
na Câmara para investigar 
o esquema de corrupção 
na estatal, que nunca teve 
indicação política para 
ocupar cargos na empre-
sa, e, sim, indicação técni-
ca. Embora tenha dito que 
está ali para colaborar e 
esclarecer todos os fatos, 
ele evitou entrar em deta-
lhes sobre o esquema de 
corrupção e disse que ape-
nas reiterava depoimento 
dado à Justiça Federal. Ele 
confirmou que recebeu 
propinas desde 1997 e 
1998, ainda durante o go-
verno do tucano Fernando 
Henrique Cardoso.

Contudo, o relator da 
CPI da Petrobras, Luiz Sér-
gio (PT-RJ) questionou o 
ex-gerente sobre o início 
desse esquema de paga-
mento de propina e insis-
tiu para que desse deta-
lhes de como ele ocorria 
ainda na década de 1990, 
durante o governo do ex-
-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso. “Comecei a 
receber propina em 1997, 
1998. Foi uma iniciativa 
pessoal, minha, com um 
representante comercial 

Ex-diretor disse à CPI da Petrobras que repatriamento de US$ 100 milhões é um “alívio”

FOtO: Antonio Cruz/ Agência Brasil

da empresa”, afirmou. “De 
forma mais ampla, em con-
tato com outras pessoas da 
Petrobras, de forma mais 
institucionalizada, foi a 
partir de 2003, 2004. Não 
sei precisar a data.” 

Barusco afirmou que, 
na década de 1990, ocu-
pava um cargo menor na 
estatal, não fechava con-
tratos e não tinha conhe-
cimento se outras pessoas 
recebiam propina. O rela-
tor, então, perguntou como 
ele negociava pagamentos 
ilegais naquele momento. 
“Em relação a esse perí-
odo eu não vou dar mais 
detalhes porque existe 
uma operação em curso e 
eu me reservo o direito de 
não comentar”, respondeu 
Barusco.

Barusco se disse ar-
rependido de ter recebido 

propina na negociação de 
contratos da estatal. “Este 
é um caminho que não tem 
volta”, afirmou ao respon-
der ao relator Luiz Sérgio. 
Barusco fez acordo para 
repatriar US$ 100 milhões 
que havia desviado para 
contas na Suíça. “Esse re-
patriamento que estou 
fazendo agora me dá um 
alívio”, disse Barusco, ale-
gando que teve “fraqueza 
de começar” e que depois 
viveu uma sensação de 
“quase apavoramento”.

“É um caminho que 
não recomendo para nin-
guém. É muito doloroso”, 
afirmou. Segundo Barusco, 
uma parte do dinheiro já 
foi repatriada, mas ele não 
mencionou valores.

Sobre a governança 
da estatal, apesar de ser 
considerada boa para ele, 

Barusco disse que o que 
existia era a formação de 
cartéis externos. “O pro-
blema não está localizado 
nas comissões de licita-
ções”, afirmou.

Barusco revelou que 
recebia a propina toda 
praticamente no exterior e 
que apenas “alguma coisa” 
foi recebida em espécie no 
Brasil. “Nunca paguei ou 
transferi recurso para nin-
guém”, declarou.

Segundo ele, o envolvi-
mento com agente político 
era feito no momento da 
divisão da propina e que 
ele e o ex-diretor Renato 
Duque cuidavam da pro-
pina, além do tesoureiro 
do PT, João Vaccari Neto. 
O mecanismo envolvia re-
presentante da empresa e 
ele, Duque e Vaccari eram 
“protagonistas”.

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de março de 2015

Delcídio diz que 
tentará levar 
Tombini à CAE 
na terça-feira
Ana Fernandes
Da Agência Estado

O senador Delcídio Amaral 
(PT-MS), eleito ontem para pre-
sidir a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), disse que 
vai tentar trazer o presidente do 
Banco Central, Alexandre Tom-
bini, para uma audiência na co-
missão na próxima terça-feira, 
17, mas que isso dependerá da 
disponibilidade de agenda do 
ministro. Ele afirmou também 
que sua disposição é de trazer, 
na sequência, os ministros do 
Planejamento, Nelson Barbo-
sa, e da Fazenda, Joaquim Levy, 
para falarem na CAE.

Delcídio argumentou que 
é um procedimento regimental 
que os ministros venham à CAE 
prestar esclarecimentos e que, 
principalmente neste “momen-
to importante” - disse em rela-
ção às decisões de ajuste fiscal 
-, será bom ter esse diálogo.

Sobre a sabatina dos novos 
diretores do BC - Tony Volpon, 
indicado para a Diretoria de As-
suntos Internacionais, e Otávio 
Ribeiro Damaso, indicado para 
a Diretoria de Regulação -, Del-
cídio sinalizou preocupação em 
trazer os diretores para serem 
sabatinados pelos senadores 
em um momento conturbado 
da política nacional.

Luciano Nascimento 
Repórter da Agência Brasil

O deputado Ivan Valente (Psol-SP) 
solicitou ontem ao presidente da Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Petrobras, o paraibano Hugo Motta 
(PMDB), que os deputados citados na 
lista encaminhada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) com pedido de abertura 
de inquéritos para investigar nomes 
citados nos depoimentos da Operação 
Lava Jato afastem-se da comissão.

“Quem está sob investigação não 
pode exercer o papel de investiga-
dor de si mesmo”, disse. O pedido foi 
apoiado pelos líderes do PPS, Rubens 
Bueno (PR), e do DEM, Mendonça Filho 
(PE). “Quem tiver o nome mencionado 
na lista do Janot não deveria fazer par-
te da CPI [da Petrobras] e do Conselho 
de Ética. É uma decisão de bom senso e 
de ética”, acrescentou Mendonça Filho.

A lista divulgada pelo STF traz no-
mes de ex-governadores, ex-ministros 
de Estado, senadores e deputados fe-
derais. Dois deles – os deputados Láza-
ro Botelho (PP-TO) e Sandes Júnior (PP-
-GO), como suplente – integram a CPI 
da Petrobras.

Ivan Valente disse que seu partido 
vai recorrer ao Supremo, caso os depu-
tados não se afastem da comissão. De 
acordo com o relator da CPI da Petro-
bras, Luiz Sérgio (PT-RJ), cabe aos líde-
res partidários substituir os integrantes. 

“Essa é uma tarefa das lideranças par-
tidárias. Nem eu nem o presidente te-
mos poder de substituir membros desta 
comissão.”

“É inconcebível que quem esteja 
sob investigação se mantenha como 
investigador. Isso pode colocar dúvi-
das no trabalho da comissão. Se as li-
deranças não tomarem uma atitude 
até amanhã, nós protocolaremos uma 
representação na corregedoria”, com-
pletou o líder do PSDB, Carlos Sampaio 
(PSDB-SP).

Ontem, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, que já 
se dispôs a falar na CPI, confirmou que 
vai à comissão amanhã, de forma “to-
talmente espontânea”.

Pedido atendido
À tarde, os deputados do PP Lázaro 

Botelho (TO) e Sandes Júnior (GO) fo-
ram afastados da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Petrobras. 

A decisão foi tomada pela banca-
da do partido e anunciada pelo líder 
Eduardo da Fonte (PE), após diversos 
partidos rejeitarem a presença dos par-
lamentares na comissão. 

No lugar de Botelho e Júnior, a 
bancada do PP indicou os deputados 
Beto Rosado (RN) e Covatti Filho (RS), 
cujo pai, Vilson Covatti (RS), também 
está na lista. O PP é o partido com o 
maior número de políticos envolvidos 
no caso, seguido do PMDB e do PT.

Ivan Valente exige afastamento 
de deputados citados pela PGR

CPI DA PEtROBRAS

Daniel Carvalho,  
Daiene Cardoso e  
Pedro Venceslau
Da Agência Estado
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Ministro da Fazenda disse 
que a ideia é beneficiar as 
pessoas que ganham menos

Correção da tabela do IR pode 
chegar a 6,5% para menor renda

A correção da tabela 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física poderá ser feita 
por faixas de renda, sina-
lizou ontem o ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, ao 
deixar uma reunião com o 
presidente do Senado, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL). 
A ideia é fazer com que os 
contribuintes que ganham 
menos sejam beneficiados 
com o maior índice de cor-
reção que poderá chegar, 
segundo Levy, a 6,5%.

“Há algumas possibili-
dades, mas o conceito, evi-
dentemente, é dar um ajus-
te mais significativo para 
as faixas de menor renda 
de tal maneira que os tetos 
dessas faixas tenham um 
aumento um pouco maior 
do que tinha se pensado 
originalmente, de 4,5%. A 
gente está vendo, dentro 
do quadro de ajuste fiscal, 
se nós podemos focar para 
dar algo um pouco maior 
na linha que o Congresso 
tem sugerido para as faixas 
de menor renda”, adiantou 

Levy, que também se en-
controu com o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

A proposta em dis-
cussão será apresentada 
à tarde pelos presidentes 
do Senado e da Câmara 
aos líderes das respecti-
vas Casas. A expectativa é 
que um acordo em torno 
da nova proposta saia até 
o fim do dia.

“A conversa com o mi-
nistro Levy foi muito boa. 
Eu acho que isso distensio-
na. O papel do Congresso 
Nacional é insubstituível. 
Há quem pense que Con-
gresso fraco faz bem à de-
mocracia, não é verdade. 
O Congresso vai continuar 
cumprindo a sua parte. Va-
mos, com os líderes, enca-
minhar o que for possível 
como solução”, disse Renan 
Calheiros..

A ida de Levy ao Con-
gresso foi acertada na últi-
ma segunda-feira durante 
reunião entre a presidente 
Dilma Rousseff e líderes 
da base aliada. O veto pre-
sidencial ao reajuste de 
6,5% na tabela do Imposto 
de Renda, que já tranca a 
pauta de votações do Con-
gresso, é o primeiro item 
da sessão marcada para 
amanhã (11), às 11h.

Karine Melo
Da Agência  Brasil

Daniela Amorim
Da Agência Estado

Rio de Janeiro (AE) - A estia-
gem que afeta o país reduziu a 
estimativa para a safra de grãos 
em 2015. A produção nacional 
ainda baterá recorde este ano, 
mas será 1,8 milhão de toneladas 
menor do que o estimado ante-
riormente, informou ontem o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 Soja e milho registraram as 
maiores perdas, segundo dados 
do Levantamento Sistemático da 
Produção Agrícola de fevereiro. A 
estimativa para o milho de 1ª sa-
fra recuou em 880 mil toneladas 
em relação à previsão de janeiro; 
a produção de soja caiu 628 mil 
toneladas; e a produção de milho 
de 2ª safra está menor em 161 mil 
toneladas.

Apenas em Goiás, a falta de 
chuvas causou uma redução de 
415,510 mil toneladas na expecta-
tiva da produção local de soja, o 
equivalente a 66,1% da perda to-
tal estimada para o grão no mês.

Ainda assim a produção de 
soja do país será 9,8% maior que a 
registrada em 2014. “Todo mundo 
resolveu plantar a soja em 2015. A 
saca de soja de 60kg está em tor-
no de R$ 51 a R$ 54. A de milho es-
tava em torno de R$ 17,50 a R$ 20 
a saca de 60kg em fevereiro”, jus-
tificou Mauro Andreazzi, gerente 
na Coordenação de Agropecuária 
do IBGE.

Diante dos preços mais atra-
entes da soja, a safra de milho 
será 4,2% menor este ano, to-

talizando 75,44 milhões de to-
neladas. Houve redução da área 
plantada como reflexo do pessi-
mismo de produtores em relação 
ao preço do produto. Além disso, 
os atrasos no plantio da segunda 
safra de milho devido à falta de 
chuvas também reduziram a ex-
pectativa de rendimento médio. 
“No caso do Paraná, com o plan-
tio atrasado, o milho pode pegar 
uma geada. Já no Centro-Oeste 
pode não ter chuva suficiente. 
Cada região tem a sua explica-
ção”, contou Andreazzi.

 O clima também preocupa na 
região Sudeste. Houve redução 
na previsão para a safra de café 
e de cana-de-açúcar. A produção 
nacional de cana deve atingir 
672,624 milhões de toneladas, 
uma redução de 2,5% em relação 
à de 2014, tanto pelos prejuízos 
causados pela estiagem quanto 
pelo recuo na área plantada nos 
três principais Estados produ-
tores: São Paulo, Minas Gerais e 
Goiás.

 São Paulo estima uma área 
destinada à colheita de cana 
7,1% menor do que a informada 
em janeiro, determinando uma 
redução da produção local em 
2,8%. O resultado só não foi me-
nor porque houve elevação no 
rendimento médio esperado.

 Já a safra nacional de café 
será 5,4% menor em 2015. Ao 
todo, o País produzirá 2,56 mi-
lhões de toneladas. “No Sudeste, 
o café já sofreu com a estiagem 
em 2014, e está permanecendo 
em 2015. A seca era maior em Mi-
nas e São Paulo, mas agora está 

chegando ao Espírito Santo e Rio 
de Janeiro”, justificou Andreazzi.

Nordeste
A produção de grãos do Nor-

deste deve ultrapassar a do Sudeste 
pela primeira vez no levantamento 
do IBGE, iniciado em 1990. Mas a 
diferença ainda é pequena, 23.617 
toneladas a mais. O resultado final 
dependerá das chuvas. “A informa-
ção de agora está pegando mais os 
danos causados pela estiagem em 
janeiro, e a gente sabe que a seca 
continua em fevereiro. Aquela in-
tenção de plantio pode não ser rea-
lizada”, apontou Andreazzi.

 Segundo o pesquisador, o 
produtor não pode guardar a se-
mente de um ano para o outro, 
mas pode preferir armazenar o 
adubo a gastá-lo no campo se não 
estiver chovendo o suficiente para 
garantir o retorno da cultura. 

Estiagem reduz previsão do IBGE
para a safra de grãos este ano

ESTIMATIVA NACIONAL 

O ministro Joaquim Levy  se reuniu com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e líderes da base do governo para discutir o problema

FOTO: Antonio Cruz/Agencia Brasil

Talita Fernandes
Da Agência Estado

Brasília (AE) - O Conselho 
Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP) reconheceu ontem 
como legal uma resolução do 
Ministério Público do Estado 
da Bahia que reservou 30% 
das vagas para negros em um 
concurso para promotores de 
Justiça da Bahia. A decisão do 
órgão foi tomada na sessão 
plenária do CNMP por decisão 
unânime dos conselheiros.

Embora a decisão não seja 
vinculante, ou seja, não é apli-
cável automaticamente a todos 

os Estados da União, ela abre 
um precedente para que ou-
tras unidades do MP decidam 
incluir cotas em seus editais de 
concurso. “A Bahia, por todas 
as razões, se sentia na obriga-
ção de construir um espaço 
para que isso seja ampliado 
para todos os Ministérios Pú-
blicos”, Márcio José Cordeiro 
Fahel, procurador-geral de Jus-
tiça da Bahia, que defendeu a 
resolução do MP no Plenário.

A discussão começou 
após  um cidadão questionar 
uma resolução de edital de 
concurso do MP da Bahia para 
promotores de Justiça. 

Francisco Carlos de Assis
Da Agência Estado

São Paulo  (AE) - O presi-
dente da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Materiais 
de Construção (Abramat), 
Walter Coven, disse ontem 
que entende as medidas 
aplicadas recentemente pelo 
governo para cortar custos, 
mas não deixou de fazer so-
licitações para o setor.

 Ele pediu na manhã  de 
ontem à presidente Dilma 
Rousseff, por exemplo, que a 
Caixa Econômica Federal am-
plie o volume de crédito para 
obras e reformas, que hoje é 
de apenas de R$ 6 bilhões, 
perante um mercado poten-
cial de R$ 100 bilhões para 
esse tipo de empréstimo. Se-

gundo o Executivo, trata-se 
de um crédito de boas condi-
ções e com taxas baixas, mas 
que é muito pequeno diante 
do tamanho do mercado.

 A presidente também 
ouviu do dirigente durante a 
abertura do 21º Salão Inter-
nacional da Construção, na 
capital paulista, críticas ao 
pequeno volume de financia-
mento imobiliário. Segundo 
ele, o montante hoje é de 9% 
do PIB e deveria ser maior. 

 Em seu discurso, ele 
também solicitou à presi-
dente maior empenho para 
trazer o setor privado para 
obras de construção e in-
fraestrutura. De acordo com 
ele, a infraestrutura tem po-
tencial de investimento de 
R$ 4 trilhões. 

MP aprova cota para 
negros em concurso

Indústria da construção 
quer ampliar crédito 

RESOLuçãO é LEgAL

APELO AO gOVERNO

A produção de soja 
e milho registraram 
as maiores perdas, 
segundo dados 
do Levantamento 
Sistemático da 
Produção Agrícola 
de fevereiro 
deste ano



A tragédia aconteceu 
quando dois helicópteros
se chocaram no ar  

Equipes localizam todos os corpos
de acidente aéreo na Argentina

Buenos Aires (AE) - 
Equipes de resgate recupe-
raram os corpos de todas as 
10 vítimas de um acidente 
com helicópteros ocorrido 
na Argentina. Aparentemen-
te, as duas aeronaves colidi-
ram, matando importantes 
atletas franceses. 

