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32o Máx.
22o  Mín.

31o  Máx.
19o Mín.

33o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,126 (compra) R$ 3,127  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,080  (compra) R$ 3,200  (venda)
EURO   R$ 3,299  (compra) R$ 3,303   (venda)

l Campanha marca passagem do Dia Nacional do Rim. Página 9

l Nordeste é indicado o principal destino turístico. Página 10

l Bombeiros treinam combater fogo em automóvel. Página 15
 
l Regularização de cinquentinhas é discutida na AL. Página 17

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

O TJPB se posicionou contra a lei dos empacotadores. 
Pessoas ouvidas ontem querem manter o serviço.   PÁGINA 13

Ana Paula da Silva Edilson Cardoso Andressa Cláudia

OPINIÃO PÚBLICA 

PÁSCOA 

DIÁLOGO SOCIAL 

Empacotadores em supermercados são
defendidos por todos os entrevistados

FOtO: Reprodução

FOtO: DivulgaçãoFOtO: Edson Matos

Preço de ovos
varia em JP
até 66,89%

 

Ajuste na tabela da Pessoa
Física vigora no mês de abril A Prefeitura de João 

Pessoa pesquisou para in-
dicar ao consumidor as me-
lhores opções de preços dos 
ovos de Páscoa. PÁGINA 14

A correção escalonada entra em vigor no 
próximo mês, e incidirá no IRPS 2016, ano
-base 2015, informa o Governo.  PÁGINA 10

Governo e MsT
firmam parceria
para barragens

Aliança Francesa
abre hoje exposição
de Rafael Mendes

 

FOTOGRAFIA PÁGINA 5 

FOtOS: Edson Matos

Obstrução de
rampas é maior 

Câmara quer rigor
contra manifestos 

As rampas para acessi-
bilidade, principalmente de 
cadeirantes, estão cada vez 
mais obstruídas nas ruas 
de João Pessoa.  PÁGINA 14

A CCJ da Câmara dos De-
putados aprovou parecer que 
endurece punição a crimes 
cometidos em manifesta-
ções públicas.   PÁGINA 18

O investimento ul-
trapassou R$ 2,3 mi-
lhões na reforma do 
Ronaldão.  PÁGINA 21
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Paraíba

Políticas

20Caderno

Esportes

Falésia tem projeto
de proteção definido

O projeto que a PMJP considera definitivo de proteção da falésia do Cabo Branco foi apresentado ontem. Insta-
lação de quebra-mares, drenagem pluvial e proteção do sopé da barreira são algumas obras previstas.   PÁGINA 13

Além de barragens subterrâneas, a parceria 
Governo e MST possibilitará construção de 
poços e cisternas para irrigação.   PÁGINA 3

IR 

A engenheira Domitilla Una fez a apresentação do projeto ontem pela manhã

Beleza, acessibilidade total e conforto no novo Ginásio Ronaldão

Imagens exaltam a condição humana

Cenário virtual indica a extensão da área de implantação dos quebra-mares localizados a 300 metros da costa 

Ronaldão vai ser entregue
hoje totalmente reformado
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A cada início de ano letivo, cerca de 
setenta usuários, entre garotos, garo-
tas e pessoas de meia idade, frequentam 
diariamente a Biblioteca Pública do Es-
tado, situada em prédio histórico, bem 
no centro da cidade de João Pessoa. Não 
é um número espetacular (menos de dez 
por cento da população pessoense), mas 
comparado com o de outras épocas che-
ga a ser animador. Ainda mais quando se 
considera que nestes tempos de internet, 
as bibliotecas, não só na Paraíba, mas no 
Brasil como um todo, se distanciaram 
das pessoas e as pessoas, das bibliotecas. 

A informação sobre a presença diá-
ria de estudantes e leitores no mais tra-
dicional espaço de leitura dos paraiba-
nos foi atestada pela coordenadoria da 
própria Biblioteca. Entre tantas notícias 
sobre escândalos, crise econômica e atos 
de violência e discriminação, é absolu-
tamente salutar que informações como 
esta encontrem espaço para circular. E 
melhor ainda é saber que, pelo relato da 
coordenadora da instituição, todos os 25 
mil títulos do acervo estão passando por 
processo de digitalização. 

Sem dúvida, é pela via da moderni-
zação que as bibliotecas haverão de esta-
belecer um contato mais direto entre os 
livros e potenciais futuros leitores. Outro 
destaque no caso da nossa biblioteca é a 
conexão do usuário com a internet atra-
vés dos computadores ali existentes. São 
quatro atualmente, mas a expectativa é 
que este número aumente no menor es-
paço de tempo possível. 

O Brasil, a rigor, nunca foi um país 
que tenha se destacado pelo esforço em 

espalhar bibliotecas, vinculando-as di-
retamente às escolas. Os levantamentos 
mais recentes revelam um gigantesco 
grupo de 65% de unidades de ensino, 
públicas e privadas, sem bibliotecas. Es-
ses números, presentes no Censo Escolar 
2013, mostram que, desde 2010, quando 
entrou em vigor a lei 12.244 - que obri-
ga todos os gestores a providenciar, até 
2020, espaços estruturados de leitura em 
seus colégios -, a situação praticamente 
não evoluiu. 

Mesmo ostentando uma situação me-
lhor, as escolas particulares ainda estão 
longe da universalização dos espaços de 
leitura: apenas 59% delas os têm, ante 
28,9% das públicas. Há também grande 
disparidade regional. Sul e Sudeste têm 
a maior concentração de bibliotecas, en-
quanto Norte e Nordeste enfrentam difi-
culdades. Rio Grande do Sul (63,41%), Mi-
nas Gerais (60,52%) e Paraná (58,05%) 
ocupam as três primeiras colocações; 
Acre (18,29%), Maranhão (13,88%) e 
Pará (15,83%), as últimas. O Rio está em 
sexto, com 46% de unidades equipadas. 
São Paulo tem só 24%, na 19ª colocação.

Esse descaso, sobretudo das autori-
dades federais, vem dos tempos da colô-
nia. Os jesuítas foram expulsos do Brasil 
e as bibliotecas da irmandade tiveram 
seus acervos amontoados em lugares im-
próprios durante anos. Já é mais do que 
tempo, portanto, para que as bibliotecas 
ressurjam. E que a lei 12.244 seja enfim 
cumprida nos 223 municípios do Estado. 
É verdade que aqui na Paraíba ainda falta 
muita coisa, mas não é menos verdadeiro 
que estamos avançando. 

Editorial

Espaço do saber
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Artigo Martinho Moreira Franco - martinhomoreira.franco@bol.com.br

José Américo, eterno

Foi muito  bom para a nossa memória que, 
em meio à divulgação da Lista de Janot e em 
pleno andamento da CPI da Petrobras, a Fun-
dação Casa de José Américo promovesse ante-
ontem homenagem ao patrono da instituição. 
Sabem por quê? Ora, quando o presidente do 
Senado, o presidente da Câmara Federal e o 
presidente da Comissão de Constituição e Jus-
tiça da CF fazem parte da lista do Procurador 
Geral da República, e um ex-diretor da estatal 
de petróleo confessa ter recebido algo em tor-
no de 70 milhões de dólares em propina, re-
parem a seguir como faz bem, pelo contraste,  
relembrar algumas sentenças marcantes do 
grande paraibano José Américo de Almeida:   

“Só uma vez tentaram subornar-me. Foi 
como ministro do Tribunal de Contas. Um bar-
budo que tinha um processo para julgamento 
cochichou-me: ‘Dou-lhe um agrado’. Com a cara 
mais alegre deste mundo admiti a corrupção: 
‘Aceito’. E, antes que ele metesse a mão no bol-
so, disse-lhe o que desejava: ‘Sua barba. Preci-
sarei de uma vassoura para a limpeza da casa 
depois disso.”

“Ocupando posições, nunca aceitei pre-
sentes de valor. Só recebi como presente caro 
um relógio de ouro, deixado em minha casa 
por um grupo de amigos, dos mais íntimos. En-
contrando-se um deles em dificuldade de vida, 
devolvi-o.”

“Chateaubriand levou muito tempo a ofe-
recer-me um carro, quando me viu, saído do 
ministério, andando de táxi ou ônibus. Não 
aceitei”

“Ao deixar o Governo do Estado, em 55, 
tentaram ainda dar-me uma condução, que re-
cusei.”

“Pobreza não recomenda; recomenda é ter 
tido facilidades de ser rico, e ser mais pobre.”

       “Os grandes abalos morais são como as 
bexigas: se não matam, imunizam. Mas deixam 
a marca ostensiva.”

“Não existem pessoas mais unidas do que 
aquelas que rondam o mesmo abismo”.

“Devo o sucesso da vida pública à minha 
simplicidade e a um certo destemor. Ser temi-
do é meia vitória. A faculdade de expressão me 
ajudou.”

“Sou homem comum. Só tenho de dife-
rente uma personalidade maciça que se ma-
nifesta nos momentos decisivos. Na inércia 
sou vulgar. É preciso que surja um grande 
estímulo para as revelações. Quanto mais 
excitado pelos acontecimentos mais dou de 
mim.”

“Estive no Acre. Tendo o rio dado um ba-
lanço de uma margem à outra, o batelão des-
garrou da lancha que rebocava e saiu desgo-
vernado. Os passageiros agarravam-se uns 
aos outros. O pânico tem uma cara mais feia 
do que o choro. Torna-se cômico. Achei graça 
e um português atarantado censurou-me:  ‘O 
senhor ainda ri?’  Dei-lhe uma explicação ra-
zoável: ‘Sinto muito, mas o medo é uma tris-
teza que me diverte.”

“Não tenho medo de falar de mim, nem 
que falem de mim. Faço o balanço da vida e é 
dela que farei o balanço da ação pública. Falo 
porque posso.”

“Desculpem ter falado assim de mim. Te-
nho esta liberdade porque nem sempre falo 
de bem. Não iria também, por falsa modéstia, 
que não passa de hipocrisia, mentir contra 
mim mesmo.” 

  Os grandes abalos morais são como as bexigas: se não matam, 
imunizam. Mas deixam a marca ostensiva.”

UNInforme

PROjEtO-MODElO

DIA PARA SE tER bOA vOntADE

A partir de hoje, os advoga-
dos que atuam na área elei-
toral terão acesso a um dis-
positivo, dentro do portal do 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba, para protocolarem 
pedidos de sustentação oral 
e de preferência de proces-
sos, em julgamentos. A nova 
ferramenta vai acelerar a 
tramitação processual, afir-
ma o desembargador João 
Alves, presidente da Corte.    

O projeto “Acolher Todo Dia”, 
do Ministério Público da Paraí-
ba, será adotado como modelo 
nacional pelo Conselho Nacio-
nal dos Procuradores-Gerais de 
Justiça (CNPG). O foco do proje-
to é atuar na implementação de 
instituições públicas de longa 
permanência para idosos. O 
procurador de Justiça Valberto 
Lira, gestor do “Acolher Todo 
Dia”, coordenará o projeto em 
nível nacional.

“Não existe má-fé aqui. Nós 
somos fiscais do povo”. Pala-
vras do presidente da Câmara 
Municipal de Campina Grande, 
Pimentel Filho (Pros), reba-
tendo declarações do senador 
Cássio Cunha Lima (PSDB), que 
considerou absurda a instala-
ção de uma CPI para investigar 
a venda da Celb, à época em que 
o tucano era prefeito da cidade. 
Cássio acha que pode haver “in-
teresses outros por trás disso”.
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CHEFE DE REPORTAGEM
Conceição Coutinho

O Dia da Boa Vontade, ação filantrópica desenvolvida pela Fundação Napoleão Laureano, em João Pes-
soa, chega a sua terceira edição neste final de semana. O projeto já se tornou uma referência no calen-
dário de ações sociais e de saúde pública da Paraíba. Reúne os maiores especialistas em reconstituição 
mamária, que vão fazer cirurgias gratuitas em 21 mulheres que realizaram tratamento contra o câncer 
de mama no Hospital Napoleão Laureano.  Desde 2013, o Dia da Boa Vontade traz esperança para de-
zenas de mulheres que se submeteram a retirada de mama.  As palavras da presidente da Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer, Moema Arnaud, resumem a importância dessa ação no que diz respeito ao 
ganho psicológico que mulheres têm quando submetidas a cirurgias de reconstituição mamária. “Elas 
ganham em autoestima, em felicidade, porque sabem que superaram a fase mais difícil do tratamento 
e podem retomar suas vidas”.

AntES DA GREvE
A Prefeitura de João Pessoa (PMJP) pretende apresentar, amanhã, uma proposta salarial aos professo-
res da rede municipal, que decidiram, ontem, entrar em greve a partir de segunda-feira. Os professores 
pedem reajuste salarial de 16%, retroativo a janeiro, para profissionais ativos e aposentados, além da 
atualização do pagamento do piso salarial nacional para os professores prestadores de serviço.

O vereador Marco Antonio (PPS), líder do 
prefeito Luciano Cartaxo (PT) na Câmara 
Municipal, nega que a bancada de situação 
sofreu baixas nos últimos dias, por conta 
de exonerações de aliados dos parlamenta-
res. Pelo sim, pelo não, haverá uma segunda 
reunião entre a bancada e o secretário de 
Articulação Política, Adalberto Fulgêncio, 
no próximo dia 23. Atualmente, a bancada 
governista tem 25 vereadores.   

A deputada estadual Estela Bezerra (PSB), pre-
sidente da Comissão de Redação, Constituição 
e Justiça da Assembleia Legislativa, mediará 
o diálogo entre o Governo do Estado e os de-
fensores públicos. Ela confirmou que ficou 
acordado a recomposição do orçamento do ano 
passado da Defensoria e que, posteriormente, 
será concedida uma suplementação.

DIÁLOGO ABERTO
bAnCADA

CElERIDADE nO tRE CPI DA CElb

Ricco Farias
papiroeletronico@hotmail.com

FOTO: Reprodução/Internet



Governo recebe MST e garante 
parcerias para atender pleitos
Barragens subterrâneas e 
cisternas estão entre ações 
que serão desenvolvidas
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Passageiros de avião que não 
quiserem despachar seu animal de 
estimação contam, desde ontem, 
com a possibilidade de levá-los den-
tro da cabine. A companhia aérea Gol 
lançou um serviço nos voos domés-
ticos que permite que cães e gatos 
viajem acomodados embaixo da pol-
trona. “Os animais de estimação são 
hoje considerados parte da família 
e seus donos querem estar mais 
próximos de seus pets, e isso inclui 
também o momento da viagem”, 
afirma Paulo Miranda, diretor de 
Produtos da Gol. Para estar na cabine 
junto com o dono, o animal precisa 
estar dentro do kennel (contêiner).

Oi é multada em 
R$ 26,5 milhões

O Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) precisou do 
voto de Minerva de seu presidente para 
encerrar um embate que se arrastava 
por dez anos entre a Oi e a Embratel. 
O órgão decidiu punir a Telemar (atual 
Oi) em R$ 26,5 milhões pelo crime 
de abuso de posição dominante no 
mercado de telecomunicações em 16 
Estados, nos quais vigiou clientes da 
Vésper (hoje Embratel) para oferecer 
promoções. A decisão por dois votos a 
um foi um dos raros julgamentos em 
que integrantes do tribunal antitruste 
divergiram da orientação do relator.

Cid Gomes está com 
sinusite, diz hospital

Cães e gatos junto 
com donos no avião

O Hospital Sírio-Libanês in-
formou, por meio de boletim médico 
divulgado ontem, que o ministro da 
Educação, Cid Gomes, foi diagnosti-
cado com “sinusite, traqueobronquite 
aguda e pneumopatia”. Segundo a 
unidade, o político foi internado às 
16h30 da última terça-feira, após ser 
avaliado com a piora de um quadro de 
febre, associada a dor muscular, ce-
faleia (dor de cabeça) intensa, tosse 
e calafrios. O hospital afirma que Cid 
Gomes foi medicado com antibióticos 
por via venosa e oral, corticosteroides 
e medidas fisioterápicas.

Delator afirma ter 
encontrado Roseana

O ex-diretor de Abastecimento 
da Petrobras Paulo Roberto Costa afir-
mou em delação premiada que “reu-
niu-se pessoalmente com Roseana em 
2010 para tratar de propina”, em refe-
rência a ex-governadora do Maranhão 
Roseana Sarney (PMDB). As delações 
de Costa e do doleiro Alberto Youssef 
motivaram a abertura de inquéritos 
contra 49 políticos no STF por suspeita 
de envolvimento no esquema de corrup-
ção na estatal. Segundo Costa, o senador 
e ex-ministro Edison Lobão (PMDB-MA) 
foi quem pediu R$ 2 milhões à campa-
nha de Roseana ao governo estadual 
em 2010. O valor, relatou, foi pago em 
espécie via Youssef. Roseana e Lobão 
serão investigados no STF.