Os helicópteros caíram 
na tarde da última segunda-
-feira nas proximidades de 
Villa Castelli, 1.170 quilôme-
tros a noroeste de Buenos 
Aires, informou o secretário 
regional de segurança Cesar 
Angulo. Todas as pessoas 
que estavam a bordo - oito 
franceses e dois pilotos ar-
gentinos - morreram. 

Dentre os mortos es-
tavam a campeã olímpica 
de natação Camille Muffat, 
o boxeador olímpico Alexis 
Vastine e a velejadora Flo-
rence Arthaud. Eles partici-
pavam de um reality show 
chamado “Dropped”.

Os corpos foram trans-
portados para a capital re-
gional da província de La 
Rioja, onde serão realiza-
das as autópsias, informou 
a juíza Virginia Illanes Bor-
don ao canal de televisão 
Todo Noticias. Segundo ela, 
o terreno acidentado tor-

nou impossível a recupe-
ração dos corpos na última 
segunda-feira. 

 Imagens de televisão 
mostram investigadores re-
tirando telefones celulares, 
papéis e outros itens car-
bonizados e irreconhecíveis 
dos destroços da região seca 
e pouco povoada que fica ao 
longo dos Andes, cadeia de 
montanhas que separa a Ar-
gentina e o Chile.

Acredita-se que o aci-
dente seja um dos piores 
relacionados à gravação de 
reality shows. 

O presidente francês 
François Hollande expres-
sou “enorme tristeza” com 
o acidente e o escritório da 
promotoria de Paris abriu 
uma investigação sobre pos-
sível homicídio culposo. Os 
trabalhos serão realizados 
por uma unidade de buscas 
da política de transporte aé-
reo francesa, informou um 
policial. 

As demais vítimas fo-
ram identificadas como 
Laurent Sbasnik, Lucie Mei-
-Dalby, Volodia Guinard, Bri-
ce Guilbert e Edouard Gilles. 
Os pilotos eram Juan Carlos 
Castillo e Roberto Abate. 

A mulher de Castillo, 
Cristina Alvarez, disse à 
Todo Noticias que seu ma-
rido era um veterano da 
Guerra das Malvinas e que 
tinha grande experiência 
com helicópteros, tendo 
pilotado em lugares como 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de março de 2015

Mundo

20

Da Agência Estado

Da Agência Estado

a Antártida e nas Ilhas Mal-
vinas. 

Angulo, o secretário de 
segurança, disse que um dos 

helicópteros pertencia à pro-
víncia de La Rioja e o outro à 
província vizinha de Santiago 
del Estero.

“O helicóptero de La Rio-
ja era um Eurocopter com 
capacidade para levar seis 
pessoas. Aparentemente, ele 

colidiu com a outra aeronave 
de Santiago del Estero pouco 
após a decolagem”, diz comu-
nicado do governo provincial.

A campeã olímpica de natação Camille Muffa, a exemplo do boxeador Alexis Vastine e a velejadora Florence Arthaud, está entre os mortos 

Foto: Mark J. Terrill/Estadão Conteúdo

oFEnSIVA ContRA EXtREMIStAS

PEnÍnSuLA do SInAI

El-Arish, Egito (AE) - 
Dois ataques na Península 
do Sinai deixaram duas pes-
soas mortas e 46 feridas on-
tem, informaram forças de 
segurança egípcias. Numa 
cidade ao sul do Cairo, dois 
supostos militantes mor-
reram quando uma bomba 
que carregavam numa mo-
tocicleta explodiu. 

No primeiro ataque, 
um suicida tentou jogar 
um caminhão pipa cheio de 
explosivos contra um com-
plexo da polícia na cidade 
de El-Arish. Sua recusa em 

reduzir a velocidade fez 
com que os policiais come-
çassem a atirar contra o 
veículo, o que detonou os 
explosivos, informaram au-
toridades em condição de 
anonimato. 

Um civil que passa-
va pelo local foi morto. A 
maior parte dos policiais 
ficou ferida por causa dos 
estilhaços dos explosivos.

Mais tarde, o porta-voz 
do Ministério do Interior, 
Hani Abdel-Latif, disse que 
o suicida tentava atingir um 
hotel próximo, onde mora 
uma grande quantidade de 
policiais. 

Pouco depois, bombas 
colocadas à margem de uma 
via atingiram um veículo 
militar blindado, matando 
um oficial do Exército e dei-
xando três soldados feridos, 
a poucos quilômetros do lo-
cal do primeiro ataque. 

Dois supostos militan-
tes foram mortos ontem em 
Fayoum, cidade a sudoeste 
do Cairo, quando o artefato 
explosivo que carregavam 
numa motocicleta explodiu, 
disseram autoridades. Um 
dos homens era procura-
do por um ataque anterior 
a uma delegacia de polícia 
em Fayoum, informaram 

autoridades, em condição 
de anonimato. 

Fayoum é um local onde 
acontecem muitas manifes-
tações contra o governo, 
organizadas por partidá-
rios do ex-presidente Mo-
hammed Morsi, membro da 
Irmandade Muçulmana que 
foi deposto após um golpe 
militar. Partidários de Mor-
si denunciam a morte de 
centenas de islamitas por 
forças de segurança quan-
do acampamentos de apoio 
ao ex-presidente foram 
desmontados no Cairo, em 
agosto de 2013. Milhares de 
pessoas foram detidas.

Iraque retoma cidade de jihadistas

Ataques matam 2 e deixam 46 feridos

Bagdá (AE) - Forças de 
segurança iraquianas reto-
maram ontem a cidade de 
Alam, nas proximidades de 
Tikrit, que ainda é controla-
da pelos militantes do Estado 
Islâmico, informaram dois 
oficiais militares. A ação faz 
parte da ofensiva contra os 
extremistas

As forças iraquianas en-
traram em Alam durante a 
madrugada e horas depois 
já havia retomado o controle 
total da cidade, afirmaram as 
fontes, que falaram em condi-
ção de anonimato. A retomada 
de Tikrit, cidade natal do ex-
-ditador Saddam Hussein, é um 
importante teste para as forças 
iraquianas, que lutam para re-
conquistar parte do território 
tomado pelo Estado Islâmico. 

Ahmed al-Karim, chefe do 
conselho provincial de Salahu-
ddin, disse à Associated Press 
que o progresso tem sido lento 
em razão das bombas planta-
das pelos militantes e dos ata-
ques de francoatiradores.

Tikrit, capital da provín-
cia de Salahuddin, que fica a 
cerca de 130 quilômetros ao 
norte de Bagdá, caiu nas mãos 
do Estado Islâmico em mea-
dos de 2014, assim também 
como a segunda maior cidade 
do Iraque, Mosul, e outras áre-
as no coração sunita do país. 

A ofensiva para retirar 
Tikrit do Estado Islâmico re-
cebe assistência significati-
va de conselheiros militares 
iranianos que estão coorde-
nando da milícias xiitas ira-
quianas no campo de batalha. 

A coalizão liderada pelos Es-
tados Unidos disse que não 
forneceria apoio aéreo nesta 
missão particular porque os 
iraquianos não pediram. 

Antes da retomada de 
Alam, a ofensiva obteve su-
cesso em recuperar algumas 
vilas e cidades, principalmen-
te Dawr, que fica ao sul de 
Tikrit. Dentre os líderes da 
operação está o general Gha-
sem Soleimani, comandante 
da poderosa Força Quds da 
Guarda Revolucionária. 

O papel e a importân-
cia de milícias xiitas na cam-
panha levantaram temores 
sobre uma possível limpeza 
sectária caso Tikrit, cidade 
majoritariamente sunita, pas-
se a se controlada pelas tro-
pas do governo. 

Militares norte-america-
nas disseram que uma missão 
militar coordenada para reto-
mar Mosul deve acontecer em 
abril ou maio e envolver até 
25 mil soldados iraquianos. 
Mas os norte-americanos ad-
vertiram que, se os iraquia-
nos não estiverem prontos, a 
ofensiva pode ser adiada

O general Martin Demp-
sey, chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas, disse 
durante visita à região na 
segunda-feira, que está “um 
pouco preocupado” sobre 
se a coalizão internacional 
que combate o Estado Islâ-
mico é sustentável no que 
diz respeito ao desafio, de 
longo prazo, de confrontar 
os extremistas em outras 
regiões. 

Kiev, (AE) - O presiden-
te ucraniano Petro Poro-
shenko disse que o governo 
e as forças rebeldes retira-
ram a maior parte de seus 
armamentos pesados no les-
te do país, mas cada um dos 
lados acusou o outro ontem 
de protelar o cumprimen-
to dos termos do acordo do 
cessar-fogo. 

O otimismo cautelo-
so demonstrado por Poro-
shenko foi esfriado pelas 
declarações de seu ministro 
de Relações Exteriores, que 
acusou os rebeldes de obs-
truírem as tarefas dos mo-
nitores que verificam a reti-
rada. Um porta-voz rebelde 
acusou as forças ucranianas 
de estarem atrasadas na re-
tirada dos armamentos. 

 Poroshenko disse em 
entrevista à televisão esta-
tal na noite de segunda-feira 
que armamentos pesados 
continuavam nas proximida-
des do aeroporto da cidade 
de Donetsk, que é controlada 
por rebeldes. 

O progresso no processo 
de retirada, acertado durante 
as negociações de paz reali-
zadas em fevereiro, deve im-
pulsionar as tentativas para 
se chegar a um fim definitivo 
para o conflito que, segundo 
estimativas da Organização 
das Nações Unidas (ONU) já 
matou mais de 6 mil e desa-
lojou 1,8 milhão de pessoas. 

A retirada é supervisio-
nada por centenas de moni-
tores da Organização para 

Segurança e Cooperação na 
Europa (OSCE), que recla-
mou da falta de cooperação 
dos dois lados. 

O coronel Andriy Ly-
senko, porta-voz das opera-
ções militares da Ucrânia no 
leste do país, disse que as for-
ças do governo mantêm a op-
ção de retornar as armas para 
suas posições originais se as 
hostilidades forem retomadas. 

“Para não colocarmos 
nossos militares em risco na 
linha de frente, temos arti-
lharia posicionada não muito 
longe”, disse ele. “No caso de 
necessidade, elas serão trazi-
das de volta.”

Lysenko disse também 
que as tropas ainda estão na 
linha de frente estão equipa-
das com as pesadas armas de 
infantaria necessárias para 
repelir qualquer avanço re-
belde. Ele não especificou 
que tipo de armas as tropas 
mantêm, mas o termo arma-
mento pesado de infantaria 
geralmente sugere mortei-
ros, lançadores de granada e 
armas antitanque. 

 Pelo acordo fechado em 
12 de fevereiro na capital da 
Bielorrúsia, Minsk, arma-
mentos pesados devem ser 
retirados para distâncias en-
tre 25 quilômetros e 70 qui-
lômetros da linha de frente, 
dependendo do calibre das 
armas. 

Eduard Basurin, repre-
sentante das formações ar-
madas rebeldes, acusou as 
forças ucranianas ontem de 
estarem atrasadas na retirada 
dos armamentos. 

Ucrânia vai concluir a  
retirada de armamentos

ConFLIto

Da Agência Estado
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novo ronaldão

Ginásio será entregue amanhã
Equipamento agora é um 
dos mais modernos para 
a prática de esportes
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Botafogo tenta a sua 
primeira vitória na
Copa do Nordeste

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura, amanhã, 
às 19h a reforma do Ginásio 
Poliesportivo Ronaldo Cunha 
Lima (O Ronaldão), que faz 
parte da agenda de inaugu-
rações que fecha o ciclo dos 
100 dias de gestão deste se-
gundo mandato. Localizado 
no bairro do Cristo Redentor, 
em João Pessoa, o ginásio re-
cebeu pintura, revisão da co-
bertura e instalação de piso 
sintético granulado, conside-
rado um dos mais modernos 
para prática de esportes. 

Um dos destaques da re-
forma é a acessibilidade. Dos 
3.636 assentos, 147 foram 
destinados a pessoas com 
algum tipo de necessidade 
especial, atendendo às nor-
mas de inclusão. “Para cadei-
rantes, disponibilizamos 73 
lugares, o que corresponde a 
2%, segundo determinam as 
normas técnicas. Além dis-
so, destinamos 37 espaços 
para pessoas com mobilida-
de reduzida e outros 37 para 
pessoas com obesidade”, res-
saltou a superintendente da 
Suplan, Simone Guimarães.

Ainda foram criadas 
rampas de acesso, além de 
outras melhorias para per-
mitir o acesso da população 
com necessidades especiais 
ao ginásio. “Eram pessoas 

Dois paraibanos brilham na 1a etapa do Norte/Nordeste
CAMPEONATO DE DOWNHILL

Dois paraibanos foram des-
taque no 1ª Etapa do Campeona-
to Norte/Nordeste de Downhill  
realizado na cidade de Igarassu, 
em Pernambuco, modalidade 
do longboard,  (um tipo de ska-
te que atinge altas velocidades) 
que aconteceu durante o último 
final de semana. A Paraíba foi 
representada apenas por sete 
atletas, mas apenas dois chega-
ram a conquistar o pódio com as 
classificações.

 Thais Alexandria,  que  já é 
a atual campeã Norte/Nordeste 
na categoria feminino em 2014,  
ficou em segundo lugar, atrás ape-
nas da atual campeã brasileira 
Melissa Brogni, enquanto  seu ir-
mão, Thiago Alexandria, que par-
ticipou pela primeira na categoria 
iniciante, correu seis baterias e 

foi o primeiro em três delas, e na 
final ficou em terceiro lugar, atrás 
apenas de dois mineiros que já 
competem há alguns anos. Thiago 
Alexandria foi considerado a re-
velação da etapa com altas chan-
ces de liderar o campeonato na 
próxima etapa.

Estavam presentes ao evento 
feras nacionais como Melissa Brog-
ni, atual campeã brasileira na ladei-
ra mais rápida do mundo conhe-
cida como Teotônia; Guto Negrão, 
o atual campeão mundial, Thiago 
Lessa, 7º colocado no ranking mun-
dial de 2014, e o bicampeão mun-
dial Douglas Dalua, além de vários 
outros que estão entre as primeiras 
classificações no ranking mundial e 
brasileiro. 

“Precisamos divulgar mais 
nossos talentos, todos os atletas 

que vieram de fora tinham pa-
trocínios fortes, faziam trocas de 
equipamentos a cada bateria e 
nossos atletas, mesmo com equi-
pamentos mais simples, mostra-
ram que são capazes de estarem 
entre os melhores”, comentou 
Thais  Alexandria ao destacar que 
o  evento foi de altíssimo nível. 

 Ela explica que Longboard,   é 
um 'skate' só que um pouco maior, 
com peças bem diferentes apesar de 
esteticamente parecerem. Dentro 
do Longboard existem várias moda-
lidades  a que ela pratica  é a Dow-
nhill Speed, que consiste na descida 
de ladeiras imprimindo a maior ve-
locidade possível. “Mas a velocida-
de não é tudo, é preciso de muita 
técnica. Atualmente o recorde de 
velocidade já passa dos 130km/h”,  
comentou.

O Ginásio Ronaldão, além de revisão na sua cobertura e um novo piso sintético granulado, ganhou assentos para pessoas com algum tipo de necessidade especial

Fininho, bicampeão mundial, é atração do amistoso entre Paraíba e Pernambuco
Uma verdadeira seleção 

de craques que marcaram o 
futsal brasileiro participa de 
um amistoso, que marca a rei-
nauguração do Ginásio Polies-
portivo Ronaldo Cunha Lima 
(O Ronaldão) amanhã, às 19h, 
em João Pessoa. O ex-jogador 
Fininho, bicampeão mundial 
pela Seleção Brasileira de Fut-
sal, em 1992 e 1996, garantiu 
presença no evento, que vai 
reunir a Seleção Master Parai-
bana contra a de Pernambu-
co, liderada por Edinho, outro 
nome que marcou época com 
a camisa amarelinha.

No time da Paraíba, vários 
nomes conhecidos: Da Mata, 
Lêucio Laerte, Luciano Rome-

ro, Ricardo Ambrósio, Rivadavia 
Guedes e o goleiro Mazureik, 
que também já vestiu a cami-
sa da seleção. “Será uma boa 
oportunidade para o público 
rever o craque Fininho e, ao 
mesmo tempo, reinaugurar o 
maior ginásio do Estado, que 
passou por sua única reforma 
em 20 anos de existência. Com 
investimentos de mais de R$ 2,3 
milhões, o Ronaldão teve sua 
estrutura recuperada e todo 
o piso da quadra foi trocado”, 
destacou o secretário de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer, 
Tibério Limeira.

Tibério ainda ressaltou a 
recuperação da pista de bici-
cross, localizada na área exter-

na do ginásio. “A pista  está 
pronta para sediar competi-
ções de grande porte, depois 
que foi dada a devida aten-
ção com toda a recuperação. 
Os atletas de esportes radicais 
também podem contar com o 
ginásio”, concluiu.

Antes do jogo entre a Se-
leção Master da Paraíba e de 
Pernambuco, haverá apresen-
tação de várias escolinhas de 
futsal da Grande João Pessoa. 
“A Paraíba é um celeiro de 
atletas no futsal. As escolinhas 
poderão conhecer o novo piso 
da quadra do Ronaldão e com-
provar o quanto melhorou”, 
frisou o ex-jogador Ricardo 
Ambrósio.Fininho (D) garantiu presença no amistoso pela Seleção Paraibana Master 

que, simplesmente, estavam 
excluídas de visitar o giná-
sio e assistir aos grandes 
eventos esportivos. Essa re-
forma, com a criação desses 
espaços, corrigiu essa falha”, 

completou a presidente da 
Suplan.