Caminhoneiros vão 
bloquear estradas

Caminhoneiros que estavam em 
greve até a semana passada podem 
voltar com os bloqueios nas estradas 
amanhã, a partir da meia-noite. Os 
trabalhadores estariam conversando 
por WhatsApp e tentando mobilizar 
grupos na região Sul do país, sobretudo 
no interior de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul. A categoria parece ter 
se dividido: uma parte acredita que o 
obtido até o momento é satisfatório; a 
outra quer insistir no pedido de redu-
ção do preço do óleo diesel e quer ainda 
crédito subsidiado para custeio.

FOTO: José Marques

Comercialização da produção em larga escala

Professores em 
greve terão uma 
contraproposta 
da Prefeitura

Cerca de 100 agentes de 
viagens da cidade do Rio de 
Janeiro participam, hoje, de 
uma capacitação/treinamen-
to sobre o Destino Paraíba. Os 
agentes de viagens da opera-
dora carioca New It, que tem 
20 anos de mercado, terão a 
oportunidade de conhecer 
em detalhes os principais 
atrativos turísticos da Paraí-
ba. A Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), represen-
tantes da hotelaria e empre-
sas de receptivos são os res-
ponsáveis pela apresentação 
de hoje, a partir das 19h, nas 
dependências do restaurante 
Symbol, localizado no centro 
financeiro carioca.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explica que nos 
últimos quatro anos o Gover-
no do Estado e o trade vêm 
investindo na capacitação de 
agentes de viagens de todo o 
Brasil e exterior. A ação tem 
gerado resultado, tendo em 
vista o aumento anual do nú-
mero de turistas que visitam 
o Destino Paraíba. Ela infor-
ma que em quatro anos fo-
ram capacitados aproxima-
damente 15 mil agentes de 

viagens. “Esses profissionais 
são os responsáveis por ven-
der o destino turístico, levar 
informações adicionais ao 
consumidor que busca uma 
viagem inusitada, diferente,  
única com a família, o côn-
juge ou amigos. A operadora 
New IT é uma parceira nessa 
ação”, declarou.

Na apresentação de 
hoje, os agentes de viagens 
receberão informações so-
bre as potencialidades turís-
ticas do Destino Paraíba. Os 
representantes da hotelaria 
informarão a situação da in-
fraestrutura dos meios de 
hospedagem e o valor das 
tarifas praticadas durante a 
baixa e alta estação. Pesqui-
sas realizadas pelo Setor de 
Estatísticas da PBTur reve-
lam que vêm aumentando 
o número de turistas do Rio 
de Janeiro que escolhem a 
Paraíba para passar as férias 
escolares. 

Um dos atrativos turísti-
cos que deverá ser destaque 
na apresentação da New IT é 
o Maior São João do Mundo, 
de Campina Grande, a segun-
da maior cidade da Paraíba.

PBTur capacita hoje 
150 agentes de viagens

Campanha vai levar 
estímulo à população

nO RiO De JaneiROeCOnOmia De eneRGia

Após o encontro, o governador Ricardo Coutinho classificou as reivindicações dos representantes dos movimentos sociais justas

O governador Ricardo 
Coutinho se reuniu, na tarde 
de ontem, na Granja Santana, 
com a coordenação do Movi-
mento Sem-Terra (MST) e de 
movimentos sociais do cam-
po, que entregaram um do-
cumento com reivindicações 
relativas à desapropriação de 
áreas para a reforma agrária, 
educação e saúde rural, ações 
de acesso à água e distribui-
ção de sementes nos assenta-
mentos do Estado.    

Governo e representan-
tes de movimentos firmaram 
parcerias para ampliação 
da construção de barragens 
subterrâneas, poços e cister-
nas para garantir a irrigação 
e também a abertura de diá-
logo com a iniciativa privada 
para o escoamento da pro-
dução agrícola dos assenta-
mentos. Também ficou defi-
nido que o Governo do Estado 
lançará edital dentro do Pacto 
pelo Desenvolvimento Social  
para que as Prefeituras sejam 
parceiras do Estado na cons-

trução de novas barragens 
subterrâneas. A reunião com 
representantes do movimento 
e do Governo durou três horas 
e não esteve vinculada ao mo-
vimento nas rodovias realiza-
do em âmbito nacional.

O governador Ricardo 
Coutinho classificou as rei-
vindicações dos representan-
tes dos movimentos sociais 
justas e adiantou que muitas 
delas  já estão em execução, 
como a criação da Secretaria 

de Agricultura Familiar, a dis-
tribuição de sementes, a cria-
ção de bancos de sementes e 
as ações de segurança hídri-
ca, como perfuração de po-
ços, construção de barreiros 
e instalação de cisternas. Ele 

também se comprometeu em 
atender a outra reivindicação 
do movimento que é a cria-
ção de uma política exclusiva 
de segurança no campo e de 
uma comissão de gerencia-
mento de conflitos.

De acordo com o gover-
nador Ricardo Coutinho, ou-
tro avanço da reunião foi a 
abertura de um diálogo com 
os movimentos do campo no 
sentido de serem criados ins-
trumentos para aumentar e 
organizar a produção agrícola 
de produtos orgânicos para 
abastecer os programas fede-
rais e também grandes super-
mercados, a exemplo do Gru-
po Carrefour, que demonstrou 
interesse em comprar essa 
produção em larga escala.    

O coordenador político 
do MST/PB, Augusto Belar-
mino, afirmou que a reunião 

foi positiva pela discussão 
detalhada dos 11 pontos de 
pauta que caminham para 
fortalecer a produção agrí-
cola e a captação de água 
nos assentamentos. “O Go-
verno do Estado vem desen-
volvendo um programa de 
instalação de cisternas, mas 
precisamos ampliar para 
todo o Estado a construção 
de barragens subterrâneas 
que servem para a irrigação”, 
argumentou. 

Augusto informou que 
outra reivindicação é a com-
pra, produção e distribuição 
pela Secretaria de Agricultura 

Familiar de sementes orgâni-
cas, tendo em vista que é uma 
luta nacional impedir a entra-
da de sementes transgênicas 
no país. “Queremos que os 
Bancos de Sementes abram 
mais e se expandam para au-
xiliar os agricultores familia-
res”, completou Augusto.    

O secretário de Agricul-
tura Familiar do Estado, Lenil-
son Morais, também discutiu 
a implantação do programa 
de verticalização da pequena 
produção para, por meio de 
financiamentos do Cooperar, 
Procase e Pronaf, aumentar 
a produção da agricultura fa-

miliar e organizá-la para ser 
comercializada tanto nos pro-
gramas federais como PPA e 
Pnae (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar), como 
para a rede privada. “Quere-
mos fazer disso uma política 
de Estado que fortaleça a pro-
dução orgânica e sem uso de 
agrotóxico, possibilitando a 
entrada no mercado privado 
como grandes supermerca-
dos”, completou Lenilson.   

Participaram ainda da au-
diência a secretária de Desen-
volvimento Humano do Esta-
do, Cida Ramos; o presidente 
da gestão integrada Emater, 

Emepa e Interpa, Nivaldo Ma-
galhães; e o chefe de gabinete 
do governador, Fábio Maia.  
Do movimento do campo, a 
representante do Movimen-
to dos Pequenos Agriculto-
res, Francisca Paulino; Dolei  
Schiochet, do Fórum da Agri-
cultura Familiar; Rosivan Sil-
va, Juliane Dênis e Augusto Be-
larmino, do MST; José Roberto 
e Maria Amélia, da Pastoral do 
Migrante; Osvaldo Bernardo 
e Maria José, do Movimento 
dos Atingidos por Barragens 
(MAB); e João Muniz e Alane 
de Lima, da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT).

A Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), através da 
Secretaria de Educação e Cul-
tura (Sedec), informa que tem 
uma negociação em andamen-
to com os professores e servi-
dores das escolas municipais. 
Durante a negociação foram 
ouvidas as solicitações dos 
professores, que atualmente 
recebem o segundo maior sa-
lário do Nordeste, e ficou acor-
dado que a PMJP apresentaria 
uma proposta amanhã.

 A reivindicação da cate-
goria por ajuste salarial, veio 
no momento em que o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), do Go-
verno Federal, sofreu redução 
de 4,2%. Apesar disso, a Pre-
feitura se prontificou a apre-
sentar contraproposta, mas os 
professores se anteciparam e 
deflagraram a greve antes da 
reunião acordada. 

 A reunião marcada para 
amanhã entre a PMJP e a cate-
goria está mantida pela gestão 
municipal.