A reforma recebeu inves-
timento de R$ 2.310.225,35, 
sendo R$ 645.788,97 na pri-
meira etapa e R$ 1.664.436,38 

na segunda etapa. “Foram in-
vestimentos que, certamen-
te, terão retorno imediato, 
sobretudo do ponto de vista 
social. Para se ter ideia, a pis-
ta de bicicross estava aban-

donada há mais de dez anos”, 
lembrou Simone.

A reforma do Ronaldão 
ainda contemplou equipa-
mentos hidrossanitários e 
elétricos, catracas novas. 

“Fizemos também a urbani-
zação do ginásio. Na parte 
externa, por exemplo, rea-
lizamos a pavimentação e 
limpeza do local”, finalizou a 
superintendente.

Thiago, a revelação do Norte/Nordeste Thais Alexandria ficou em segundo lugar
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Reeducandas participam de 
várias atividades esportivas 

A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de março de 2015

Disputas em quatro 
modalidades começam 
hoje e vão até o dia 13

O ex-árbitro de hande-
bol e hoje apresentador de 
televisão, Adenilson Maia 
Correia Lima, mais conheci-
do como “Professor União” 
será homenageado no pró-
ximo dia 20, na cidade de 
São Paulo com a medalha de 
honra ao mérito pela Confe-
deração Brasileira de Han-
debol (CBH) pela dedicação, 
indiscutível ética esportiva e 
ainda pelos 50 anos de ser-
viços dedicados ao handebol 
paraibano e brasileiro. 

A honraria será entre-
gue ao paraibano pela Confe-

deração, em solenidade que 
se realizará no Hotel Boule-
vard. O evento contará com 
a participação de todos os 27 
presidentes de federações do 
Brasil.

O Professor União será 
o único representante da Pa-
raíba a receber este honroso 
reconhecimento de âmbito 
nacional e que, automatica-
mente, insere seu nome na 
lista dos melhores árbitros 
de handebol da história do 
esporte brasileiro.

“Fico feliz com essa hon-
raria e acredito que é fruto 

de meu trabalho de muita 
dedicação ao handebol e 
ao esporte brasileiro”, disse 
União.

A longa e dedicada car-
reira como árbitro de han-
debol o referenciou para 
atuar em competições inter-
nacionais, tendo atuado em 
diveras competições da Liga 
Mundial, inclusive com par-
ticipação em jogos finais, as-
sim como nos Campeonatos 
Brasileiros.

 Além disso, o Professor 
União atua há vários anos no 
jornalismo esportivo da Pa-

raíba sendo comentarista de 
rádio e apresentador de tele-
visão. Adenilson Maia, que  é 
formado em Educação Física, 
trabalhou em diversos colé-
gios da capital e, ainda, no 
Clube Cabo Branco, Federa-
ção Paraibana de Futebol e de 
Desporto Universitário, sem-
pre atuando como professor, 
técnico e preparador físico. 

Na semana passada es-
teve na Federação Paraibana 
de Futebol prestigiando o 
sorteio dos árbitros de ro-
dada do Campeonato Parai-
bano.

Confederação vai homenagear ex-árbitro
PROFESSOR UNIÃO

Professor União(E) com José Renato em sorteio de árbitros

Como parte das come-
morações do mês da mulher, 
a Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), com apoio da Secre-
taria de Estado da Adminis-
tração Penitenciária (SEAP) 
e Secretaria da Mulher e da 
Diversidade Humana (SEM-
DH), realiza, a partir de hoje, 
os Jogos das Reeducandas 
do Presídio Feminino Jú-
lia Maranhão, na capital. O 
evento terá duração de três 
dias e acontece no pátio da 
unidade.

Para a coordenadora 
dos Jogos, professora Sandra 
Lucena, um dos objetivos da 
ação é resgatar a autoesti-
ma das reeducandas, bem 
como promover a confrater-
nização por meio do esporte. 
“Desenvolvendo atividades 
esportivas e de lazer, elas 
[reeducandas] melhoram a 
autoestima e se sentem en-
gajadas nas comemorações 
do mês da mulher”, contou a 
professora Sandra.

 O secretário executivo 
da Juventude, Esporte e La-
zer, José Marco, destacou que 
é o terceiro ano que o Go-
verno do Estado realiza ati-
vidades no Júlia Maranhão. 
“Desde 2013, a equipe do 
Desporto Físico da Sejel mo-
vimenta a parte esportiva no 
presídio. É um olhar também 
para aquelas que tiveram e 
têm poucas chances de se 
relacionarem com o esporte 
e haverá premiação com me-
dalhas e troféus”, concluiu Zé 
Marco.

De acordo com a progra-
mação, a abertura acontece 
às 15h. As competições irão 
até a próxima sexta-feira. 
As modalidades são: futebol 
society, atletismo, cabo de 
guerra e voleibol.

Após disputar o jogo mais 
longo da história da Copa Da-
vis, no último domingo, o tenis-
ta João Souza decidiu tirar folga 
nesta semana. Feijão, como é 
conhecido, desistiu de disputar o 
Challenger de Santiago, no Chile, 
para descansar no Brasil nos pró-
ximos dias antes de tentar uma 
vaga no Masters 1000 de Miami.

“Não tinha condições físicas 
de disputar o torneio no começo 
desta semana, fiquei destruído 
no domingo e ontem (segunda), 
nunca tinha jogado tantas horas 
seguidas e ainda mais duas vezes. 
Vou tirar uns dias de descanso 
para voltar com tudo na semana 
que vem aos treinos”, declarou 
Feijão, atual número 1 do Brasil e 
72º do ranking.

Feijão foi o grande desta-
que do Brasil no confronto com 
a Argentina, no fim de semana. 
O brasileiro resistiu à pressão da 
torcida em Buenos Aires e venceu 
o primeiro jogo de simples do 
duelo, ainda na sexta, em uma 
partida de 4h57mi de duração. 
Dois dias depois, protagonizou 
uma batalha ainda mais desgas-
tante, desta vez contra Leonardo 
Mayer, durante 6h42min. Apesar 
do esforço, acabou sendo derro-
tado.

Para piorar, o companheiro 
Thomaz Bellucci também perdeu 
seu segundo jogo no confronto 
e o Brasil foi superado pelo pla-
car geral de 3 a 2 - a partida de 
Bellucci foi finalizada somente na 
segunda-feira por causa da longa 
duração do duelo entre Feijão e 
Mayer. “Foi uma pena, tanto eu 
como a equipe toda lutou até o 
final para sair com essa vitória. 
Chegamos bem perto da vaga. 
Mostramos ser um time de guer-
reiros”, comentou Feijão.

Ainda abatido fisicamente, o 
tenista vai descansar nesta sema-

Tenista brasileiro desiste do Challenger de Santiago
NO CHILE

A Seleção Brasileira Fe-
minina foi a melhor terceira 
colocada dentre os três gru-
pos e por isso enfrentará a Su-
íça - segunda melhor terceiro 
lugar - hoje às 14h (Brasília), 
pela disputa do sétimo lugar 
da Copa Algarve, já que per-
deu o último jogo para a Ale-

manha por 3 a 1. A forma de 
disputa da Copa Algarve obri-
ga que todas as seleções façam 
quatro jogos - todos serão re-
alizados hoje. A França e os 
Estados Unidos foram as me-
lhores equipes dentre os três 
grupos e estão na final.

Para a definição do ter-

ceiro lugar, Suécia e Alemanha 
se enfrentarão. Na disputa do 
quinto lugar estão Noruega e 
Dinamarca. Brasil e Suíça bri-
gam pelo sétimo lugar. Japão 
e Portugal se enfrentam para 
definir o nono e do confronto 
China x Islândia sairá o déci-
mo primeiro colocado.

Brasil enfrenta hoje a Suíça na
disputa pelo 7o lugar da Copa

FUTEBOL FEMININO

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino não fez uma boa campanha na Copa Algarve, em Portugal

FOTO: Ascom/FPF
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na antes de viajar para os Estados 
Unidos. Lá, ele disputará o qua-
lifying para tentar buscar vaga 
na chave principal do Masters de 
Miami, um dos principais torneios 
do circuito profissional.

Caso de racismo
A Federação Internacional 

de Tênis (ITF) informou ao site 
da ESPN  que investigará caso de 
racismo que teria acontecido du-
rante as disputas entre Brasil e 
Argentina, em Tecnópolis. O nú-
mero 1 do Brasil foi chamado de 
‘macaco’.

O caso veio à tona após de-
clarações de João Souza, o Feijão, 
à reportagem do site do canal 
Sportv: “Eu ouvi ‘macaco’, no co-

mecinho do jogo. Teve ‘segura a 
banana’... Óbvio que, por dentro, 
eu estava mordido. A vontade era 
de já parar o árbitro, mas ia tomar 
vaia, não ia dar pano para manga. 
É aquilo... macaco não precisa fa-
lar, já é racismo forte. Mas o resto 
é normal. Jogar fora de casa é isso 
mesmo”, declarou.

 A reportagem do site da 
ESPN procurou a ITF que teve a 
mesma postura tomada depois 
das denúncias de antissemitismo 
por parte da federação tunisiana 
e destacou que não faz parte de 
sua constituição a “discriminação 
de cor, raça, nacionalidade, etnia 
ou origem, idade, gênero, orien-
tação sexual, deficiência e reli-
gião”.

 Além disso, a ITF confirmou 
que está apurando as denuncias: 
“A ITF está atualmente no proces-
so de obter um relatório completo 
do árbitro incluindo a verificação 
de tais alegações (racistas)”, des-
tacando que fere sua constituição 
qualquer ato de discriminação.

De acordo com o livro de re-
gras da ITF, se comprovado o caso 
de racismo, a Associação Argen-
tina de Tênis (AAT) seria punida. 
As penas podem variar entre 
multas, desclassificação ou sus-
pensão da equipe argentina, no 
caso a Copa Davis, por um perío-
do mínimo de seis meses - o que 
inviabilizaria o confronto contra  
Sérvia em julho pelas quartas de 
final do torneio.

Feijão, atual 
número 1 do 
Brasil, vai 
descansar 
esta semana 
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Fla pode ter reforço de três atletas
CAMPEONATO CARIOCA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 11 de março de 2015

Everton, Arthur Maia e 
Paulinho devem enfrentar 
o Volta Redonda hoje

Rio de Janeiro, RJ - Os 
meias Everton e Arthur Maia 
e o atacante Paulinho podem 
reforçar o time do Flamengo 
na rodada do Campeonato 
Carioca, hoje, contra o Volta 
Redonda, às 22 horas, no Ma-
racanã. Eles participaram de 
um jogo-treino entre os re-
servas do Flamengo contra o 
Gonçalense, segunda-feira, e 
demonstraram estar recupe-
rados dos problemas físicos. 
A equipe rubro-negra venceu 
por 2 a 0.

O caso mais grave era 
de Paulinho, que está desde 
setembro do ano passado 
sem jogar por causa de uma 
contusão no joelho direito. É 
provável que o técnico Van-
derlei Luxemburgo escale o 
jogador para a próxima roda-
da do Campeonato Carioca.

Entregues aos médicos 
do clube, Arthur Maia des-
falcou o time por um jogo e 
Everton por dois. Eles tam-
bém devem retornar ao time.

Enquanto os reservas 
estavam em campo, os titu-
lares participaram de uma 
atividade regenerativa na 
academia. O time rubro-ne-
gro é o quarto colocado do 
Carioca, com 17 pontos, e 
volta a jogar hoje diante do 
Volta Redonda às 22 horas, 
no Maracanã.

Sistema defensivo
As falhas do sistema de-

fensivo, no clássico contra 
o Botafogo e no jogo contra 
o Friburguense, deixaram o 
técnico Vanderlei Luxembur-
go um tanto quanto preo-
cupado. O treinador, porém, 
fez questão de lembrar que 
os problemas em nada tem 
a ver com a inversão de lado 
de Wallace, que teve de atuar 
pela esquerda para possibili-
tar a entrada de Bressan, com 
a lesão de Samir.

“Se analisarmos algu-
mas oportunidades dos ad-
versários, ela terminou na 
zaga, sim. Mas o erro foi mes-
mo dos zagueiros? Não acre-
dito que é por causa da mu-
dança do Wallace. São vários 
fatores. Quando olhamos de 
uma forma diferente, a zaga 
é que mais fica prejudicada. 
Mas será que o meio de cam-
po estava certo na marcação? 
É uma questão de acerto. No 
jogo contra o Botafogo, se 
analisarmos, o Thomas rece-
beu nas costas do volante e 
chutou. São coisas que temos 
de corrigir em todo o sistema 
defensivo”, disse o treinador.

Contra o Friburguense, 
na última rodada, Luxembur-
go se irritou com algumas 
jogadas da equipe da Região 
Serrana, a qual levou algum 
perigo para a área de Paulo 
Victor, em diversas oportuni-
dades.

Apesar das seguidas 
falhas, o Flamengo tem a 
segundo melhor defesa do 
Campeonato Estadual, com 
cinco gols sofridos, em cinco 
partidas, atrás apenas do lí-
der Vasco, que levou apenas 
dois tentos.

Além da atual dupla titu-
lar, e Samir que está machu-
cado, o técnico Vanderlei Lu-
xemburgo ainda conta com 
os zagueiros Marcelo e Frau-
ches. O último, porém, é um 
jogador curinga, pois tam-
bém é utilizado na lateral-di-
reita, quando necessário.

Everton desfalcou o Flamengo em dois jogos e deve enfrentar hoje, à noite, a equipe do Volta Redonda no Estádio do Maracanã

Jogos de hoje

Carioca
16h
Bangu x Barra Mansa
Boavista x Nova Iguaçu
19h30
Macaé x Cabofriense
Botafogo x Tigres-RJ
22h
Flamengo x Volta Redonda 

Paulista
19h30
Audax-SP x Mogi Mirim
Capivariano x Botafogo-SP
22h
Corinthians x São Bernardo
Santos x Palmeiras

Mineiro
19h30
América-MG x Mamoré
20h
Tombense x Democrata 
URT x Guarani-MG
Tupi-MG x Boa Esporte
22h
Villa Nova-MG x Cruzeiro 

Gaúcho
17h
Caxias x Lajeadense
19h30
Internacional x Aimoré
20h30
São Paulo-RS x São José-RS
Novo Hamburgo x Cruzeiro-RS
Veranópolis x Avenida
22h
Ypiranga-RS x Grêmio 

Copa do Nordeste
22h 
Coruripe x Sport
Confiança x América-RN
Botafogo-PB x Fortaleza

Santos e Palmeiras duelam na Vila Belmiro 
A invencibilidade no 

Paulistão empolga não só os 
torcedores do Santos, como 
também os jogadores da equi-
pe. Depois da vitória por 3 a 
0 sobre o Botafogo-SP, no úl-
timo domingo, o colombiano 
Valencia comemorou o resul-
tado e demonstrou confiança 
e otimismo para o clássico de 
hoje, à noite, contra o Palmei-
ras, na Vila Belmiro. Para o 
volante, o Peixe está forte na 
briga pelo título.

“Foi um grande resul-
tado fora de casa, estamos 
focados na competição e bus-
cando fazer nosso melhor em 
cada jogo. Jogar fora de casa é 
sempre complicado e, no Pau-
lista, os times do interior são 
capacitados. Os resultados 
que temos conseguido tam-
bém estão provando para nós 
mesmos que podemos brigar 
forte pelo título. A cada roda-
da, o grupo ficará mais unido 
em torno desse objetivo, e 
continuar vencendo é impor-
tante para aumentar nossa 
confiança nesta reta final”, 
declarou.

Com Valencia, o Santos 
não sofreu gols. Contra o Li-
nense, no dia primeiro de mar-
ço, o volante estreou como ti-
tular e saiu no segundo tempo, 
quando o placar estava em 3 a 
0 para o Alvinegro Praiano. Já 

PAULISTÃO 2015

Nova regra pode mudar campeão e rebaixado
Ontem, a CBF (Confede-

ração Brasileira de Futebol) 
divulgou esclarecimentos so-
bre a nova regra de fair play 
financeiro, que já foi implan-
tada nas Séries A, B e C do 
Campeonato Brasileiro e vai 
tirar pontos de times que es-
tejam devendo salários. De 
acordo com as explicações, 
inclusive, as punições pode-
rão ser aplicadas mesmo após 
o fim dos torneios, alterando 
as tabelas de classificação já 
com os campeonatos termi-
nados.

“Caso inexista partida a 
ser disputada pelo clube ina-
dimplente quando da imposi-
ção da sanção, a medida pu-
nitiva consistirá na dedução 

de três (3) pontos dentre os já 
conquistados na competição”, 
explica o parágrafo 4º do arti-
go 18 do Fair Play Trabalhista.