A campanha “Uso 
Consciente de Energia - 
Use o bom senso”, prepa-
rada pelo Governo Federal, 
começará a ser veiculada 
hoje na televisão, rádio e 
internet. O objetivo é es-
timular a população a 
economizar eletricidade. 
Realizada pela Secretaria 
de Comunicação Social (Se-
com) da Presidência da Re-
pública, a campanha cus-
tou R$ 12 milhões e ficará 
no ar até 31 deste mês.

A ação será implantada 
exatamente no momento 
em que o governo enfren-
ta severas críticas devido 
aos aumentos no preço da 
energia, afetando todo o 
país. Anteontem, por exem-
plo, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou reajuste médio de 
42,19% nas tarifas da Am-
pla, que atende 2,5 milhões 
de unidades consumidoras 
em 66 municípios do Rio 
de Janeiro. Em nenhum 
momento, entretanto, as 
palavras “crise” e “raciona-

mento” estarão presentes 
nos spots de TV, rádio ou 
na internet.

O Comitê de Monitora-
mento do Sistema Elétrico 
(CMSE) reduziu de 7,3% 
para 6,1% o risco de défi-
cit de energia nas regiões 
Sudeste/Centro-Oeste em 
2015. O risco, porém, ain-
da é superior ao limite to-
lerável de 5% estabelecido 
pelo Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE). 
Para a região Nordeste, o ris-
co de falta de eletricidade 
este ano se manteve em 1,2%.

As peças publicitárias 
da nova campanha do Go-
verno Federal terão dicas 
para a população sobre 
como economizar energia 
elétrica, recomendando 
como as pessoas podem 
utilizar melhor aparelhos 
como condicionadores de 
ar, chuveiro, ferro elétrico 
e geladeira. Com a campa-
nha, o governo diz querer 
promover economia no va-
lor final da conta de luz da 
população e utilizar a ele-
tricidade de forma eficien-
te e racional.

Da Agência Estado
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Romero destaca os 
efeitos da luminotécnica 
na arquitetura atual
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Quatro exposições 
estão em cartaz na 
Estação das Artes 

Banda In The Mood Hard 
Blues faz show hoje na 
Usina Cultural Energisa
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João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de março de 2015

O fotógrafo paraibano Rafael Mendes abre hoje, na Aliança Francesa de João 
Pessoa, individual com 11 imagens que registram reações humanas diversas

Vivências e sentimentos

Onze imagens produzidas em 
diversas técnicas e com di-
mensões variadas integram 
a exposição intitulada Morte 
e vida Severino, do fotógrafo 
Rafael Mendes, líder do Co-
letivo Captura.Me, abre hoje, 
a partir das 19h30, no Hall 

da Aliança Francesa de João Pessoa, den-
tro do Ciclo de Artes Plásticas  Jovens 
Talentos da Paraíba promovido por esta 
escola de idioma e onde permanecerá à 
visitação do público até 11 de abril. As 
fotos vão estar à venda e os recursos fi-
nanceiros arrecadados serão investidos 
na viagem que pretende realizar para 
sua primeira mostra internacional, mar-
cada para o período de 23 a 25 do pró-
ximo mês de outubro, no Carrousel du 
Louvre, instalado nas imediações do Mu-
seu do Louvre em Paris. Nesse sentido, 
o maior trabalho, que mede 1,80m por 
1,20, custa R$ 2.200, enquanto a menor, 
de 60cm x 60cm, R$ 600. “Foi surpresa, 
para mim, ser selecionado pela Divine 
Academie para participar da Expo Louvre 
2015 para participar dessa exposição 
na França, cuja finalidade é promover as 
artes brasileiras. Não esperava por isso 
nem daqui a 10 anos. E vou estar ao lado 
do meu grande artista, Van Gogh”, confes-
sou ele para o jornal A União, acrescen-
tando que também pretende ir em busca 
de patrocínio para essa empreitada. 

“A morte é o nada que construo, pois 
as imagens estão envoltas no breu, no 
escuro, enquanto a vida vem com a luz. 
Quanto a Severino, considero-o como um 
dos nomes nordestinos mais gostosos 
de pronunciar e com o qual me identi-
fico, como um real cabra da peste, pois 
nessa região nasci, tenho minhas origens 
e nutro meu amor pela terra, onde me 
desenvolvi “, comentou Rafael Mendes, ao 
justificar a escolha do título da individu-
al. A mostra reúne imagens produzidas 
a partir de 2013 até 2015, nas técnicas 
light painting, além de múltiplas e longa 
exposições, as quais deverão ser levadas 
para Paris. De acordo com o próprio ar-
tista, a foto que mais agradou ao público 
se intitula obra-rafael-mendes.jpg. A 
propósito, todas essas imagens selecio-
nadas por ele são parte de um projeto 
maior, que é um livro, ainda em produ-
ção, reunindo mais de 40 fotos e textos 
que pretende lançar, mas por enquanto 
sem data definida.

As fotos que integram a individual 
Morte e vida Severino procuram ressal-
tar o que Rafael Mendes considera como 
sendo os principais comportamentos 
expressados pela sociedade, no intuito 
de levar à análise e reflexão por parte do 
observador. “Existe uma ênfase na dimi-
nuição dos piores sentimentos e exal-
tação dos melhores, mais prazerosos e 
belos”, observou o fotógrafo, um fascina-
do pelos traços e linhas que as curvaturas 
do corpo feminino, por proporcionarem 
deleite aos apreciadores. Nesse sentido, 
ele convidou algumas pessoas e delas 
conseguiu capturar reações variadas em 
momentos como os de raiva, angústia e 
felicidade. “São impressões em Canvas e 
quem adquirir pode colocar a foto direta-
mente na parede, sem precisar de moldu-
ra”, garantiu ele.

No intuito de escolher suas modelos, 

O fotógrafo Rafael Mendes 
(acima),ao lado das suas obras 
expostas na exposição Morte e 
vida Severino. As fotos remetem 
ao breu, confrontando com a luz 
que, segundo o artísta remete à 
vida

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

FoToS: Rafael Mendes/captura.me

n Evento: Ciclo de Artes Plásticas Jovens Talentos 
da Paraíba 
n Exposição: Morte e vida Severino
n Artista: Rafael Mendes
n Abertura: Hoje
n Hora: 19h30
n Período: Até 11 de abril
n Local: Hall da Aliança Francesa de João Pessoa 
n Endereço: Av. Gal. Bento da Gama, 396, Torre

Serviço

Rafael Mendes utilizou o Projeto Pimenta 
Captura.Me, que integra o próprio site do 
qual é líder. A princípio, ele estabeleceu 
conversas para conhecê-las de manei-
ra mais íntima, buscando, por meio de 
histórias contadas de um passado, cruzar 
com um dos momentos relatados por ele. 
Depois de muito diálogo, foram criadas 
árvores de cruzamentos de dados onde 
essas histórias são relembradas de diver-
sas formas no momento do ensaio foto-
gráfico, resultando no registro de imagem 
mais pura, na qual o artista conseguiu 
transportar esses sentimentos através de 
uma técnica de comunicação única, capaz 
de ser percebida nas obras. 

Sobre o artista
Natural da cidade de João Pessoa, 

José Rafael Mendes Barbosa - nome 
completo do fotógrafo - tem 28 anos de 
idade e seu contato inicial com as artes 
começou aos 12, com desenhos a grafite. 
Aos 15, teve sua primeira experiência no 
ramo de ensino das técnicas artísticas de 
desenho e pintura. Na fotografia amadora 
veio a incursionar ao completar 18 anos 
e, aos 23, migrou do amadorismo ao pro-
fissionalismo, quando trocou os pincéis 
de tinta pelos bastonetes de luz para a 
produção dos trabalhos. 
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Vivências 

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de março de 2015  

Como sempre acontece aos sábados, há muitos 
anos, entreguei-me à leitura da revista Veja, emba-
lado pela promessa de fazer justiça aos 450 anos do 
Rio de Janeiro, com a seleção de outros tantos nomes 
de personalidades que aqui viveram ou passaram 
boa parte das suas vidas.

Para ser sincero, tive um sentimento claro  de 
frustração.  Sei que logo dirão que a limitação em 
450 nomes representa um embaraço para a escolha 
devida.  Muitos ficaram de fora e, na nossa opinião, 
isso não deveria ter ocorrido.  Os exemplos são múl-
tiplos e se deve usar de objetividade.  Se o governa-
dor Carlos  Lacerda  foi homenageado, por que deixar 
de fora o também governador Negrão de Lima? O 
Rio ficou a dever ao político mineiro uma série de 
benfeitorias, como alguns viadutos essenciais e a 
duplicação da Avenida Atlântica.  O esquecimento, no 
caso, é injustificável.