 Com isso, podem aconte-
cer alterações principalmen-
te na zona do rebaixamento 
e nas vagas na Libertadores 
depois do fim dos Brasileiros, 
já que, muitas vezes, as dife-
renças de pontuação entre 
os times são muito próximas. 
Caso alguma equipe que em 
um primeiro momento tenha 
se salvado perca três ou mais 
pontos devido aos atrasos 
nos pagamentos, tem grandes 
chances de cair, bem como 
um time classificado para o 
torneio da Conmebol pode fi-
car sem a vaga.

Para que uma equipe 
seja punida pelo STJD (Supe-
rior Tribunal de Justiça Des-
portiva), a denúncia tem que 
partir de um jogador do time, 
seja por meio dele mesmo ou 
de seu advogado ou até pelo 
sindicato dos atletas. As de-
núncias podem ser feitas até 
30 dias depois do fim dos tor-
neios.

“O clube que, por pe-
ríodo igual ou superior a 
30 (trinta) dias, estiver em 
atraso com o pagamento de 
remuneração, devida única 
e exclusivamente durante a 
competição, conforme pactu-
ado em Contrato Especial de 
Trabalho Desportivo, a atleta 
profissional registrado, fica-

rá sujeito à perda de 3 (três) 
pontos por partida a ser dis-
putada, depois de reconheci-
da a mora e o inadimplemen-
to por decisão do STJD”, dita 
o artigo 18.

Após a denúncia, os clu-
bes têm até 15 dias para pa-
gar os salários atrasados.

Segundo a CBF, a nova re-
gra de fair play é baseada na 
que a FPF (Federação Paulista 
de Futebol) aplicou em seus 
Estaduais. Ainda de acordo 
com a entidade máxima do 
futebol, até hoje nenhuma 
equipe foi punida por essa 
regra, já que todas as denún-
cias apresentadas até agora 
fizeram os clubes pagarem os 
atrasados dentro do prazo.

FAIR PLAY NO BRASILEIRÃO

no jogo contra o Botafogo-SP, o 
time não foi vazado.

Sobre a melhora defen-
siva , o jogador acredita que a 
evolução em todos os detalhes 
pode ajudar o Santos a ficar 
ainda mais forte na reta final 
do Estadual. Ele também afir-
ma que está crescendo indivi-
dualmente na equipe.

“É bom você entrar e ver 
que o desempenho continua 
bom. O Santos já vinha muito 
bem enquanto eu recuperava 
minha forma física, então é 
sempre uma responsabilidade 
manter o nível. Fico feliz por 
continuarmos a vencer e aju-
dar a evitar que o adversário 

chegue ao gol. Sabendo que 
estou em um grupo de alta 
qualidade, quem estiver jogan-
do tem que atuar da melhor 
maneira possível. Estou me 
sentindo cada vez mais adap-
tado e vejo que posso evoluir 
individualmente ao lado de jo-
gadores de tanta capacidade”, 
completou.

Valencia jogou 65 minu-
tos em sua estreia, contra o 
Linense, e 83 diante do Bota-
fogo-SP. O volante deve seguir 
como titular no clássico contra 
o Palmeiras, hoje, na Vila Bel-
miro. O jogo, válido pela nona 
rodada do estadual, acontece 
às 22h.

Gabriel
Já o técnico do Palmeiras, 

Oswaldo de Oliveira, acionou o 
jovem Gabriel Jesus para cerca 
de 20 minutos na vitória por 1 a 
0 sobre o Bragantino, no último 
sábado, marcado como dia da 
estreia do promissor atacante 
do Palmeiras como profissio-
nal. Na entrevista coletiva pós-
jogo, porém, o treinador adian-
tou que não o relacionaria para 
o clássico com o Santos, hoje, 
em nome da contenção da eu-
foria. Os planos mudaram. Em 
razão do desfalque de Rafael 
Marques, o jovem de 17 anos 
será levado à Vila Belmiro no 
clássico da nona rodada do 
Paulistão. Rafael Marques já 
não havia treinado na reapre-
sentação do grupo, segunda-
feira, por conta de fortes dores 
no tornozelo direito. Ontem, o 
técnico confirmou sua baixa e 
garantiu que Gabriel Jesus está 
relacionado.

“Vou levar para o jogo 
porque ele reagiu muito bem 
depois da estreia. O Rafael 
Marques está com o tornoze-
lo dolorido, então o Gabriel 
estará no banco contra o San-
tos”, afirmou Oswaldo, que 
já definiu o time titular com 
Fernando Prass, Lucas, Tobio, 
Vitor Hugo e Zé Roberto; Ga-
briel; Arouca, Allione, Robinho 
e Dudu; Cristaldo.

Com Valencia em campo, o Santos ainda não sofreu gols
Corinthians terá 
time misto para 
enfrentar o 
São Bernardo

O Corinthians enfrenta-
rá o São Bernardo hoje, pela 
nona rodada do Campeonato 
Paulista, no Itaquerão, com 
um time misto. Tite vai dar 
descanso a sete atletas que 
participaram da vitória por 1 
a 0 sobre o São Paulo, domin-
go. Serão poupados Jadson, 
Guerrero, Elias, Uendel, Fag-
ner, Ralf e Emerson. Os úni-
cos titulares que enfrentarão 
o time do ABC são Cássio, Fe-
lipe e Danilo. O zagueiro Gil 
está suspenso.

No treino de ontem, no 
CT do Parque Ecológico, Tite 
comandou um trabalho tático 
em campo reduzido e esca-
lou a equipe que enfrentará 
o São Bernardo com: Cássio; 
Edílson, Felipe, Edu Dracena e 
Yago; Cristian, Petros e Dani-
lo; Malcom, Vagner Love e Lu-
ciano. Enquanto o time trei-
nava, Jadson, Guerrero, Elias, 
Uendel e Fagner corriam em 
volta dos gramados do CT. 

Tite vem fazendo um 
rodízio entre os atletas nes-
te início de temporada para 
evitar lesões provocadas por 
desgaste físico. Hoje, o elenco 
tem quatro jogadores entre-
gues ao departamento médi-
co: Fábio Santos (cirurgia no 
joelho direito), Bruno Hen-
rique (luxação no cotovelo 
esquerdo), Mendoza (lesão 
na coxa esquerda) e Renato 
Augusto (lesão no tornozelo 
esquerdo).

FotoS: Reprodução/Internet
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Uma vitória paraibana 
pode ajudar o Ceará  na 
Copa do Nordeste

Belo pode beneficiar o rival
BOTAFOGO X FORTALEZA

Botafogo e Fortaleza en-
tram em campo, hoje às 22h, 
no Estádio Almeidão, com 
realidades completamente 
opostas na Copa do Nordes-
te 2015. Enquanto o clube 
cearense tem 8 pontos e luta 
pela liderança do Grupo D, e 
a consequente classificação 
para a próxima fase da com-
petição, o Belo já está elimi-
nado, com apenas 1 ponto, 
e tenta apenas vencer para 
sair da lanterna do grupo e 
terminar a sua participação 
de forma mais honrosa. A 
arbitragem da partida será 
do trio formado pelo árbi-
tro Pablo Ramon Gonçalves 
Pinheiro, do Rio Grande do 
Norte, auxiliado pelos alago-
anos, Wagner José da Silva 
e Maxwell Rocha Silva. Este 
será o segundo encontro en-
tre as duas equipes na atual 
Copa do Nordeste. No pri-
meiro, o Tricolor cearense 
venceu por 2 a 1, em Forta-
leza.

Apesar do jogo ser apenas 
para cumprir tabela e do clube 
priorizar as disputas do Cam-
peonato Paraibano e o Campe-
onato Brasileiro da Série C, a 
comissão técnica e os jogado-
res do Botafogo vão tentar dar 
o troco ao Fortaleza, da derro-
ta do Ceará. Segundo o técnico 
Marcelo Vilar, o Botafogo não 
entra em campo sem buscar a 
vitória, em nenhuma situação. 
"Nós temos o compromisso 
com o nosso torcedor, e o time 
vai entrar em campo buscan-
do a vitória para somar mais 
pontos na competição", garan-
tiu Vilar.

Sem poder contar com 
o atacante Potita, que deverá 
ficar afastado da equipe por 
um período de duas sema-
nas, com um estiramento na 
coxa, o treinador do Botafogo 
deverá continuar com Danilo 
Galvão no ataque, ao lado de 
Rafael Freitas. Nas demais 
posições, o time deverá ser o 
mesmo que venceu o Sousa, 
no último domingo, pelo pla-
car de 2 a 1, pelo Campeona-
to Paraibano.

O Belo deverá entrar em 
campo com Genivaldo, Lucas 
Mendes, Roberto Dias, Mau-
ro e Alex Cazumba; Zaquel, 
Guto, Doda e Bismack, Rafael 
Oliveira e Danilo Galvão.

Pelo lado do Fortaleza, 
o ambiente não poderia es-
tar melhor. O Tricolor vem 
de uma vitória sobre o maior 
rival, quebrando um jejum 
no Clássico Rei, que já dura-
va 13 jogos, desde 2012. O 
Leão do Pici venceu o Ceará 
por 2 a 1, no último sábado, 
pelo Campeonato Cearense 
e se vencer o Botafogo hoje, 
chegará aos 11 pontos e pra-
ticamente assegura a classifi-
cação para a próxima fase da 
Copa do Nordeste.

O treinador Marcelo 
Chamusca, que estreou com 
vitória no último sábado, 
não tem qualquer problema 
para escalar sua força máxi-
ma e deve repetir o time que 
venceu o rival Ceará. Sendo 
assim, o Fortaleza deverá 
entrar em campo com a se-
guinte equipe: Deola, Tinga, 
Adalberto Lima e Wander-
son, Auremir, Correa Uilliam 
(ou Pio) e Everton, Maranhão 
e Lúcio Maranhão.

Foto: Divulgação

Foto: PBesportes.net

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Botafogo descontraídos antes de treinamento na Maravilha do Contorno. Eles entram em campo hoje em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste

Rubro-negro terá decisão amanhã contra o Globo
Os jogadores do Cam-

pinense se reapresentaram 
ontem no Estádio Renatão, 
para iniciar os treinos visan-
do o jogo decisivo de amanhã 
contra o Globo, pela Copa 
do Nordeste. Ontem pela 
manhã, os atletas que não 
participaram do jogo contra 
o Santa Cruz, pelo Campeo-
nato Paraibano, fizeram um 
treinamento forte. Os que 
atuaram na partida partici-
param apenas de um treina-
mento desintoxicante. Hoje, 
a equipe faz um treino leve, 

pela manhã, e em seguida, 
viaja para Ceará-Mirim, no 
Rio Grande do Norte, local da 
partida de amanhã.

Segundo o técnico Fran-
cisco Diá, a equipe não está 
abatida com o tropeço dian-
te do Santa Cruz, na última 
segunda-feira, no Teixeirão. 
“Nós temos um time leve e 
naquelas condições de gra-
mado, fica impossível exigir 
mais dos atletas. Além do 
mais, fomos muito prejudi-
cados pela arbitragem do 
senhor José Marques Domin-

gues. Ele beneficiou demais 
a equipe da casa, inclusive 
não expulsando um atleta do 
Santa Cruz, depois dele fazer 
um pênalti sendo o último 
homem. É brincadeira esta 
arbitragem do futebol parai-
bano. Se não tomarmos cui-
dado seremos garfados”, dis-
se o treinador, que não quer 
mais falar sobre o empate 
em 1 a 1 com a Cobra Coral.

Em relação ao jogo con-
tra o Globo, Diá disse que 
é outra competição, e que 
o time vem bem, depois de 

uma grande vitória sobre o 
CRB, que colocou de novo o 
clube na briga por uma vaga 
para a próxima fase. Agora, 
com 4 pontos, a Raposa pre-
cisa vencer o Globo e depois 
o Bahia, em Campina Grande, 
para chegar aos 10 pontos, e 
assim ter chances de entrar 
como um dos 3 melhores se-
gundo lugares dos grupos. 

Para esta partida, Diá 
poderá utilizar a força máxi-
ma, já que não há jogadores 
suspensos, nem no depar-
tamento médico. “Estamos 

focados neste jogo. É outra 
competição e temos chances 
reais de classificação”, disse 
Diá.

O Globo, adversário da 
Raposa, não atravessa um 
grande momento. O clube de 
Ceará-Mirim perdeu no meio 
de semana para o Bahia, na 
Fonte Nova, em Salvador, 
pela Copa Nordeste e no do-
mingo passado, pelo Campe-
onato Norte Rio Grandense, 
perdeu em casa para o Poti-
guar de Mossoró, pelo placar 
de 2 a 1.

CAMPINENSE

Tricolor agora aguarda jogos contra Botafogo e Treze 
Depois de receber o 

Campinense e conquistar um 
empate, no seu primeiro jogo 
no Teixeirão, o Santa Cruz já 
convoca o seu torcedor para 
prestigiar o segundo que 
está programado para o dia 
2 de abril, diante do Treze 
que hoje lidera a competição. 
Para o técnico Mirandinha, 
o torcedor está de parabéns 
por ter comparecido em 
bom número e incentivado 

a equipe. “Acho que a com-
petição começou agora para 
o nosso time e tenho certeza 
que conquistaremos pontos 
importantes em nosso domí-
nio”, disse o técnico.

O empate diante do San-
ta Cruz foi bastante festejado 
pelo torcedor que finalmen-
te viu a sua equipe atuar em 
casa. Para o vice-presidente 
do Santa Cruz, Cezar Wellin-
gton ficou provado que o 

Teixeirão tem condições de 
sediar importantes jogos de-
vido as condições oferecidas, 
graças as reformas realiza-
das pela Prefeitura de Santa 
Rita.

“Mostramos que o Tei-
xeirão está apto a sediar 
grandes jogos e com total 
segurança. Não houve ne-
nhum incidente e o futebol 
da cidade está de parabéns. 
Agora vamos brigar pelo G4 

porque ainda temos jogos 
importantes em casa”, disse 
Wellington.

O Tricolor de Santa 
Rita ainda tem vários jogos 
a cumprir no Teixeirão e os 
mais importantes serão con-
tra o Treze, no próximo dia 
2, e diante do Botafogo, no 
dia 15 de abril, confrontos 
que devem lotar o Estádio 
e propiciar boas arrecada-
ções. Além destes jogos, o 

Santa ainda vai receber o 
Auto Esporte,. CSP, Miramar 
e Lucena.

Ontem, os jogadores se 
reapresentaram depois do 
empate de 1 a 1 diante do 
Campinense. O Clube aguar-
da com expectativa os próxi-
mos jogos, já que a federação 
está reprogramando jogos 
para encerrar a competição 
dentro do prazo estabelecido 
pela CBF.

SANTA CRUZ NO TEIXEIRÃO

No jogo pelo Campeonato Paraibano, na última segunda-feira, o Campinense encontrou dificuldades  no Estádio Teixeirão e só empatou com o Santa Cruz em 1 a 1



CPF/CNPJ: 018793878/0001-97
Titulo: DUP VEN MER IND  R$130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013506
Responsavel.: IMPACTUS CONSULTORIA AMB. E EN
CPF/CNPJ: 011885637/0001-29
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  4.636,80
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013192
Responsavel.: JAILSON ANACLETO DE SANTANA
CPF/CNPJ: 008978290/0001-54
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.289,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014234
Responsavel.: L A PNEUS PECAS E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ: 010747143/0001-15
Titulo: DUP VEN MER IND  R$170,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013533
Responsavel.: L CERTO COMERCIO DE PNEUS E 
RODAS L
CPF/CNPJ: 011228200/0001-12
Titulo: DUP VEN MER IND  R$975,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014460
Responsavel.: LISS COSM TICOS PB
CPF/CNPJ: 019452746/0001-64
Titulo: DUP VEN MER IND  R$233,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013988
Responsavel.: L & J COMERCIO DE CALCADOS
CPF/CNPJ: 019111506/0001-04
Titulo: DUP VEN MER IND  R$595,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011032
Responsavel.: MARCELIO TARCIANO FIG FILGUEI-
RA 083
CPF/CNPJ: 011607436/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$901,32
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011850
Responsavel.: MARIA DAS GRACAS VELEZ DOS 
SANTOS
CPF/CNPJ: 251068304-78
Titulo: DUP VEN MER IND  R$400,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014172
Responsavel.: MARIA NEIRISMAR DIAS DE MORAIS 
SOUT
CPF/CNPJ: 526813354-34
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  1.367,66
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011447
Responsavel.: MARTINS E ALMEIDA COMERCIO 
LTDA -ME
CPF/CNPJ: 011200902/0001-98
Titulo: DUP VEN MER IND  R$397,96
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013235
Responsavel.: MRE COMERCIO VAREJISTA IMPOR-
TACAO E
CPF/CNPJ: 015356122/0001-92
Titulo: DUP VEN MER IND  R$519,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013242
Responsavel.: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS 
FIGUEREDO
CPF/CNPJ: 012234374/0001-50
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.540,93
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 012773
Responsavel.: PHABLO GOUVEIA LEITE
CPF/CNPJ: 103448944-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$ 97,22
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013553
Responsavel.: S E N  CONSTRUCOES E SERV LTDA
CPF/CNPJ: 018863503/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$448,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011149
Responsavel.: SUENIA FIRMO DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 019836190/0001-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$145,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 009687
Responsavel.: VANESSA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 085168814-40
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  5.475,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011761
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/03/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ: 017556220/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$615,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013020
Responsavel.: ALEX SOUZA JOAVES
CPF/CNPJ: 065097574-00
Titulo: DUP VEN MER IND  R$250,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 012656
Responsavel.: ANDRE ALVES DA SILVA - ME
CPF/CNPJ: 015515625/0002-44
Titulo: DUP VEN MER IND  R$586,65
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013358
Responsavel.: ANDREZA KARLA PEREIRA SILVA DE
CPF/CNPJ: 013110023/0001-09
Titulo: DUP VEN MER IND  R$545,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011330
Responsavel.: BRANDS BRASIL COMERCIO DE ROUP
CPF/CNPJ: 019156093/0001-76
Titulo: DUP VEN MER IND  R$681,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013283
Responsavel.: COMERCIAL DE LIVROS LTDA
CPF/CNPJ: 010538934/0001-35
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  3.063,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014336
Responsavel.: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTIS 
PRA
CPF/CNPJ: 006989724/0001-96
Titulo: DUP VEN MER IND  R$365,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 012997
Responsavel.: CONFIANCA COM DE PECAS E SERV
CPF/CNPJ: 015452757/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$173,40
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013535
Responsavel.: CONFIANCA COMERCIO DE PECAS E
CPF/CNPJ: 015452757/0001-93
Titulo: DUP VEN MER IND  R$420,17
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013574
Responsavel.: CONSTRUSONHOS CONST. E ADMINIS
CPF/CNPJ: 013486052/0001-61
Titulo: DUP VEN MER IND  R$288,07
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014103
Responsavel.: DAMIAO DE FREITAS PIRES
CPF/CNPJ: 004883582/0001-52
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.949,26
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013154
Responsavel.: DANIELA DA SILVA ME
CPF/CNPJ: 018312111/0001-07
Titulo: DUP VEN MER IND  R$  1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013311
Responsavel.: DEL CAMPOS CONSTRUCOES MANUTE
CPF/CNPJ: 002205135/0001-19
Titulo: DUP PRES SER IN  R$  4.600,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013734
Responsavel.: ELZA MARIA PINTO PEIXOTO
CPF/CNPJ: 467272564-20
Titulo: DUP VEN MER IND  R$168,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014423
Responsavel.: FERNANDO SAVIO ESPINOLA DE 
MELLO LU
CPF/CNPJ: 018243627/0001-39
Titulo: DUP VEN MER IND  R$838,30
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014309
Responsavel.: FLAVIO MARCEL PEREIRA BARREIRO
CPF/CNPJ: 008479894-70
Titulo: DUP VEN MER IND  R$480,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014181
Responsavel.: FRANCISCO JOSE DE SOUSA 
42526426472
CPF/CNPJ: 017970672/0001-22
Titulo: DUP VEN MER IND  R$241,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 012977
Responsavel.: FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO
CPF/CNPJ: 006135585/0001-33
Titulo: DUP VEN MER IND  R$139,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 011455
Responsavel.: GLAUBER BEZERRA MORAIS ME

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

AVISO DE EXTRAVIO
A empresa R Fernandes & Cia, inscrita no CNPJ 09.168.055/0001-80 e inscrição estadual 

16.068.405-6, localizada na Fazenda Engenho São Paulo, zona rural, Cruz do Espírito Santo PB, 
informa ao publico e autoridades em geral haver extraviado seu  Livro de Apuração de ICMS nº 09 
relativo ano  base 2008. Não obstante o  referido período encontrar-se prescrito.

Cruz do Espírito Santo, 04 de março de 2015.
R FERNADES & CIA 

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 23/03/2015 às 08h30min (horário local), que tem por objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTEIRO. 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, 10 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. 0.6.010/2015 

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 23/03/2015 às 08h30min (horário local), que tem por objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MONTEIRO. 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, 10 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
EXTRATO DO CONTRATO 

Nº 001/2015
INEXIGIBILIDADE N.º 001/2015

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA CONTÁBIL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATADO: FERNANDES & FRANCA Contadores Associados
CNPJ nº 18.367.290/0001-71
PRAZO: 31/12/2015
VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 2015: 02.060-SECRETARIA DE TRABALHO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - 02060.08.244.2045.2450 - MANT.ATIV.DA SEC.DO TRABALHO E AS-
SISTENCIA SOCIAL – 3390.39.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Pitimbu, 05 de fevereiro de 2015.
GEILCE AZEVEDO BARBALHO
Secretária de Assistência Social

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 2.9.001/2015

Torna público que fará realizar a 01.º PRIMEIRA CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA 
FAMILIAR, através da Prefeitura Municipal de São João do Tigre – PB, em sua sede na Rua Pedro 
Feitosa. nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba, que os Interessados deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 27 de Março de 2015, as 14:30 horas, 
na sede da Comissão Setorial de Licitação deste município, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n.º 026/2013. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, no endereço acima ou maiores 
informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 10 de Março de 2015.
Márcio Alexandre Leite

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015 – SRP
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015 
- SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Registro de Preços para aquisição de combustíveis e 
derivados de petróleo foi considerada deserta pela ausência de licitantes. Desta forma, fica a mesma 
republicada com abertura para as 09h:00min do dia 24/03/2015 (horário local). O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Coutinho, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 10 de março de 2015.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparência

Cabedelo - PB, 10 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Presidente da Comissão

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 012/2015

OBJETO:  Aquisição parcelada de laticínios Para Merenda Escolar em Atendimento À demanda 
da Secretaria Municipal de Educação do município de Matureia ABERTURA: Dia 23 de Março de 
2015 as 08:00 Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, 
na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da Paraíba,  de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 10 de Março de 2015
DENIS MAIA SILVINO

Pregoeiro Oficial/PMM

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 013/2015

OBJETO:  Aquisição de forma parcelada de medicamentos destinados as atividades da farmácia 
básica do município de Matureia  conforme termo de referencia em anexo I do edital

ABERTURA: Dia 23 de Março de 2015 as 09:30 Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 
obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da 
Paraíba,  de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 10 de Março de 2015
DENIS MAIA SILVINO

Pregoeiro Oficial/PMM

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 014/2015

OBJETO:  Aquisição de forma parcelada de Pneus e acessórios para os  veículos do município  
tanto próprios como locados  com balanceamento  e alinhamento  conforme termo de referencia 
em anexo I do edital ABERTURA: Dia 23 de Março de 2015 as 13:00 Horas. INFORMAÇÕES: Os 
interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, 
MATUREIA - Estado da Paraíba,  de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 10 de Março de 2015.
DENIS MAIA SILVINO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE  LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇO  Nº 02 /2015( 2 reunião)

O Município de Matureia através da sua comissão permanente de licitação torna publico que a 
licitação acima  paraCredenciamento de veículos tipo utilitário  com motorista destinado ao trans-
porte de estudantes  da zona rural e  estradas de difícil acesso a cargo da secretaria de educação, 
discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. Devendo atender a normas do CTB e 
CONTRAN,e lei 8.666/93. Ficou DESERTA.INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o 
Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. 
Informações pelo fone: (83) 3474-1000.Maturéia, PB  27 de Fevereiro de 2015

Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO  Nº 02 /2015( 2 reunião)

OBJETIVO Credenciamento de veículos tipo utilitário  com motorista destinado ao transporte 
de estudantes  da zona rural e  estradas de difícil acesso a cargo da secretaria de educação, 
discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. Devendo atender a normas do CTB e 
CONTRAN,e lei 8.666/93.

ABERTURA: 30 de Março  de 2015  as 08:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  10 de Março de 2015-Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO  Nº 03/2015

OBJETIVO Aquisição parcelada de material para  construção  diversos, conforme especificações 
contidas no Anexo I deste edital, e lei 8.666/93

ABERTURA: 30 de Março de 2015  as 10:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  10 de Março de 2015

Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE – PB, CNPJ nº 08.916.645/0001-80, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a licença de insta-
lação para o CENTRO TURÍSTICO DA PRAIA DE JACUMÃ, situada na Rua Beira Mar (Quadra de 
Jacumã) – Zona Urbana, Jacumã, Conde – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
TERMO DE ANULAÇÃO

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL n° 0.6.010/2015
A Prefeitura Municipal de Monteiro - PB, através da sua CPL, torna sem efeito o aviso do Pregão 

Presencial nº 0.6.010/2015, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, publicado na edição de 05/03/2015, página 
37 do DOE nº 15.773.

Monteiro-PB, 10 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios perecíveis (carnes, frutas e verduras) fornecidos de forma parcelada e diariamente a 
serem entregues distribuídos nos pontos de entrega, conforme solicitação da secretária de edu-
cação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 09 de Março de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80012/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, FORNECIDOS DE FORMA 
PARCELADA, CONFORME SOLIC. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 10 de Março de 2015

Emídio Diniz Batista - Pregoeiro 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 LOCALIDADES. Data de Abertura: 23/03/2015 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, 10 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Data de Abertura: 
23/03/2015 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, 10 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
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. 008/2015, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Fornecimento de Refeições 
(Café, Almoço e Janta), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João do 
Tigre. Data de Abertura: 23/03/2015 às 10h00min. 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, 10 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção da 
VILA OLÍMPICA, localizada no Município de Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (083) 3373-1010. 
Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 09 de Março de 2015
ADJARIO VIEIRA DO SANTOS

 Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO TINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Rio Tinto - PB, 10 de Março de 2015

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de medicamentos, para atender as necessidades do 
Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e dos Postos de Saúde do Município 
de Mogeiro, no dia 24/03/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. 
Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até 
o dia 23/03/2015.

Mogeiro, 10 de março de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 30 de 
Março de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para construção de um Portal Turístico na entrada principal da Cidade São João do Rio 
do Peixe-PB (BP 393, sentido São João do Rio do Peixe-PB a Cidade de Cajazeiras). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 09 de Março de 2015

PABLO RAMIREZ PIRES DE MELO - Presidente da Comissão
  

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Epitácio Pessoa, S/N - Centro – Cachoeira dos Índios — PB, às 15:30 horas do dia 19 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 Joca Claudino. 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
Taísa Gonçalves Nóbrega Gadelha Sá

Pregoeira 

CONVITE DE VOLTA AO TRABALHO
A Empresa GUSTAVO IGOR WANDERLEY XAVIER (MATA BRANCA BIOMASSA) CNPJ Nº 

17.298.488/0001-88, solicitamos o comparecimento de V. As. Edvan Gomes da Silva – CPF nº 
017.930.334-12 ao estabelecimento desta Empresa, no prazo de 72 horas, no intuito de justificar 
suas faltas que vêem ocorrendo desde o dia 02-01-2015 até o dia 05-03-2015, sob pena de carac-
terização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme 
dispõe o Art. 842, Letra “I” da CLT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR a empresa MOISES URBANO DA SILVA - ME, cadastrada no CNPJ  nº 
12.577.037/0001-66, para apresentar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ,  no prazo 
de até cinco dias úteis, atendendo ao art. 43  § 1º da Lei nº 147/2014 c/Lei nº 123/2006, a não 
apresentação implicará na decadência  do direito à contratação.

Aguiar-PB, 09 de Março de 2015.
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços Especializados de Informática 

no Município de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00027/2015 - 10.03.15 - STAF TECNOLOGIA LTDA - R$ 13.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de frutas e verduras, de acordo com o Pregão 
Presencialnº  00014/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: HUMBERTO PEREIRA CARDOSO – CORRINHA HORTIFRUTAS, CNPJ Nº 

19.448.462/0001-02
OBJETO: Aquisição de hortifrutigranjeiro, destinados a varias secretarias. 
VALOR GLOBAL DE: R$ 77.210,00 (setenta e sete mil, duzentos e dez reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 10 de Abril de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de polpa de frutas, de acordo com o Pregão 
Presencialnº  00016/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: JOANA DARC COSTA AFREU – ME, CNPJ Nº 13.207.326/0001-36
OBJETO: Aquisição de polpa de frutas, de diversos sabores, destinado ao Fundo de Assistência 

Social, Fundo de Saúde. 
VALOR GLOBAL DE: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 10 de Março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 

CONTÁBIL, ENVOLVENDO ESTUDOS TÉCNICOS, PREPARAÇÃO DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS, 
REGISTRO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANÇOS, BALANCETES 
MENSAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS EXIGIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e:
CT Nº 00013/2015 - 10.03.15 - LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA - R$ 

79.200,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa de Consultoria Especializada na área de Elaboração de 

Projetos Técnicos, Emissão de Pareceres, Fiscalização, Acompanhamento de Obras, Boletins de 
Medição, ARTs, entre outros serviços relacionados à área Técnica de Engenharia.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00026/2015 - 11.03.15 - MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA ME - R$ 243.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSES-

SORIA CONTÁBIL, ENVOLVENDO ESTUDOS TÉCNICOS, PREPARAÇÃO DE ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS, REGISTRO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANÇOS, 
BALANCETES MENSAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS 
EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações.

AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/03/2015.

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Contratação de 
Empresa de Consultoria Especializada na área de Elaboração de Projetos Técnicos, Emissão de 
Pareceres, Fiscalização, Acompanhamento de Obras, Boletins de Medição, ARTs, entre outros 
serviços relacionados à área Técnica de Engenharia; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA ME - R$ 243.000,00.

Poço Dantas - PB, 10 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 11 de março de 2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Estadual de Habitação Popular - 

CEHAP para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 15 de abril de 2015, às 10:00 
horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a)  Prestação de Contas dos Administradores, exames, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2014; b) Alteração do Capital Social; c) Eleição do Conselho Fiscal e d) Outros 
assuntos de interesse da CEHAP.

João Pessoa, 09 de março de 2015
EMILIA CORREIA LIMA

Diretora Presidente



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para Prestação de Serviços Especializados de Informática no Município de Poço Dantas; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: STAF TECNOLOGIA LTDA - R$ 13.030,00.

Poço Dantas - PB, 10 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60014/2015, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de serviços especializada em exames específicos e consulta cardiológica destinada 
as atividades do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras - PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PROCARDIO CLINICA CARD. DR.JOAB DE SOUSA SALES 
LTDA - R$ 934.000,00.

Cajazeiras - PB, 10 de Março de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializada em exames específi-

cos e consulta cardiológica destinada as atividades do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras - PB;.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60014/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU-
RIDICA 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO 
DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.1016.2055 
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE 
SAUDE - ACS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 
008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO 
FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.39 - OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUT.DA ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO-
RIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60016/2015 - 10.03.15 - PROCARDIO CLINICA CARD. DR.JOAB DE SOUSA SALES 

LTDA - R$ 934.000,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para o fornecimento de fardamento, para os alunos e manipuladores de alimentos da 
Rede Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IRLEY DE 
OLIVEIRA FERREIRA - R$ 166.300,00.

Cajazeiras - PB, 02 de Março de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de fardamento, para os alunos e mani-

puladores de alimentos da Rede Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 02.090 -SECRETARIA MUN. DE 

EDUCAÇAO 12.361.1023.2021 -MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 - MA-
TERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 -MANUT. DAS 
ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS 
- EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. AS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 33.90.30 
- MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 
12.361.1023.2040 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00035/2015 - 02.03.15 - IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA - R$ 166.300,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Março de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de Materiais 
de Construções diversos para atender as demandas das Secretarias deste Município Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3685-1073.
Sertãozinho - PB, 10 de Março de 2015

MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
materiais médicos odontológicos diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 12 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 24 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada pra confecção de blusas, mochila e outros destinados a Secretaria de 
Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
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26 A UNIÃO 

Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013759
Responsavel.: NUCRON TERCEIRIZACAO DE SER-
VICOS E
CPF/CNPJ: 004462823/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.200,41
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 014468
Responsavel.: NUCRON TERCEIRIZACAO DE SER-
VICOS E
CPF/CNPJ: 004462823/0001-90
Titulo: CERT DIVI ATIVA  R$1.044,72
Apresentante: PROCURADORIA GERAL DA F NA-
CIONAL
 BRASILIA  DF
Protocolo: 2015 - 014467
Responsavel.: PADARIA E CONFEITARIA GRAO PARA
CPF/CNPJ: 007615351/0001-56
Titulo: DUP VEN MER IND  R$393,80
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013635
Responsavel.: PONTUAL DIST DE MEDICAMENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ: 010554743/0001-67
Titulo: DUP VEN MER IND  R$150,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013616
Responsavel.: RONALDO DANIEL DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 015580679/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$399,81
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 010207
Responsavel.: SIDNEY OLIVEIRA XAXA
CPF/CNPJ: 394968214-72
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013855
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ: 017680937/0001-58
Titulo: DUP VEN MER IND  R$315,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013859
Responsavel.: VICTORT FERREIRA E DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 067708874-44
Titulo: DUP PRES SER IN  R$233,34
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013632
Responsavel.: THALES ROCHA DE LIMA
CPF/CNPJ: 016812607/0001-06
Titulo: DUP VEN MER IND  R$449,40
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013676

Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  11/03/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

 Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: BRUNO HENRIQUE DA GAMA
CPF/CNPJ: 060776904-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.305,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014267
Responsavel.: BRUNO HENRIQUE DA GAMA
CPF/CNPJ: 060776904-14
Titulo: DUP VEN MER IND  R$4.305,20
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014268
Responsavel.: CICERO H OLIV MELO CONV M
CPF/CNPJ: 014864613/0001-81
Titulo: DUP VEN MER IND  R$135,61
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013828
Responsavel.: CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 003786315/0001-02
Titulo: DUP VEN MER IND  R$340,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013664
Responsavel.: EDNA DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ: 081323594-45
Titulo: DUP PRES SER IN  R$135,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013292
Responsavel.: HUMBERTO SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 054597764-90
Titulo: DUP VEN MER IND  R$366,33
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013599
Responsavel.: JOAO SIMOES DO CARMO
CPF/CNPJ: 040964157/0001-51
Titulo: DUP VEN MER IND  R$200,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013628
Responsavel.: JWA COMERCIO DE PROD. DE 
LIMPEZA LT
CPF/CNPJ: 017873864/0001-10
Titulo: DUP VEN MER IND  R$611,38
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013019
Responsavel.: LCS NORDESTE MANUT ELETRO LTDA
CPF/CNPJ: 017618394/0001-49
Titulo: DUP VEN MER IND  R$929,67
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 014383
Responsavel.: MANGABEIRA FESTA LTDA
CPF/CNPJ: 010671027/0001-60
Titulo: DUP VEN MER IND  R$751,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
 JOAO PESSOAPB
Protocolo: 2015 - 013031
Responsavel.: MARIARH OPERADORA DE HOTEIS 
EVENTOS
CPF/CNPJ: 011784656/0001-69
Titulo: DUP VEN MER IND  R$137,40

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pãos, 
bolos, bolachas diversos, devendo a entrega ocorrer diariamente ou quando necessário. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 16:00 horas do dia 24 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos, de Acordo com a tabela da abc Farma destinado ao fundo municipal de saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
0013/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3625-1111.
Email: lfluanfabricio@gmail.com

Marcação - PB, 11 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 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 Equipamento de pintura 
para sinalização viária.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 
as 18:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br 
O edital encontra-se disponível no Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 09 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Março 
de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças 
para veículos diversos destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 36251111.
Email: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM

Marcação - PB, 12 de Março de 2015
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015
O Presidente da Câmara da Câmara M. de Parari/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve 

homologar, A Dispensa de Licitação nº 001/2015, objeto: Prestar serviço com um veículo VW/NOVO 
GOL, Placa nº OFY6134/PB, para realização de viagens. Contratação direta: Mauricio de Queiroz 
Aires, CPF Nº 050.828.524-00. Valor total R$ 4.300,00. Publique-se e cumpra-se.