No futebol, foram citados apenas oito jogadores.  
Está certo  que todos  do primeiro time, mas muitos 
outros alcançaram também a condição de  ídolos e essa 
lista poderia ter sido ampliada.  Inclusive para conter 
o nome de importantes treinadores brasileiros, como 
Flávio Costa, Zezé Moreira e Gentil Cardoso.

Na ciência, falou-se em Leite Lopes, mas foi 
olvidado o nome do Almirante Álvaro Alberto, figura 
essencial na criação do Conselho Nacional de Pesqui-
sas e da Comissão Nacional de Energia Nuclear.  Os 
quatro livros que escreveu (Coleção “À Margem da  
Ciência”) são paradigmáticos.  Deixar de referir a Le-

 

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Arquitetura de luz
Uma das coisas mais notáveis e aprecia-

das atualmente na “Arquitetura pelo Mundo” 
são os efeitos que os arquitetos e especialis-
tas em luminotécnica vêm conseguindo ob-
ter com a iluminação especialmente focada 
para valorizar as edificações e os cenários 
urbanos bem cuidados do planeta.

Embora a lâmpada elétrica incandescen-
te tenha vindo ao mundo através da genial 
criatividade de Thomas Edison, há pouco 
mais de um século, ou seja, milênios depois 
de surgirem os primeiros modelos arquite-
tônicos, seus efeitos deram um novo concei-
to à Arquitetura. O grande inventor jamais 
imaginou que sua criação viria embelezar o 
mundo de forma tão sui generis...

E são verdadeiramente incríveis os re-
sultados obtidos com o poder da luz, em de-
corrência de seu uso nesta nova ciência que 
progride assustadoramente, com produtos 
que não só embelezam os cenários urbanís-
ticos e de interiores, como também criam 
alternativas para usufruir ecologicamente da 
eficiência energética. E quem sai lucrando 
somos todos nós, com os encantos e benefí-
cios, aos olhos e ao planeta.

Já dissemos que “a luz é a roupa de festa 
com se vestem as edificações” contempladas 
com a boa Arquitetura. São incontestáveis 
os seus êxitos ao conferir volume, relevo, 
ao destacar detalhes no jogo de sombras, 
valorizar aspectos que se transformam este-
ticamente com sua correta e bem planejada 
aplicação.

Nas fachadas, então, pela própria visi-
bilidade que é compartilhada publicamente, 
os efeitos da luminotécnica são impressio-
nantemente mágicos e lúdicos. Arquitetos, 
urbanistas e especialistas em luz estão pro-
movendo verdadeiros shows de talento e de 
beleza nas ruas, nas pontes, nos pórticos, 
nas sacadas e até nas gárgulas e telhados.

Paris, metrópole que já é cognominada 
historicamente de “Cidade-Luz”, vem pro-
gressivamente se consagrando como tal, 
reforçando o justíssimo merecimento com 
os novos projetos de iluminação de prédios, 
praças e pontes, que, a cada ano, inovam e 
se aperfeiçoam com todos os encantos, em 
todos os recantos. A “Led” (luz emitida por 
diodo), seja em fitas, cabos, spots, guirlan-
das, balizadores e refletores, se destaca e dá 
seu show à parte.

Também em nossas últimas viagens pela 
Itália, Eslovênia e Croácia, pudemos verifi-
car as novidades do design que se destacam, 
sobretudo, no mundo da luminotécnica. Im-
pressionam os avanços dessa refinada “arte” 
tanto nos interiores como no paisagismo, se-
jam na área pública, privada ou urbanística.

O poder municipal tem investido na ilu-
minação de suas cidades em projetos bem 
elaborados e cuidadosos com efeitos valo-
rizadores dos melhores aspectos e caracte-
rísticas. Nos centros históricos preservados, 
a luz proporciona o destaque essencial aos 
elementos arquitetônicos mais significativos. 
Na área central da bonita capital da Eslovê-
nia, Liubliana, foram empreendidos excelen-
tes traçados de luz colorida focada nas bases 
internas das pontes sobre o Rio Ljubljanika, 
com resultados surpreendentes. Igualmente 
encantadora é a harmonia que se mantém 
subsequente nas fachadas de ambas as mar-
gens, em que o foco da luminária escondida 
se direciona em luz pontual, ou lavada, des-
tacando o relevo de cornijas, arcos, platiban-
das e frontões.

Enfim, além da Arquitetura de pedra, 
temos também avançado, a passos largos, a 
Arquitetura de luz!

Germano 
RomeroOra veja só

Passei da idade de me surpre-
ender com a estupidez humana. 
Ainda assim, fiquei revoltado com 
a atitude do médico que entregou à 
polícia a menina que tomou Cytotec 
para abortar.

Em nome de que princípios 
um profissional recebe uma me-
nina de 19 anos, fragilizada pelas 
complicações de um abortamento 
provocado sem assistência médica, 
ouve sua história, calça as luvas, 
toca seu útero e os anexos, adota a 
conduta que lhe parece mais ade-
quada, sai da sala e chama a polícia 
para prender em flagrante a pa-
ciente que lhe confiou 
a intimidade?

Existe covardia 
mais torpe?

A função primor-
dial da medicina é 
aliviar o sofrimento 
humano. Independen-
temente das contradi-
ções jurídicas criadas 
por uma legislação 
medieval, machista 
e desumana como a 
brasileira, entregar a 
menina à polícia con-
tribuiu para tornar-
lhe o sofrimento mais 
suportável?

A questão do 
aborto ilustra como nenhuma 
outra a hipocrisia moralista impos-
ta às mulheres pobres, pelos que 
se intitulam defensores da vida e 
atribuem a si próprios o papel de 
guardiões dos bons costumes e 
porta-vozes oficiais da vontade de 
Deus.

A realidade é cristalina: o 
aborto é livre no Brasil, basta ter 
dinheiro para pagar por ele.

Não faltam clínicas particula-
res e hospitais com médicos expe-
rientes que realizem abortamentos 
em boas condições técnicas, desde 
que bem remunerados.

Muitos ginecologistas que se 
negam a praticá-los em suas pa-
cientes indicam esses colegas, não 

raro criticados pelos mesmos que 
fizeram o encaminhamento.

Dias atrás, Cláudia Colucci, 
colunista da Folha, lembrou a 
pesquisa realizada pela Unicamp 
em conjunto com a Associação dos 
Magistrados Brasileiros mostrando 
que 20% dos 1.148 juízes entrevis-
tados tiveram parceiras que fica-
ram grávidas sem desejá-lo: 79,2% 
abortaram.

Das 345 juízas que partici-
param, 15% já haviam tido ges-
tações indesejadas: 74% fizeram 
aborto.

A colunista citou estudo seme-
lhante conduzido 
pela Federação 
das Associações 
de Ginecologia 
e Obstetrícia 
(Febrasgo) entre 
ginecologistas e 
obstetras: dian-
te de gestações 
indesejadas, 
cerca de 80% de 
suas mulheres 
recorreram à 
prática.

Entre as mé-
dicas ginecolo-
gistas a situação 
é semelhante: 
77% interrompe-

ram sua gravidez indesejada.
Por outro lado, 60% dos 

profissionais ouvidos confessaram 
que não ajudariam uma paciente, 
encaminhando-a a outro médico 
ou indicando medicamento abor-
tivo.

Na Penitenciária Feminina da 
Capital, são muitas as meninas que 
abortaram em espeluncas mantidas, 
na periferia, por mulheres que ven-
dem Cytotec e realizam procedimen-
tos cirúrgicos semelhantes às tortu-
ras dos tempos da Inquisição.

Mas, quando essas mulheres 
vão parar na cadeia, são encami-
nhadas para a ala do seguro.

As mesmas que a elas re-
correm nos momentos de aflição 

recusam-se a cumprir pena ao seu 
lado. Dizem que “elas matam crian-
cinhas”.

Estudo da Universidade Esta-
dual do Rio de Janeiro revelou que, 
em 2013, o SUS internou 154.391 
mulheres com complicações de 
abortamentos. Como a estimativa é 
de que aconteça uma complicação 
para cada quatro ou cinco casos, o 
cálculo é de que tenham ocorrido 
de 685 mil a 856 mil abortos clan-
destinos no país.

Um estudo publicado por 
pesquisadores da Universidade de 
Brasília mostra que 20% das 37 
milhões de brasileiras com mais 
de 40 anos já fizeram aborto. Es-
ses números servem de referência 
para a Organização Mundial da 
Saúde.

Feitos nas piores condições, 
complicações em abortos são a 
quinta causa de morte materna, no 
país.

A questão não pode ser mais 
tratada da forma bizarra e irres-
ponsável como tem sido.