Parari/PB, 09 de março de 2015.
Diogenes Correia Silva 
Presidente da Câmara

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015
Objeto: Prestar serviço com um veículo VW/NOVO GOL, Placa OFY6134/PB, para realização de 

viagens. Pessoa física: Mauricio de Queiroz Aires, CPF Nº 050.828.524-00, Valor total R$ 4.300,00. 
Fundamento: Inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e justifica-se a dispensa. Ratificado pelo 
Sr. Diogenes C. Silva (Presidente da Câmara), com base nos pareceres jurídicos constantes nos 
autos. Publique-se e cumpra-se.

Parari - PB, 09 de março de 2015.
Diogenes Correia Silva 
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

A Prefeitura Municipal de Imaculada, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
001/2015, foi declarada DESERTA, por não ter acudido interessados, na sessão ocorrida às 09:00 
horas do dia 10 de Março de 2015. 

Imaculada-PB, 10 de Março 2015. 
Gleiton do Carmo Silvestre - Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015

A Prefeitura Municipal de Imaculada, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
001/2015, foi declarada DESERTA, por não ter acudido interessados, na sessão ocorrida às 09:00 
horas do dia 10 de Março de 2015. 

Imaculada-PB, 10 de Março 2015.
 Gleiton do Carmo Silvestre -

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Contratação de pessoa 
física ou jurídica para prestação dos serviços de assessoria e consultoria técnica presencial para; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARQUES CONSULT LTDA 
- ME - R$ 22.000,00.

Natuba - PB, 06 de Março de 2015.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de assessoria e 

consultoria técnica presencial para.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 

Município de Natuba: Órgão 02 Unidade 06 Programa: 2.021 e 2.026 Elemento: 33.90.36 e 33.90.39VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Natuba e:CT Nº 00022/2015 - 09.03.15 - MARQUES CONSULT LTDA - ME - R$ 22.000,00

  
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Contratação de Empresa 
Especializada para prestação dos serviços de provedor de internet; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: SAULO J. MOURA - ME - R$ 25.260,00.

Natuba - PB, 09 de Março de 2015.
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO 

Prefeito
 

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação dos serviços de provedor de 

internet. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Natuba: Órgão 02 Unidade 01, 02, 03, 04, 06, 07 e 08 Programa 2.002, 2.003, 
2.006, 2.009, 2.010, 2.013, 2.026, 2.029, 2.030 e 2.034 Elemento: 33.90.36 e 33.90.39 VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00023/2015 
- 09.03.15 - SAULO J. MOURA - ME - R$ 25.260,00

  HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Contratação de Pessoa Física 
para prestação dos serviços de manutenção presencial e diária preventiva e corretiva; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOEUDES CABRAL DA SILVA - R$ 8.650,00.

Natuba - PB, 09 de Março de 2015
JOSÉ LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Física para prestação dos serviços de manutenção presencial 

e diária preventiva e corretiva. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: órgão 02 Unidade 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 
Programa 2.002, 2.003, 2.006, 2.009, 2.010, 2.013, 2.016, 2.026, 2.029, 2.030 e 2.034 Elemento: 
33.90.36 VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Natuba e: CT Nº 00024/2015 - 09.03.15 - JOEUDES CABRAL DA SILVA - R$ 8.650,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2015
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 IN00003/2015, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANA CRISTINA ANDRADE NEVES - EPP - R$ 501.890,00.

Caraubas - PB, 09 de Março de 2015
MARIA ASSUNÇÃO DOS SANTOS FARIAS - Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas.
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 09/03/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2015
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 IN00003/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
CONTÁBIL, ENVOLVENDO ESTUDOS TÉCNICOS, PREPARAÇÃO DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS, 
REGISTRO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANÇOS, BALANCETES 
MENSAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E DEMAIS DEMONSTRATIVOS  EXIGIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA - R$ 79.200,00.

São João Rio do Peixe - PB, 10 de Março de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO FINAL -FASE DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do Comercio, 

23 - Centro - Duas Estradas, que o Certame em epígrafe resultou no RESULTADO FINAL conforme 
informações abaixo:

RESULTADO FINAL:
 - JOSE PAULO DOS SANTOS.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 

23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35.
Valor: R$ 54.287,50.    

 Duas Estradas - PB, 10 de Março de 2015
 ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

AGRO MERCANTIL URTIGAS S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30
AVISO DE FATO RELEVANTE

A empresa:  AGRO MERCANTIL URTIGAS S/A – AMUSA, com CNPJ n° 09.273.145/0001-30, por 
meio de seu diretor presidente, vem informar aos acionista e ao mercado em geral, que foi realizado 
em 09 de março de 2015, uma Assembléia Geral Extraordinária, visando o registro simplificado 
da empresa na CVM – Comissão de Valores Mobiliários, e seu cancelamento posterior, visando 
a obtenção do benefício da lei n° 10.522 de 19/07/2002 e legislação complementar posterior. Na 
oportunidade o acionista controlador da empresa se comprometeu em remeter para aprovação da 
CVM, uma oferta pública para aquisição das ações disseminadas no mercado. O diretor presidente 
também informa que desconhece qualquer fato relevante que venha influenciar diretamente ou 
indiretamente no valor das ações, atualmente calculadas em R$ 9,84 por lote de 1000 ações. Santa 
Terezinha – PB, 10 de março de 2015. José Afonso Gayoso Filho – Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do município de Assunção/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve Homologar 
os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade Pregão 
Presencial n.º 001/2015, objetivando à Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o forne-
cimento de Equipamentos para a Academia de Saúde, conforme projeto basico, e com base no 
relatório apresentado pelo Pregoeiro, o qual aponta como proponente(s) vencedor(es): S. O. Ziober 
& Cia Equip. Met. Ltda-EPP, CNPJ.: 10.547.961/0001-74, o valor total de R$ 28.050,00 (vinte e oito 
mil e cinquenta reais), ref. aos itens: 1 a 15. Publique-se e cumpra-se.

Assunção/PB, 06 de março de 2015.
Rafael Anderson de Farias Oliveira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 012/2015
OBJETO:  Aquisição parcelada de laticínios Para Merenda Escolar em Atendimento À demanda 

da Secretaria Municipal de Educação do município de Matureia ABERTURA: Dia 23 de Março de 
2015 as 08:00 Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, 
na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da Paraíba,  de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 10 de Março de 2015
DENIS MAIA SILVINO

Pregoeiro Oficial/PMM

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 013/2015
OBJETO:  Aquisição de forma parcelada de medicamentos destinados as atividades da farmácia 

básica do município de Matureia  conforme termo de referencia em anexo I do edital
ABERTURA: Dia 23 de Março de 2015 as 09:30 Horas. INFORMAÇÕES: Os interessados poderão 

obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, MATUREIA - Estado da 
Paraíba,  de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 10 de Março de 2015
DENIS MAIA SILVINO

Pregoeiro Oficial/PMM

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 014/2015
OBJETO:  Aquisição de forma parcelada de Pneus e acessórios para os  veículos do município  

tanto próprios como locados  com balanceamento  e alinhamento  conforme termo de referencia 
em anexo I do edital ABERTURA: Dia 23 de Março de 2015 as 13:00 Horas. INFORMAÇÕES: Os 
interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, 
MATUREIA - Estado da Paraíba,  de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 10 de Março de 2015.
DENIS MAIA SILVINO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE  LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇO  Nº 02 /2015( 2 reunião)
O Município de Matureia através da sua comissão permanente de licitação torna publico que a 

licitação acima  paraCredenciamento de veículos tipo utilitário  com motorista destinado ao trans-
porte de estudantes  da zona rural e  estradas de difícil acesso a cargo da secretaria de educação, 
discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. Devendo atender a normas do CTB e 
CONTRAN,e lei 8.666/93. Ficou DESERTA.INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o 
Edital na sala da CPL, na Praça José Alves da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. 
Informações pelo fone: (83) 3474-1000.Maturéia, PB  27 de Fevereiro de 2015

Denis Maia Silvino
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO  Nº 02 /2015( 2 reunião)
OBJETIVO Credenciamento de veículos tipo utilitário  com motorista destinado ao transporte 

de estudantes  da zona rural e  estradas de difícil acesso a cargo da secretaria de educação, 
discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital. Devendo atender a normas do CTB e 
CONTRAN,e lei 8.666/93.

ABERTURA: 30 de Março  de 2015  as 08:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  10 de Março de 2015-Denis Maia Silvino - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO  Nº 03/2015
OBJETIVO Aquisição parcelada de material para  construção  diversos, conforme especificações 

contidas no Anexo I deste edital, e lei 8.666/93
ABERTURA: 30 de Março de 2015  as 10:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 75, Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.
Maturéia, PB  10 de Março de 2015

Denis Maia Silvino
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Aquisição material de 
expediente destinados a diversas secretarias do Município, conforme solicitação; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE 
LTDA - R$ 170.150,00.

Cajazeiras - PB, 10 de Março de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição material de expediente destinados a diversas secretarias do Município, 

conforme solicitação.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.
DOTAÇÃO: 02.010 - SECRETARIA DE GOV. E ART. POLÍTICA 04.122.2002.2004 - MANUT. DA 

SEC. DE GOV. E ART. POLÍTICA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDI-
NÁRIOS 02.020 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 04.122.2003.2010 -MANUT. DA PROCURAD. 
GERAL DO MUNICÍPIO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2005.2011 - MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.040 
- SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA 04.123.2006.2013 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. 
DA FAZENDA PÚBLICA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.122.2004.2014 - MANUT. DAS ATIV 
DA SEC. DE MUN. DE PLANEJAMENTO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS 02.060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 04.124.2012.2015 
- MANUT. DA SEC. DE CONTROLE INTERNO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RE-
CURSOS ORDINÁRIOS 02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA 15.122.2010.2016 
- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 
- RECURSOS ORDINÁRIOS 02.080 -- SECRETARIA MUN. DE POLÍTICA PÚBLICAS - SEMPP 
04.122.1026.2017 -MANUT. DO PROGRAMA EMPREENDER 33.90.30 - MATERIAL DE CON-
SUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 04.122.2008.2019 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. 
DE POL. PÚBLICAS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
14.422.1043.2020 - MANUT. DA SEC. EXEC. DE POL. PÚP. P/AS MULHERES 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.090 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇAO 
12.361.1023.2021 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 009 - RECEITA DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.365.1024.2022 - 
MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 009 - RECEITA 
DE IMP. TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.366.1027. 2023 - MANUT. DE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 005 - FNDE 009 - RECEITA DE IMP. 
TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 12.361.1023.2026 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 
- FUNDEB 40% 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OU-
TRAS) 12.361.1023.2029 - MANUT. O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 005 - CONTRIBIÇÃO DO PROG. INSINO FUNDAMENTAL - QSE 12.366.1027. 
2032 - MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 002 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS) 12.361.1023.2040 - MANUT. DAS 
ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02.110 - SECRETARIA. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO 
23.695.1029.2046- PROMOÇÕES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 27.812.2007.2047- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DA 
JUVENT., ESP. E TURISMO 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
02.120 - SEC. MUN. DO DES.. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 20.601.2014.2053 -MANUT. DAS 
ATIV. DA SEC. DO DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00043/2015 - 11.03.15 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 

170.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVÇOS Nº 147/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP046/2013. Contratante: Prefeitura de Desterro/PB. Contratada: 

API Engenharia E Construção Ltda ME CNPJ Nº 15400637/0001-42. Fundamento Legal: Lei Federal 
nº 8.666/93. Deste modo a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 
30/12/2013 a 30/12/2014, para a nova vigência que é de 30/12/2014 a 30/12/2015. Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas. Data: 08/12/2014. Partes Ass.: Rosângela de Fátima Leite (Prefeita) e 
o Sr. Thiago Picanço Araújo CPF: 054.484.414-70 (Sócio Proprietário)

Desterro/PB, 08 de dezembro de 2014.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00005/2015
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 DV00005/2015, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEM; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA GERLANE GERMANO - R$ 7.975,00.

Cajazeiras - PB, 10 de Fevereiro de 2015
FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEM.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras:Orçamento 2015 - 02.030 - Secretaria 

de Administração 04.122.2005.2011 - Manut. das Ativ. da Sec. de Administração 33.90.36 - Outros 
Serviços Terceiro Pessoa Física 001 - Recursos Ordinários

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00042/2015 - 09.02.15 - MARIA GERLANE GERMANO - R$ 7.975,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00006/2015.
OBJETO: Locação de Veículos Tipo Passeio e Utilitário, para atender o transporte do estudantes 

da rede municipal de ensino e do PETI no município de São João do Rio do Peixe – PB.
ABERTURA: 10/03/2015 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 10/03/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

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: Locação de Veículos 
Tipo Passeio e Utilitário, para atender o transporte dos estudantes da rede municipal de ensino e 
do PETI no município de São João do Rio do Peixe; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

São João Rio do Peixe - PB, 10 de Março de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 2015/008492 da DEMAP/SEAD. 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.014/2015 
DATA DE ABERTURA: 23/03/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 100.000 

(CEM MIL) PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DE-
PARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

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 na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
577204. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 4.985/03, Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº. 5.450/2005 e 7.884/2013, e Lei 
Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água Fria - João Pessoa/PB, no 
Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 10 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.017/2015 
PROCESSOS Nº 2014/072997 da SEDES; 2014/125590 da SEAD/CRDQ; e 2015/004053 da 

SEAD/DIALM 
DATA DE ABERTURA: 25/03/2015 - ÀS 08:30h - Horário de Brasília. 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNE-

ROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS.

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 na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos interes-
sados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número 
da licitação 577217. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto 
4.985/03, Decreto 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal 
nº. 5.450/2005, e Lei Complementar nº. 123/06 e 147/14. Fonte de Recursos: Fundo Municipal. 
Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no endereço Av: Diógenes Chianca, 1777-Água 
Fria - João Pessoa/PB, no Fone: 83. 3218-9005 / 3218-9006 ou pelo e-mail: licitacaojp@gmail.com.

João Pessoa, 10 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-020/2015
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 nº. 04-020/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECES-

SIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS. 
DATA: 24/03/2015
HORÁRIO: 09h30min
LOCAL: Sala de Reuniões dass555a 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, 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, 10 de março de 2015
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro da COPEL/SEAD

Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Administração

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-010/2015
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, devidamente autorizado pela 

Portaria nº 1.763 de 16 de agosto de 2011, torna público para conhecimento dos interessados, que a 
empresa, Jussara Neves de Freitas Nazion, CNPJ nº 07.220.883/0001-94, impetrou recurso contra 
decisão do pregoeiro que declarou vencedora a empresa, Editora e Gráfica Meta LTDA, CNPJ nº 
05-548.063/0001-09, Pregão Presencial nº 04-010-2015, Proc. nº. 2015/017257 da SEAD. Ficando 
desde já aberto prazo “em comum” para os interessados apresentarem as contrarrazões ao recurso 
interposto na forma estabelecida na lei. Cópia das razões do recurso encontra-se disponível aos 
interessados no setor de licitações, na sala da COPEL/SEAD, Rua Diógenes Chianca, nº 1777, Água 
Fria – Centro Administrativo Municipal, horário comercial. Informações pelo Fone: (083) 3218-9006

João Pessoa, 09 de março de 2015.
MANOEL TAIGY DE Q. M. NETO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2015
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00014/2015,  do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos de 
uso controlado e anticoncepcionais, cuja abertura será no dia 27.03.2015 às 14:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

Aguiar-PB, 10 de Março de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2015 
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº 00015/2015,  do tipo menor, para locação de um imóvel residencial na cidade de 
Campina Grande para servir de “Casa de Apoio”, conforme especificações do item 2.0 do edital, 
cuja abertura será no dia 27.03.2015 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado 
na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 e contatos 
pelo telefone (0**83) 3499 - 1180.

Aguiar-PB, 10  de Março de 2015
MARIA DALVANY GOMES LACERDA

Presidente da CPL

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015
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. 010/2015, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Sistema de Registro d 
Preços, para a Locação de Veículo Automotor, para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito 
da Prefeitura Municipal de São João do Tigre. Data de Abertura: 25/03/2015 às 15h30min. 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, 10 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Eleine Soares Brasileiro, SN - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 23 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 10 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
DE CAMPINA GRANDE- IPSEM

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO N° 002/2015 – Pregão Presencial N° 001/2015
TERMO DE SUSPENSÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial n° 001/2015
PROCESSO N°: Processo n° 002/2015
OBJETO: A Contratação de Serviços de Instalação, Treinamento, Manutenção, Atualização e 

Suporte Técnico, de Sistema de Gerenciamento de Regime Próprio de Previdência Social Contendo 
os Módulos de Cadastro Previdenciário, Recadastramento, Arrecadação, Simulador de Benefícios, 
Gestão de Protocolo, Documentos e Processos, Portal de Autoatendimento, Perícia Médica, Folha 
de Pagamento, Aplicações Financeiras para Atender o Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Municipais de Campina Grande – IPSEM.

O PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENENTE DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVI-
DENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE-PB, nomeado pela-
Portaria nº 23/2014 no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 
002/2015, Edital Pregão Presencial nº 001/2015, com data de abertura prevista para o dia 10/03/2015, 
às 09h30min, comunica aos interessados a SUSPENSÃO do processo acima mencionado, tendo 
em vista razões de interesse público. Tão logo a administração retome o procedimento, nova data 
será divulgada para o certame através de publicação no site www.ipsem.org.br, no Boletim Oficial 
do IPSEM,no Semanário do Município de Campina Grande-PB e no Diário Oficial do Estado. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER-
VIDORES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE – ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DE SEU 
PREGOEIRO, em Campina Grande-PB, aos 10 dias do mês de março de 2015. 

Alexsandro Luiz da Silva Cordeiro
PREGOEIRO

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à 
Comissão de Licitação – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina 
Grande - PB, Rua Maria Vieira César, 135, Jardim Tavares, Campina Grande- Paraiba- Telefone 
(83) 3342-4212. - E-Mail –cpl.ipsem@gmail.com, e o Edital disponível no Site www.ipsem.
org.br, Link Licitações.

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Eleine Soares Brasileiro, SN - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 24 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 
PERMANENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA, NAS ÁREAS DE PLA-
NEJAMENTO, GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM SAÚDE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 10 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60021/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde do Município de 
Cajazeiras - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 10 de Março de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00001/2015.
OBJETO: Locação de veículos de passeio e utilitário tipo caminhão basculante para atender as 

secretarias do Município de Joca Claudino-PB.
ABERTURA: 10/03/2015 as 13:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 10/03/2015. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Helena - PB, 23 de Fevereiro de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00002/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS 

MECÂNICOS EM GERAL.
ABERTURA: 20/02/2015 as 14:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 23/02/2015. 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Locação de veículos 
de passeio e utilitário tipo caminhão basculante para atender as secretarias do Município de Joca 
Claudino-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Joca Claudino - PB, 10 de Março de 2015
LUCRÉCIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA DANTAS - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA 

COM LÂMINA E ESCARIFICADOR, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: 02.070 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA 15.122.2010.2016- MANUT. 

DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 33.90.39- OUTROS SERVIRÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURIDICA 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e:
CT Nº 00045/2015 - 10.03.15 - TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - R$ 339.345,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL -  042/2015
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço e fornecimento parcelado de 

material de jardinagem do tipo Plantas, bancos, jarros, etc. Destinada a atender as necessidades 
das diversas secretarias do município de Patos – PB.

ABERTURA: 24/03/2015 ás 09h00min (Horário de Brasília)
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

Patos (PB), 10 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60013/2015, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
e Material Odontológico, fornecidos de forma parcelada, destinados a atender as USF; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E 
LAB. N. S. DA CONC. LTDA - R$ 36.229,00; CIRÚRGICA NORDESTINADISTRIBUÍDORA LTDA - R$ 
123.589,50; DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - R$ 99.387,60; DIMEDONT 
DISTRIBUIDORA DE MED E EQUIP LTDA - R$ 46.882,60; JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPA-
MENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 7.606,00; ODONTOMED COMERCIO E PRODUTOS 
MÉDICOS HOSPITARES LTDA - R$ 158.381,22; ORTOSHOP COMÉRCIO LTD - ME - R$ 12.708,00.

Cajazeiras - PB, 10 de Março de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2015
O MUNICÍPIO DE PATOS, por intermédio da Comissão de Pregão, designada pela Portaria nº 

002/2015, datada de 05 de janeiro, torna público, para conhecimento de todos os interessados, 
que no dia 11 de março de 2015, não ocorrerá o PREGÃO PRESENCIAL 034/2015, sendo assim 
declarado CANCELADO.

Patos/PB, 10 de março de 2015.
Ramaley Ferdinando de Araújo Nóbrega

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA
GABINETE DA PREFEITA

TOMADA DE PREÇOS Nº .04/2014
AVISO REVOGAÇÃO LICITAÇÃO

O município de Mãe D´água, Estado da Paraíba, por intermédio da Sr. Prefeita, torna público, 
nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, a REVOGAÇÃO, do processo ocasionado pelo Fracasso no 
certame. INFORMAÇÕES: em todos os dias úteis, nos horários das 08:00 ás 12:00 horas, na sede 
da Prefeitura, á rua Luiz furtado de Figueiredo, nº 48 - Centro, Mãe D´água – PB,

Mãe D´água, 09 de março   de 2015
SILVANIA SOARES DA SILVA

PRESIDENTE CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015
Objeto: Contratação de empresa especializada sob o regime de empreitada, com material 

e mão-de-obra, destinada a perfuração de poço artesiano tubular profundo na comunidade de 
Cupissura, no Município de Caaporã.

Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão Permanente de Licitação à Rua Salomão 
Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 horas. Entrega de Documentação e Propostas: 
no endereço acima, no dia 26 de Março de 2015 até às 09:00 horas.

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 10 de Março de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL

CÂMARA MUNICIPAL DE PARARI
 HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

O Presidente da Câmara da Câmara M. de Parari/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve 
homologar, A Dispensa de Licitação nº 001/2015, objeto: Prestar serviço com um veículo VW/NOVO 
GOL, Placa nº OFY6134/PB, para realização de viagens. Contratação direta: Mauricio de Queiroz 
Aires, CPF Nº 050.828.524-00. Valor total R$ 4.300,00. Publique-se e cumpra-se.

Parari/PB, 09 de março de 2015.
Diogenes Correia Silva - Presidente da Câmara

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015
Objeto: Prestar serviço com um veículo VW/NOVO GOL, Placa OFY6134/PB, para realização de 

viagens. Pessoa física: Mauricio de Queiroz Aires, CPF Nº 050.828.524-00, Valor total R$ 4.300,00. 
Fundamento: Inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e justifica-se a dispensa. Ratificado pelo 
Sr. Diogenes C. Silva (Presidente da Câmara), com base nos pareceres jurídicos constantes nos 
autos. Publique-se e cumpra-se.

Parari - PB, 09 de março de 2015.
Diogenes Correia Silva - Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
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 09:00 horas do dia 25 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de softwares. 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, 10 de Março de 2015

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
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 15:00 horas do dia 25 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de 
transporte de estudantes. 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, 10 de Março de 2015

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2015
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2014

PROCESSO ADM. Nº 2014.12.029
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS
EMPRESA:
GRÁFICA FUTURA LTDA – ME CNPJ 08.634.184/0001-53
1. VALOR TOTAL REGISTRADO:
ITEM DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANT. MARCA PREÇO UNT PREÇO TOTAL

1 Feira-Matadouro C/ 2 vias Tls. 300 FUTURA              5,80         1.740,00 

2
Solicitação transporte (2 vias)f. 16, papel sulfite 
56 grs. Tls. 100 FUTURA              9,80             980,00 

3 Capa processo - Formato 4,papel 180 grs.                     Fich. 2.000 FUTURA              1,20         2.400,00 

4
Alvará de Licença p/Funcionamento c/ 2 vias 
cartolina Fich. 200 FUTURA              0,40               80,00 

5 Nota fiscal de serviço avulsa c/ 4 vias f. 8 Tls. 60 FUTURA            39,85         2.391,00 

6 Envelope Timbrado 24x34cm Env. 5.000 FUTURA              0,85         4.250,00 

7
Cartão da criança-masculino f. 6  - 4x4 cores 
papel 180grs Fich. 1.000 FUTURA              1,19         1.190,00 

8
Cartão da criança-feminino f. 6 - 4x4cores 
papel 180 grs Fich. 1.000 FUTURA              1,19         1.190,00 

9 cartão da mulher f.8 2x2 cores , papel 180 grs Fich. 1.000 FUTURA              0,96             960,00 

10 cartão adulto . F.32 -180 grs. Fich. 1.000 FUTURA              0,96             960,00 

11 Ficha clínica p/ CEO f.8 1x1 cor , 56 grs Fls. 5.000 FUTURA              0,26         1.300,00 

12 Cadastro individual f.8 1x1 cor 56 grs Fls. 5.000 FUTURA              0,26         1.300,00 

13 Ficha de procedimento 1x1 cor f.8 56 grs Fich. 5.000 FUTURA              0,27         1.350,00 

14
Panfletos para divulgação f.16- 4x4 cores 
couche 115 grs. Fls. 20.000 FUTURA              0,18         3.600,00 

15
Folders para divulgação f.8- 4x4 cores, couche 
115 grs. Fls. 20.000 FUTURA              0,38         7.600,00 

16 Solicitação compra (2 vias) f.16 Bls. 100 FUTURA              9,90             990,00 

17 Tributos (2 vias) f.12 Tls. 50 FUTURA              9,90             495,00 

18 Crachás  4 cores Fich. 100 FUTURA            14,95         1.495,00 

19 Receituário médico f. 16 c/ 100 fls. Bls. 400 FUTURA              9,95         3.980,00 

20 Atestado médicof.16 c/ 100 fls. Bls. 200 FUTURA              8,80         1.760,00 

21 Envelopes - Prontuário famíliar 26x36cm. Env. 5.000 FUTURA              1,23         6.150,00 

22 Requisição exames (1 via)f. 16 c/ 100fls Bls. 300 FUTURA              8,85         2.655,00 

23 Ficha A (Fev.) f.9 56 grs. Fls. 3.000 FUTURA              0,28             840,00 

24 Aveianm f.9 56 grs. Fls. 3.000 FUTURA              0,28             840,00 

25 Ficha atendimento ambulatorial f.9 - 56 grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,28         1.400,00 

26 faixas em lona m2 Fls. 30 FUTURA            87,00         2.610,00 

27 Ficha de visita (60 kg) f.32 Fich. 3.000 FUTURA              0,77         2.310,00 

28 Ficha geral (Fev.) (60 kg) Fich. 3.000 FUTURA              0,87         2.610,00 

29
Cadastramento gestante f.8 - 2x2 cores - 180 
grs. Fich. 1500 FUTURA              0,89         1.335,00 

30 Cartão aprazamento f.32 - 180 grs. Fich. 2000 FUTURA              0,64         1.280,00 

31 Receita especial c/ 2 vias f. 16 Bls. 200 FUTURA              9,70         1.940,00 

32 Receita azul ( 1 via) f.24 c/ 50 fls Tls. 100 FUTURA            10,00         1.000,00 

33 Requisição exame citopatologico f.9- 1x1 cor Fls. 5.000 FUTURA              0,28         1.400,00 

34 Cartão hiperdia (Fev.)f. 18. 1x1 cor 180 grs. Fich. 2.000 FUTURA              0,35             700,00 

35 Gera- 3 vias - f. 16 Bls. 300 FUTURA              7,95         2.385,00 

36 Marcação consulta f.9 1x1 cor, 56 grs. Fls. 3.000 FUTURA              0,27             810,00 

37 Ficha PAB 1x1 cor , f.9 - 56 grs. Fls. 3.000 FUTURA              0,27             810,00 

38 Cartão vacinação f.32, 1x1 cor, 180grs. Fich. 2.000 FUTURA              0,99         1.980,00 

39 Vigilância ambiental f.9- 1x1 cor - 75 grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,27         1.350,00 

40
Boletim diário doses aplicadas f.9 1x1 cor- 75 
grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,27         1.350,00 

41 Boletim BPA 1 cor - f.9 - 56 grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,27         1.350,00 

42 Serviço antivetorial 1x1 cor - f.9 - 75 grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,27         1.350,00 

43 Consolidado mensal f.9-  1x cor - 75 grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,27         1.350,00 

44
Relatório mensal (Preservativos) 1x1 cor - f.9 
75 grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,27         1.350,00 

45 Ficha ACS f.9 1x1 cor- 75 grs. Fls. 3.000 FUTURA              0,27             810,00 

46 Ficha p/ vigilância sanitária 1x1 cor - f.9- 75 grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,27         1.350,00 

47
Boletim para Setor Nutrição 1x1 cor - f.9 - 75 
grs. Fls. 5.000 FUTURA              0,24         1.200,00 

48 Fichas P M A Q. Fls. 30.000 FUTURA              0,30         9.000,00 

49 Certificados f.9 4x0 cores- 180grs. Fich. 2.000 FUTURA              0,86         1.720,00 

50 Convites f.16 - 4x0 cores- couche 250 grs. Fich. 2.000 FUTURA              0,95         1.900,00 

51
Ficha individual do aluno - Educação Infantil 1x 
cor - f.9 - 180grs. Fich. 1.000 FUTURA              0,97             970,00 

52
Ficha individual do aluno - Ensino Fundamental 
- 6. ao 9.  ano Fich. 5.000 FUTURA              0,97         4.850,00 

53
Folha individual de frequencia 1x1 cor . F.9 -
75grs. Fich. 5.000 FUTURA              0,97         4.850,00 

54 Ponto dos Diários dos Professores Fich. 5.000 FUTURA              0,97         4.850,00 

55
Relatório Avaliativo - Educação Infantil 1x1 cor 
f.9 -180 grs. Fich. 2.000 FUTURA              0,97         1.940,00 

56 Boletim do aluno f.9- 1x1 cor, 180grs. Fich. 5.000 FUTURA              0,84         4.200,00 

57 Ficha matrícula - 1x1 cor -f.9- 75 grs. Fls. 4.000 FUTURA              0,84         3.360,00 

58 Histórico escolar  .1x1 cor - f.9- 180grs. Fich. 4.000 FUTURA              0,84         3.360,00 

59
Ficha individual do aluno 1. ao 5. ano- 1x1 cor -
f.9 75 grs Fls. 4.000 FUTURA              0,84         3.360,00 

60 Diário escolar (Infantil)c/ 50 fls. Bls. 100 FUTURA            21,90         2.190,00 

61 Diário escolar (1º ao 3º ano) c/ 65 fls. Bls. 200 FUTURA            21,90         4.380,00 

62 Diário escolar (6º ao 9º ano)c/ 55 fls. Bls. 200 FUTURA            21,90         4.380,00 

63 Diário escolar (EJA)c/ 50 fls. Bls. 150 FUTURA            21,90         3.285,00 

64 banners em lona. M2 Fls. 20 FUTURA            94,00         1.880,00 

65
Formulário p/ Regimento de Transferência 1x1 
cor - f.9-75 grs. Fls. 2000 FUTURA              0,30             600,00 

66
Cartazes p/ divulgação f.4 - 4x0 - couche 115 
grs. Fls. 1500 FUTURA              0,83         1.245,00 

67 Carimbo automatico Car. 50 FUTURA            44,50         2.225,00 

68 Carimbo Madeira Car. 50 FUTURA            19,00             950,00 

TOTAL GERAL     150.021,00 

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica obrigada a firmar as 
contratações.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que autorizados pela 
Prefeitura Municipal de Pilõezinhos.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal de Pilõezinhos , por 

intermédio do Senhor Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Pilõezinhos- PB, 10 de Março de 2015.