Não se trata de ser a favor ou 
contra. Todos somos contrários, es-
pecialmente as mulheres grávidas 
que a ele recorrem como última 
saída.

O problema do aborto não é 
moral, é questão de saúde pública. 
Se 20% das brasileiras com mais 
de 40 anos já abortaram na clan-
destinidade, deveríamos puni-las 
com o rigor das leis atuais? Haveria 
cadeia para mais de 7 milhões?

Deixemos de hipocrisia. Nossa 
legislação só não muda porque as 
mulheres de melhor poder aquisi-
tivo abortam em condições relati-
vamente seguras. As mais pobres é 
que correm risco de morte e sen-
tem na pele os rigores da lei

Fonte: http://www1.folha.uol.
com.br/…/210824-medicina-policia-
lesca…

Excepcionalmente hoje não publicamos a coluna 
de Sitônio Pinto

Medicina policialesca

Artigo

Arnaldo Niskier Membro da ABL, presidente do CIEE/RJ e doutor em Educação - aniskier@ig.com.br

Drauzio Varella - médico

Artigo

opoldo Nachbin como o maior matemático brasileiro 
é uma falha, igualmente.

E o sambista Ismael Silva, por que não foi lista-
do? Nenhuma referência mereceu o escritor Austre-
gésilo de Athayde, durante 34 anos presidente da 
Academia Brasileira de Letras, e principal redator, 
na ONU, da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem.  Ou isso não é importante?

Da mesma forma que não poderia ser posto 
de lado o grande brasileiro que foi Josué de Castro, 
algumas vezes referido para o Prêmio Nobel da 
Paz.  Pior foi esquecer Jorge Amado, durante muitos 
anos o maior nome da literatura brasileira aqui e no 
exterior.  Qual a justificativa? Aliás, em se tratando 
de comemoração do aniversário do Rio, como deixar 
de fora a figura emblemática de Marques  Rebelo? 
Ele compõe, com Machado de Assis, Lima Barreto e 
Manuel  Antônio de Almeida o quarteto dos nossos 
maiores escritores já falecidos.

Citaram Carlos Chagas, mas esqueceram o seu 
filho, também um importante cientista.  Nem uma 
palavra sobre Elisete Cardoso, Maísa e Elis Regina.  
Ou mesmo Ronaldo Bôscoli, o pai da bossa nova, 
conforme testemunhamos.  O texto da reportagem 
utiliza um humor duvidoso, capaz de chamar Gran-
de Otelo de “negro  e feio”, além de gozar a gagueira 
de Otto Maria Carpeaux e a discutível habilidade de 
Adolpho Bloch como “bajulador de políticos”.  Se isso 
se refere à amizade dele com JK, a frase foi de extre-
ma infelicidade.

Um estudo publicado 
por pesquisadores 
da Universidade 
de Brasília mostra 
que 20% das 
37 milhões de 
brasileiras com 
mais de 40 anos já 
fizeram aborto
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Roteiro

Evento

Panelaço fabricado

Mídias em destaque

Em cartaz
 

Simplesmente Acontece

O espaço é prestigiado por moradores e turistas durante o ano inteiro

Os jovens britânicos Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam Cla-
flin) são amigos inseparáveis desde a infância, experimentando 
juntos as dificuldades amorosas, familiares e escolares. Em-
bora 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, enquan-
to cada um encontra outros namorados e namoradas. Mas o 
destino continua atraindo Rosie e Alex um ao outro.

ZÉ MEIOTA

Humor 

 Funesc [3211-6280]  Mag Shopping [3246-9200]  Shopping Tambiá [3214-4000]  Shopping Iguatemi [3337-6000]  Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188]  Sesc - Campina Grande [3337-1942] 
 Sesc - João Pessoa [3208-3158]  Teatro Lima Penante [3221-5835 ]  Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449]  Teatro Severino Cabral [3341-6538]  Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224]  Casa 
do Cantador  [3337-4646]

SERVIÇO  

A mesma direita que pretende fabricar uma 
manifestação pelo impeachment da presidente da 
República no próximo domingo, 15, conseguiu forjar 
um suposto ‘panelaço’ no último, 8, durante pronun-
ciamento de Dilma Rousseff em rede nacional. O que 
envergonha não é o posicionamento político de cida-
dãos que tinham o legítimo direito de protestar, caso 
quisessem, mas perceber que o protesto não existiu. 
Não houve panelaço algum.

A imprensa golpista mostrou a cara de uma vez 
por todas, escancaradamente, como talvez nunca te-
nha feito nos últimos 15 anos. A manchete da Folha 
de S.Paulo no dia seguinte ao pronunciamento falava 
desse tal panelaço, que ninguém ouviu. 

Talvez porque só tenha acontecido em alguns 
bairros nobres, em áreas isoladas, ou porque as 
pessoas que protestavam batiam em panelas de 
inox com revestimento cerâmico, daquelas que uma 
simples frigideira custa quase R$ 1 mil reais. Não 
tinham em casa panelas de alumínio, as boas para se 
fazer barulho.

O problema discutido entre a classe alta persis-
te, e agora as panelas entraram na discussão. Eles 
usam cerâmica, vidro temperado, e não admitem que 
quem era pobre antes de 2003 tenha trocado alu-
mínio por teflon, dos mais simples, ou mesmo inox, 
com compra parcelada em 24x.

Mas essa é uma discussão política, não cabe no 
espaço. Voltemos então à pauta. Houve panelaço? Não. 
Por que o destaque em um dos maiores jornais do 
país? Ninguém sabe. Essa dúvida persistiu ao longo do 
dia. Horas depois, no Bom Dia Brasil, da Rede Globo, 
uma reportagem longa mostrava cenas de ‘protesto’ 
durante o pronunciamento da presidente Dilma. 

As imagens apresentavam o que já foi dito 
acima: prédios de luxo, algumas luzes acendendo e 
apagando e o barulho de poucas panelas batendo, 
como se estivessem na cozinha de quem filmava. É 
gritante a tentativa da mídia golpista de aviltar um 
regime democrático. Eles sabem o poder que detêm 
e o utilizam da melhor forma possível.

Como era de se prever, o que sai na manchete da 
Folha e no Bom Dia Brasil pauta muitos veículos de 
comunicação no país. Então o dia inteiro se falava 
no suposto panelaço, e o assunto estava nas ruas da 
forma que o sambista Zeca Pagodinho trata o caviar: 
“nunca vi, nem comi, só ouço falar”.

Precisamos nos preparar. Nos próximos dias 
tentarão manipular a opinião pública mais uma vez. 
Antes, para inflar a manifestação do domingo, e de-
pois, com um esforço para traduzir o que não houve. 
No fim, o objetivo é o mesmo: golpe!

FOTOS: Divulgação

Quatro exposições estão em cartaz no mês 
de março na Estação das Artes Luciano Agra

Comédia romântica retrata destino de casal de amigos

Felipe Gesteira
Jornalista
contato@felipegesteira.comA galeria da Estação das Artes Lu-

ciano Agra, no Altiplano, está com quatro 
exposições abertas para visitação pública. 
A entrada é aberta ao público de todas as 
idades e o horário de funcionamento é de 
terça a sexta-feira, das 9h às 21h, e sába-
dos, domingos e feriados das 10h até 21h. 
As exposições permanecem em cartaz até 
o final do mês de março.

 A primeira delas é a exposição ‘Em 
Quadrinhos’ do desenhista, arte-educador 
e quadrinista Hausman Santos. O trabalho 
informa ao público sobre a situação do ce-
nário dos quadrinhos no mundo, no perío-
do de 2014 para 2015. Além dos desenhos, 
a exposição exibe filmes sobre o Dia Nacio-
nal do Quadrinho.

Outra exposição em cartaz são duas 
mostras receptivas: ‘Nordeste de Artes Vi-
suais’ e ‘La Gran Serpiente’. A primeira é 
uma contribuição para a circulação da pro-
dução em arte visual no Nordeste e a busca 
pelo caráter questionador das expressões 
artísticas. A exposição tem a curadoria do 
mestre em Artes Visuais das Universidades 
Federal de Pernambuco (UFPE) e da Para-
íba (UFPB), José Rufino. A segunda mostra 
‘La Gran Serpiente’ é de autoria da artista 
plástica pernambucana Beta Ferralc, que 
reside no Uruguai e está sendo apresenta-
da pela segunda vez no Brasil.

Ferralc captura, por meio do seu olhar 
interior, uma serpente que apenas se pode 
ver através de um véu. A serpente, repre-
sentada em movimento cíclico e contínuo, 
circula entre horizontes e desenha marcas 
que, ao estarem superpostas, ocultam e ao 
mesmo tempo aumentam as possibilida-
des de leitura da obra.