WALBERTO JOSÉ DA SILVA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 014/2015
Pregão presencial N.º 003/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS
CONTRATADO: GRÁFICA FUTURA LTDA-ME
CNPJ: 08.634.184/0001-53  
PRAZO: 31/12/2015.
VALOR TOTAL: R$112.662,00 (Cento e doze mil seiscentos e sessenta e dois reais).
RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 01.00 – Gabinete do Prefeito -02.00 -Secretaria de Administração/Fi-

nanças- 04.00 -Secretaria de Educação e Cultura-05.00 -Secretaria de Infra Estrutura-07.00 -Secreta-
ria Ação social-08.00 -Fundo Municipal de Saúde – FMS-09.00 -Fundo Municipal de Assistencia Social 
– FMAS; 04.122.1001.2067 - Manutenção das atividades do gabinete do prefeito,04.122.2006.2068 
- Coord. e manut.  das atividades administrativas e financeiras,12.361.1004.2080 - Manutenção 
das  atividades do Ensino Básico – Fundeb /Outros - Fundeb 40%,15.451.2006.2071- Coord. e 
manut.das ativ.a cargo da secret.infra-estrutura,08.244.2006.2073 - Manutenção das atividades da 
secret  assistência social,10.301.1006.2048 - Manutenção dos Programas da atenção básica – Pab 
fixo,10.301.2006.2074 - Manut. das atividades da secret. saúde -  FMS,08.244.1007.2041 - Manut. 
das Atividades  do Cras\Paif, 08.244.1007.2043 - Manut. das Arividades do IGDBF,08.244.1007.2044 
- Manut.das atividades desenvolvidas pelo Peti ,08.244.1007.2045  -Desenvolvimento das atividades 
do Projovem,08.244.2006.2075 – Manut. das Atividades do fundo de assistência social- FMAS.; 
33.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO.

Pilõezinhos-PB,  10 de Março  de 2015.
Rosinaldo Lucena Mendes

PREFEITO CONSTITUCIONAL

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 28
          
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): MARIA PEDRO DOS SANTOS, matrícula n. 89.452-4, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0027955-1/2014.

João Pessoa, 10 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

JUVENTUDE TEATRAL DE CRUZ DAS ARMAS - JUTECA
EDITAL DE ASSEMBLEIA

O Presidente da Juventude Teatral de Cruz das Armas (JUTECA), no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo ESTATUTO, NOS ARTIGOS 16º E 17º convoca os sócios da JUTECA para 
reunião em Assembléia Geral Extraordinária, para fins de DOAÇÃO de IMÓVEL (terreno) onde 
está localizado o teatro da JUTECA, conforme Estatuto da  Juventude Teatral de  Cruz das Armas, 
Capítulo: IX – Do Patrimônio Social – artigo: 14. A Assembléia será realizada no dia 16 de março do 
corrente ano, às 19h00, no Salão Paroquial da Igreja São José Operário, situada à Avenida cruz das 
Armas, s/n – Bairro Cruz das Armas, nesta cidade, com poder deliberativo pela maioria dos presentes.

Sebastião Pereira da Silva Filho
Presidente da JUTECA

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS
O DR. MARCOS AURÉLIO PEREIRA JATOBÁ FILHO, Juiz de Direito em Substituição da 10a 

Vara Cível da Comarca da Capital, em virtude da lei, etc... F A Z S A B E R que fica CITADO pelo 
presente edital, a promovida LEBASI CALÇADOS LTDA., na pessoa do seu representante legal, 
inscrita no CNPJ sob n° 08.598.118/0001-75, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, 
para que pague a importância de R$ 4.366,20 (quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte 
centavos), devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, isentando-se assim das custas e 
honorários advocatícios, ou ofereça embargos, em idêntico prazo, sob pena de transformação do 
mandado inicial em mandado executivo. Tudo conforme despacho de fls. 69, nos autos da Ação: 
MONITÓRIA N° 0001042-24.2011.815.2001, que tramita nesta 10a  Vara Cível, tendo como Promo-
vente: UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO promovido: LEBASI 
CALÇADOS LTDA., em que foi prolatado o seguinte despacho: Vistos, etc... Expeça-se edital com 
o prazo de vinte dias, fazendo-se contar nos editais o prazo para os embargos. Cumpra-se. João 
Pessoa, 27.03.2014. Marcos Aurélio Pereira Jatobá Filho. Juiz de Direito. E para que a notícia chegue 
ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será afixado na sede deste juízo, 
no local de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Aos treze_ dias do mês de janeiro _de dois mil e quinze. Eu,________________, 
Álvaro Tadeu Rodrigues, Técnico Judiciário, o digitei e assino.

JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
Juiz de Direito Titular
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ASSINADO NO DIA 07.04.2014 – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00001/2014, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NAS 
ARTÉRIAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CELEBRADO ENTRE A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR E A EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA 
DE AGUIAR - ASALA.

1.0 -  Partes Contratantes:
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CNPJ nº  08.939.944/0001-30
Rua  Irineu Lacerda, s/nº -  Aguiar – PB.
CONTRATADA:   ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR - ASALA
CNPJ nº  18.251.434/0001-20
Rua Irineu Lacerda, s/nº –  Zona Rural   
Aguiar  -   PB.
2.0 -  Motivo do aditamento:  Alteração de Valor.
3.0 -  Cláusula  Quinta:  Valor do Contrato, Pagamento, Dotações e encargos Financeiros.
4.0 -  A Cláusula Quinta, item 5.1 do Contrato em epígrafe passa a ter a seguinte redação:
4.1 - Os preços propostos ficará com o valor mensal de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) 

e valor global de R$ 792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais), ficam mantidas as demais 
cláusulas do contato.

5.0  - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam por este instrumento os termos do Contrato 
em epigrafe, assinado em 07.04.2014, e declaram-se cientes de que todas as suas cláusulas O 
presente Aditivo opera seus efeitos aplicam ao presente termo. 

6.0  - O presente Aditivo opera seus efeitos a partir de 02 de Fevereiro de 2015.
7.0 - Fica eleito o foro da Comarca de Piancó - PB, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Aditivo.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias com 

o mesmo teor, na presença das testemunhas abaixo.
Aguiar - PB, 02 de Fevereiro de 2015.                        

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR – Contratante                                     
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR  -  ASALA - Contratada

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO

EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO 

DE GALPÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL:Tomada de Preços n.º 001/2014/PMRSA – PROCESSO n.º 

140225TP00001. Lei Federal n.º 8.666/93 art. 78, incisos I, II, III, V E XII; inciso II doart. 79. 
DISTRATO N.º 002/2015:Convênio n.º 0011/2013/GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA -Con-

trato administrativo n.º 0001D/2014/PMRSA.CGE:13-80809-1
PARTES DISTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antonio e:Concrenor Concreto 

do Nordeste Ltda - CNPJ n.º 10.744.571/0001-94

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTONIO

EXTRATO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO
OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAPARA CONSTRUÇÃO 

DE PARQUE DE VAQUEJADA.
FUNDAMENTO LEGAL:Tomada de Preços n.º 008/2011/PMRSA – PROCESSO n.º 022/2011. 

Lei Federal n.º 8.666/93 art. 78, incisos I, II, III, V E XII; inciso II doart. 79. 
DISTRATO N.º 001/2015:Contrato de Repassen.º 034200-58/2009/MINISTERIO DO TURISMO 

-Contrato administrativo n.º 030/2011/PMRSA.
PARTES DISTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antonio e:Concrenor Concreto 

do Nordeste Ltda - CNPJ n.º 10.744.571/0001-94

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 885/2013/PROC. N° 2012-008957 – 
Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Guarabira= IT: 10.242.,85 = ÁREA: 
5,9Ha = NE:04 - Município – GUARABIRA UF: PB: Processo: 2015-001453/TEC/LO-9545.

SOCEPE – SOCIEDADE EMPRESARIAL PEC. LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.245.408/0001-06 Torna 
público que REQUEREU àSUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 2015-000505/TEC/LI-3811, para a atividade de: LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL “SÃO FRANCISCO” COM 134 LOTES E 11 QUADRAS Na(o) – Bairro CENTRO 
Município: MONTE HOREBE – UF: PB.

Cerâmica Frei Damião, CNPJ: 05.127.704/0001-43, torna público que requereu à SUDEMA –Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de Operação para Lavra de Argila, situado 
na Fazenda Cachoeira, no Município de Guarabira, estado da Paraíba. Processo 2015-001367

DIMEX – DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL, CNPJ/CPF 
00.431.274/0004-88, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Licença de Alteração para a atividade de: AMPLIAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA 
ÁREA DO ESTACIONAMENTO, situado na BR 230, KM 13, JARDIM AMÉRICA, CABEDELO – PB. 
Processo nº 2015-001288/TEC/LA-0521.

SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL – CNPJ/CPF Nº 02.942.745/0001-03, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
266/2015 em João Pessoa, 5 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Extração e 
beneficiamento de granito para britagem, referente ao processo DNPM nº 846.040/1999 Na(o) -  FA-
ZENDA VÁRZEA DA JUREMA, Município: PATOS – UF: PB. Processo: 2014-007280/TEC/LO-8661.

ROCHA ASFALTO-INDUSTRIA DE ASFALTO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TERRAPLANA-
GEM LTDA – CNPJ/CPF Nº 20.025.205/0001-39, Torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 366/2015 em João Pessoa, 
25 de fevereiro de 2015 – Prazo: 289 dias. Para a atividade de: Extração de granito para britagem, 
referente ao processo DNPM nº 846.271/2014 e beneficiamento em forma de brita em uma área de 
1000 m² (área de extração 9,79ha) Na(o) FAZENDA VELHA, S/Nº, Município: CAMPINA GRANDE 
– UF: PB. Processo: 2015-001024/TEC/LI-3855.

HTM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ Nº 18.375.199/0001-06, Torna público que 
requereu a sua Licença de Operação junto a SUDEMA, da Construção de 08 unidades habitacionais, 
localizada à Rua Antonia Fernandes de Oliveira, QD. E, LT. 17, JARDIM CAMBOINHA, CABEDELO/
PB, através do Processo 2015-001303/TEC/LO-9522.
 
GUERRAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 70.092.044/0001-
74, Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação nº 400/2015 em João Pessoa, 5 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: Fabricação de esquadrias metálicas: portas e janelas Na(o) -  AV. CHESF, Nº 910, DIS-
TRITO INDUSTRIAL. Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-008714/TEC/LO-9060.

QUADRO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 07.044.248/0001-01, Torna público que a 
SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 379/2015 em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 06 APARTAMENTOS HABITACIONAIS RESIDENCIAIS EM 
03 PAVIMENTOS, NUMA ÁREA DE 347,80M². Na(o) – RUA AURELIO GUEDES CAVALCANTI, 
Nº 64, LT: 11, QD: 27, LOT. JARDIM CAMBOINHA, Município: CABEDELO – UF: PB. Processo: 
2014-007063/TEC/LO-3533.

KLAUS FERREIRA LIMA – CNPJ Nº 09.208.783/0001-78, Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL = TRANS-
PORTE DE COMBUSTIVEIS PARA AUTOS VEICULO PLACA QFM-6940/PB = PERCURSO: 
EM TODO ESTADO DA PARAÍBA = IT: 251MIL = NE: 01. Processo: 2015-001477/TEC/AA-3410.

KLAUS FERREIRA LIMA – CNPJ/CPF Nº 09.208.783/0001-78, Torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 418/2015 em 
João Pessoa, 9 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comercio de combustíveis 
(gasolina, álcool, óleo diesel) e lubrificante. Na(o) – RUA VEREADOR ROLDÃO LOPES FERNAN-
DES Nº 05 - CENTRO. Município: IMACULADA – UF: PB. Processo: 2014-007449/TEC/LO-8706.

ARIKECIA FERREIRA LIMA ME (POSTO INTERATIVO) – CNPJ/CPF Nº 05.786.824/0001-52, Torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 375/2015 em João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a 
atividade de: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EM GERAL E LUBRIFICANTES.  Na(o) 
– RUA JOÃO PEQUENO ROMANO, 01 – CENTRO Município: MAE D’AGUA – UF: PB.  Processo: 
2014-007450/TEC/LO-8707.

VIRTHUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 18.274.758/0001-83, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO – EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 09 UNDS – AC: 524m² - INV. 150.000 – 
EMP. 05 – LOC. ATV. RUA MAURICIO L. WANDERLEY – VALENTINA / CUIÁ-JP-PB. Processo: 
2015-000924/TEC/LO-9456.

TL CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 19.754.120/0001-02, Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDIFICAÇÃO 
MULTIFAMILIAR COM 08 APTOS – AC: 399,68M² - IT: 200.000,00 – NE: 05 – L/ATV: RUA ANTONIO 
PEREIRA PAIXÃO – GRAMAME – JOÃO PESSOA – PB. Processo: 2014-009100/TEC/LO-9184.

A WC CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 21.604.945/0001-92, Torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e a 
Licença de Instalação para uma construção multifamiliar com pilotis + 4 pavimentos. Situado na 
Rua Golfo de Amundsen, S/N, Quadra 25, Lote 02, Intermares, Cabedelo – PB.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Construção do 
Matadouro Público, na cidade de Solânea/PB - Processo nº 2015-001433/TEC/LI-3894.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de: Construção do 
Centro de Formação de Educadores, na cidade de João Pessoa/PB - Processo nº 2015-001434/
TEC/LI-3895.

AGROINDUSTRIAL TABU S/A, CNPJ/CPF 09.053.646/0001-01, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Autorização Ambiental para a 
atividade de: RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR (REFLORESTAMENTO), situado no COMPLEXO 
FAZENDÁRIO TABU, ZONA RURAL, CAAPORÃ – PB. Processo nº 2015-000690/TEC/AA-3363.

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N465/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste 
orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone 
(083)3218-4588, no dia 26/03/2015 às 09h para:

Contratação de serviços de controle técnico e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento 
de peças, componentes e acessórios para aeronave piper Sêneca V, destinado a Casa Militar do Go-
vernador - CMG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00143-1
João Pessoa, 10 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N042/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede deste 
orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone 
(083)3218-4588, no dia 26/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de suplementos enterais, destinado ao Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques - CPAM  e o Complexo de Saúde de Cruz das Armas - CSCA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00141-5
João Pessoa, 10 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

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

Registro na CGE Nº 15-00138-3
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 24 de março de 2015, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 008/2015. Objeto: 
Aquisição de Tubos e Conexões em ferro fundido, para Remanejamento de Adutora do Sistema 
Coremas/Sabugi, Município de Patos, Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações 
na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 10 de março de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
REGISTRO NA CGE Nº 15.00104-3/2015

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Per-
manente de Licitação – CPL, realizará às 09h00min do dia 26 de MARÇO de 2015, a Tomada de 
Preços nº 002/2015, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como 
objeto a contratação de Empresa do ramo da construção civil para realizar serviços de construção 
da infraestrutura de esgotamento sanitário para atender 10 Unidades Habitacionais, no município 
de Aroeiras-PB, conforme planilha orçamentária. O valor estimado para execução do objeto é de 
R$ 150.526,82 (cento e cinquenta mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos). Os 
interessados poderão adquirir o EDITAL, mediante o ressarcimento das despesas de reprodução 
no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e obter informações perante a Comissão Permanente de 
Licitação, situada à Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado 
da Paraíba, de segunda a sexta das 08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 18h00min, ou pelo 
telefone (83) 3213-9195, no mesmo horário. João Pessoa, 10 de março de 2015.

Hebert Levy de Oliveira 
Presidente da CPL

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DO SERTÃO DA PARAÍBA/PB
           ENDEREÇO: RUA PAULO MENDES Nº 105 – CENTRO – PATOS/PB

CNPJ Nº 21.297.677/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  - AGE

O Presidente da COOPTAS-PB, usando de sua atribuições que lhe confere o Estatuto Social 
em seu Art. 37, convoca todos os associados em pleno gozo de seus direitos para a ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDIÁRIA a realizar-se no dia 29 de março de 2015 na Sede da Cooperativa, sito 
a Rua Paulo Mendes nº 105 – Centro – Patos/PB, às 07:30h em 1ª convocação com a presença de 
2/3 doa associados, as 08:00h em 2ª convocação com a presença de metade mais um dos sócios 
ou ainda as 08:30 em 3º convocação com a presença no mínimo 10 associados, para deliberarem 
sobre as seguintes ordens do dia:

1= Prestação de contas do Conselho de Administração com parecer do conselho fiscal, compre-
endendo: A) Relatório de Gestão; B) Balanço Geral; C) Demonstrativo das sobras ou Rateio das 
Perdas; D) Plano de atividades para o Exercício Seguinte.

2= Destinação das sobras ou rateio da perdas; 3= Eleição do Conselho Fiscal; 4= Admissão e 
Exclusão de Cooperados; 5= Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

NOTA: Declara-se para efeito legal e estatutário, que o número de sócios nesta data é de 
60(sessenta).

Patos/PB, 04 de Março de 2015-03-09
Jonas Cipliano Rolim

PRESIDENTE

COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGÁS
AVISO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2015
Registro CGE Nº. 15-00144-9
RATIFICO o procedimento de Dispensa de Licitação nº 002/2015, referente à locação de 01 (um) 

imóvel situado na Av. Pres. Epitácio Pessoa, 4756, Cabo Branco – João Pessoa/PB, para Sede 
da Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS, de propriedade do LOCADOR, pelo valor mensal de          
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), perfazendo o valor anual de R$ 288.000,00 (duzentos e 
oitenta e oito mil reais), com fundamento no Inciso X, Art. 24 da Lei 8.666/93. João Pessoa, 10 
de março de 2015.

GEORGE VENTURA MORAIS
Diretor Presidente
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