Tônio

KINGSMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). 
Gênero:ação. Duração: 128 min. Classifi-
cação: 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. Determi-
nado 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 
tenta impedir a ascensão do vilão Valentine 
(Samuel L. Jackson). Adaptação da série de 
quadrinhos criada por Mark Millar e Dave 
Gibbons. Manaíra9: 13h15, 16h15, 19h15 
e 22h10 Manaíra10:  16h30 CinEspaço 4: 
14h10, 19h10 e 21h40 

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, experimen-
tando juntos as dificuldades 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 en-
contra outros namorados e namoradas. Mas 
o destino continua atraindo Rosie e Alex um 
ao outro. Manaíra3: 14h15, 16h40, 19h10 e 
21h50 CinEspaço 3: 17h10 e 21h30

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 2015). 
Gênero: Animação. Duração: 92 min. Classifica-
ção: 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, dei-
xando 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 Bande-
ras), que os heróis terão de enfrentar em uma 
batalha fora da água. Manaíra8: 13h10, 15h30 
e18h  Tambiá 6/3D:  14h20 , 16h20 e 18h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). Gênero: 
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 
descoberta amorosa e sexual, Anastasia conhece 
os prazeres do sadomasoquismo, tornando-se 
o objeto de submissão do sádico Grey. Manaíra 

2: 12h50, 15h40, 18h25 e 21h15 CinEspaço4: 
16h40  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 decide combater o vilão antes que seja 
tarde. Manaíra7: 12h45, 14h50e  16h50  
CinEspaço 3: 14h e 15h40  

BIRDMAN (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 118min. Classificação: 16 anos. 
Direção: Alejandro González Iñárritu. Com 
Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward 
Norton . No passado, Riggan Thomson 
(Michael Keaton) fez muito sucesso inter-
pretando 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), Rig-
gan precisa lidar com seu agente Brandon 
(Zach Galifianakis) e ainda uma estranha voz 
que insiste em permanecer em sua mente. 
Manaíra9: 13h45  CinEspaço 3: 19h10

O SÉTIMO FILHO  (EUA 2015). Gênero: 
Aventura. Duração: 102 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Sergey Bodrov. Com Jeff 
Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore. John 
Gregory (Jeff Bridges) é o sétimo filho 
do sétimo filho e mantém uma cidade do 
século XVIII relativamente bem e longe 
dos maus espíritos. No entanto, ele não é 
mais jovem e suas tentativas de treinar um 
sucessor foram todas mal sucedidas. Sua 
última esperança é um menino chamado 
Thomas Ward (Ben Barnes), filho de um 
jovem fazendeiro. Seu primeiro desafio 
será grande: Ele terá que enfrentar a Mãe 
Malkin (Julianne Moore), uma terrível 
e poderosa bruxa, que escapou do seu 
confinamento quando o grande mestre 
Gregory estava afastado da cidade. 
Manaíra6: 14h45, 17h15, 19h45 e 22h15

PARA SEMPRE ALICE (EUA 2015). Gênero: 
Drama. Duração: 101 min. Classificação: 
12 anos. Direção: Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec 
Baldwin, Kristen Stewart. A Dra. Alice 
Howland (Julianne Moore) é uma renomada 
professora de linguistica. Aos poucos, ela 
começa a esquecer certas palavras e se 
perder pelas ruas de Manhattan. Ela é diag-
nosticada com Alzheimer. A doença coloca 
em prova a a força de sua família. Enquanto 
a relação de Alice com o marido, John (Alec 
Baldwinse), fragiliza, ela e a filha caçula, 
Lydia (Kristen Stewart), se aproximam. 
Manaíra1:17h50 Manaíra4: 12h, 14h30, 
17h, 19h30 e 22h05 Manaíra11: 13h30, 
16h, 18h30 e 21hCinEspaço 1: 14h, 16h, 
18h, 20h e 22h 

Outra exposição aberta é ‘África’, do 
fotógrafo Cássio Nogueira. No espaço, o 
visitante vai encontrar 70 imagens que faz 
parte das comemorações pelo Dia Nacio-
nal da Consciência Negra. As fotos revelam 
o cotidiano dos moradores da Libéria e 
Guiné, um local difícil, onde começa a trí-
plice fronteira de ambos os países com a 
Serra Leoa e termina com a Costa do Mar-
fim (monte Richard-Molard).

O fotógrafo 
Cássio Nogueira é Pernambucano for-

mou-se em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Em 2008, foi morar na Libéria, na África, 
quando começou a registrar a ausência de 

civilização ocidental, a cultura e as particu-
laridades do país pós-guerra. Residiu cinco 
anos lá. Foi neste período em que aprimo-
rou suas técnicas de fotografia e amadure-
ceu sua sensibilidade artística.

 

n Exposições em cartaz na Estação das Artes
Em Quadrinhos
n Mostra Nordeste de Artes Visuais
La Grand Serpiente
África
n Local: Estação das Artes Luciano Agra
Entrada Gratuita

Serviço
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Mostra de cinema comemora 30 
anos da redemocratização do país

Com patrocínio do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), começou na últi-
ma terça-feira, no Rio de Janeiro, a 
quarta edição da Mostra Cinema pela 
Verdade, comemorativa dos 30 anos 
da volta da democracia no Brasil. O 
projeto é promovido pelo Instituto 
Cultura em Movimento (Icem), com 
apoio da Comissão Nacional da Anis-
tia, do Ministério da Justiça.

A coordenadora da mostra, Ta-
tiana Maciel, informou que o evento 
vai exibir documentários sobre a dita-
dura militar, que se estendeu de 1964 
a 1985, em 54 universidades públicas 
e privadas, além de centros culturais 
de todos os estados e do Distrito 
Federal.

A sessão inaugural aconteceu 
na última terça-feira de manhã, nas 
Faculdades Integradas Simonsen, 
em Padre Miguel, com a exibição do 
filme Em Busca de Iara, de Flávio 
Frederico. A película narra a vida da 
guerrilheira Iara Iavelberg na visão de 
sua sobrinha, Mariana Pamplona.

“Trazemos filmes que tratam 

Os músicos Levy Blues, Eliézer Rocha, Degner Queiroz, Elias Ferrreira e Maquilson Cordeiro fazem parte da banda paraibana

Alana Gandra 
Agência Brasil

sobre a ditadura militar e têm sessões 
agendadas no Brasil inteiro”, disse 
Tatiana. Foram também selecionados 
para exibição na mostra os documen-
tários Osvaldão, sobre Osvaldo Orlando 
da Costa, morto na Guerrilha do Ara-
guaia, de Vandré Fernandes, Ana Petta, 
Fábio Bardella e André Lorenz Miche-
les; Democracia em Preto e Branco, de 

Pedro Asbeg, que retrata o movimento 
iniciado por jogadores do Corinthians, 
na década de 80; e 500 – Os Bebês 
Roubados pela Ditadura Argentina, de 
Alexandre Valenti, sobre famílias sepa-
radas pelo governo militar argentino, de 
1976 a 1983.

Tatiana disse que a ideia é fazer 
mais de 100 sessões no Brasil todo, 

Banda In The Mood Hard Blues realiza show hoje 
no Café da Usina Cultural Energisa, em João Pessoa

Noite de rock 

Uma noite recheada com o som 
do rock das antigas, é o que 
promete o show da banda In 
The Mood Hard Blues que 
se apresenta hoje, no Café 
da Usina Cultural Energisa, a 
partir das 19h com os maio-
res clássicos do rock mundial 

e com o ingresso no valor de R$ 15.
O repertório da Banda conta com os 

maiores sucessos, entre eles: Me and Devil 
Blues, Everything Gonna Be All Right, Roa-
dhouse Blues, Backdoorman, Thrill Is Gonne, 
Por que a gente é assim, Eu só preciso de 
Blues (autoral), Born to be Wild, Adiamento 
(autoral), Mary Had a Litlle Lamb, Abra a ca-
beça (autoral), Necessidade Básica (autoral), 
Help the poor, Purple Haze, Litlle Wing, Rua 
da Areia (autoral), Out on He Water Coast, All 
Along The Watchtower, Bluesman (autoral), 
Foxy Lady, Sunshine of Your Love,  Hoochie 
Coochie Man, Strange Brew, Cartas na mesa 
(autoral), Red House, La granje, Pride and 
Joy, Voodoo Child, Blues da Piedade, Down 
em Mim, Ainda te amo (autoral), Não amo 
ninguém, Fim da ilusão da liberdade (auto-
ral), Dazed And Confused.

Provando ser possível a convivência 
das fortes e ricas raízes regionais nordes-
tinas com a música da ‘In The Mood Hard 
Blues’, que agradece em forma de música 
a todas as pessoas que apoiaram a cons-
trução de sua história, na certeza de não 
acabar por aqui, e sim contribuir para uma 
vida longa à música do mundo. Em suas 
influências estão BB King, The Cream, John 
Lee Hooker, Stevie Ray Vaughan, Sonny Boy 
Williamson, Muddy Waters, Eric Clapton, 
Jimmi Hendrix, The Doors, Led Zeppelin.

Foto: Divulgação

Lucas Duarte  
Especial para A União

A banda: Trajetória e obra
O Blues e o Rock, na sua jornada pelo 

mundo encontrou-se em uma garagem 
de subúrbio por um grupo de amigos 
decididos a formar uma banda, o ano era 
2004 e o desafio era tocar a fusão de sons 

do passado, que nasceu com a propos-
ta de se fazer releituras de clássicos, as 
apresentações fazia crescer o número de 
admiradores, e após seis anos de ativida-
de a banda formada por Levi nos vocais, 
Eliézer na guitarra, Elias nas harmônicas, 

Degner no baixo e Maquilson na bateria, 
resolvem produzir um trabalho autoral, 
‘Eu só preciso de Blues’, primeiro álbum 
da banda, aprovado e financiado pelo 
Fundo Municipal de Cultura de João Pes-
soa, Paraíba.

até o final de abril. Todas as sessões 
serão seguidas de debates conduzi-
dos por professores das universida-
des, ex-presos políticos e estudiosos 
do assunto. De acordo com a asses-
soria de imprensa do BNDES, partici-
parão também dos debates pesqui-
sadores, integrantes de movimentos 
sociais, culturais e de direitos huma-
nos, além de equipes que participaram 
das filmagens dos longas-metragens 
exibidos na mostra.

Os debatedores são convidados 
pelos agentes mobilizadores da ses-
são. Tatiana informou que a mostra 
tem 27 agentes, um por Estado, 
todos universitários capacitados e 
responsáveis por mobilizar a sessão e 
promover o debate nas universidades 
ou centros culturais. “Então, em cada 
sessão, dependendo do filme e do lo-
cal, é convidada uma ou mais pessoas 
para o debate.” 

Segundo Tatiana, a agenda para 
o resto do país está sendo monta-
da. Para a próxima semana, estão 
marcadas sessões nas universidades 
federais do Piauí (dia 14) e de Mato 
Grosso do Sul (dia 16)  e no Institu-
to Federal de Juiz de Fora, em Minas 
Gerais, no dia 17.

Foto: Reprodução internet
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Quem ganha até R$ 1.903,8 
está isento do Imposto de 
Renda Pessoa Física

Transplante de rim
344 estão na fila de espera e medo impede doação
Janielle Lima
Especial para A UNIÃO

Entre 2013 e 2014, a Paraí-
ba registrou uma queda de 17% 
no número de transplantes reali-
zados. Hoje, Dia Mundial do Rim, 
a Sociedade Brasileira de Nefro-
logia (SBN), realizará uma cam-
panha de prevenção com o tema 
“Rins Saudáveis”. Segundo disse 
Gyanna Lys, diretora do Centro 
de Transplantes da Paraíba, ainda 
existe medo por parte dos familia-
res. Medo da doença, da deforma-
ção do corpo e desconhecimento 
da intenção de doar por parte de 
quem morreu. Ela informa que 
344 pessoas aguardam na lista 
de espera e muitas outras mor-
rem durante o tratamento devido 
às complicações da doença renal. 
Atualmente, 1.800 pessoas pas-
sam pelo tratamento de hemodi-
álise.

Não basta ter apenas a vonta-
de de doar, é preciso manter uma 
vida saudável para que o órgão 
não seja comprometido. Acredita-
se que a partir desta campanha, as 
pessoas consigam alcançar uma 
melhor qualidade de vida, evi-
tando, assim, problemas renais e 
fazendo com que essas sejam pro-
váveis doadores.

Para doar, basta mostrar inte-
resse em salvar vidas e se direcio-
nar para a Central de Transplantes. 
Feito isso, exames serão realizados 
para comprovar a saúde renal e a 
compatibilidade com algum recep-
tor. O presidente da Associação de 
Renais Transplantados e Doadores 
da Paraíba (Renais-PB), Carlos Ro-
berto Lucas, passou pelo processo 
de hemodiálise durante um ano e 
quatro meses após ser diagnos-
ticado com nefropatia grave. “Eu 
era hipertenso. Sabia que era hi-
pertenso e não me prevenia. Bebia 
sem me preocupar com a saúde”, 
relata Lucas. A partir da compa-
tibilidade com a irmã, Rosimere 
Lucas, ele recebeu um transplan-
te renal e com isso, voltou às suas 
atividades normais. “É uma doença 
silenciosa. Fui ficando doente sem 
saber. Quem não se preocupa com 
a saúde está propenso a ter alguma 
doença” avisa.

Gyanna Lys também orienta 
que, em caso de suspeita, deve-
se procurar inicialmente a rede 
básica de saúde mais próxima. 
Quando identificado o problema, 
o paciente é encaminhado para o 
especialista. “Durante a consulta 
o paciente deverá tirar todas as 
suas dúvidas e caso precise de tra-
tamento dialítico, este será enca-
minhado para o serviço de diálise 
do SUS”, explica.

A Central de Transplantes da Paraíba funciona 24h e pode ser contatada através do número 3244-
6192. Os nefrologistas podem ser encontrados no Hospital Universitário (HU) e no Cerest - Centro 
Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (antigo Pam de Jaguaribe). O contato com o HU 
pode ser feito através do número (83) 3216-7042 e com o Cerest ligando para (83) 3218-4163.

FIQUE ATENTO
São considerados alguns sintomas:

SAIBA MAIS

Pressão alta

Inchaço ao redor dos olhos e pernas

Fraqueza constante

Náuseas

Dificuldade de urinar

Urina com aspecto sanguinolento

Dor lombar

Urinar diversas vezes ao dia ou poucas vezes

Para cada tipo de do-
ença renal, haverá um tra-
tamento a ser elaborado 
pelo médico nefrologista. 
Ele determinará a frequên-
cia das avaliações e orien-
tará o paciente para ou-
tros profissionais da saúde 
como o nutricionista, de-
pendendo de cada neces-
sidade do paciente. O con-
trole da dieta e melhoria na 
qualidade de vida é apenas 
o começo dos tratamentos 
a serem estabelecidos. 

Um dos tratamentos 
mais conhecidos é a hemo-
diálise. Procedimento feito 
por uma máquina onde 
acontece a limpeza e filtra-
çãodo sangue, eliminando 
resíduos prejudiciais à saú-
de, como excesso de sal e 
líquidos. Ou seja, esta má-
quina tem a função de fa-
zer o que o rim doente não 
pode. Ela também controla 
a pressão arterial e ajuda o 
corpo a manter o equilíbrio 
de substâncias como sódio, 
potássio, uréia e creatinina. 

Doenças comuns
Muitas doenças são re-

lacionadas com a deficiên-
cia dos rins. A Nefrite carac-
teriza-se pela presença de 
albumina e sangue na uri-
na, edema e hipertensão. 
A Infecção Urinária, causa 
dor, ardência e urgência 
para urinar. O volume uri-
nado torna-se pequeno 
e frequente, tanto de dia 
como de noite. No Cálculo 
Renal, sente-se cólicas re-
nais, com dor no flanco e 
costas é muito característi-
ca, quase sempre com san-
gue na urina e em certos 
casos pode haver elimina-
ção de pedras. Outras do-
enças também podem vir 
a dificultar o modo de vi-
ver de um paciente. Assim 
como a Insuficiência Renal 
Aguda, que é causada por 
uma agressão repentina ao 
rim, por falta de sangue ou 
pressão para formar urina 
ou obstrução aguda da via 
urinária. 

Tratamento 
específico

Existe a doação de um parente 
ou não, e a de uma família que teve 
um pessoa morta. Para o doador 
vivo, será necessário a sua mani-
festação voluntária. Sendo de um 
falecido, os rins serão retirados 
após diagnóstico de morte encefá-
lica (parada de todas as funções do 
cérebro) com a permissão dos fa-
miliares. Os critérios de seleção de 
receptor são compatibilidade com 
o doador e tempo de espera em 
lista. São feitos vários exames para 
constatar o bom funcionamento 
dos rins, compatibilidade sanguí-
nea e outros tipos de compatibili-
dade com o receptor.

Gyanna Lys lembra que anu-
almente, no dia 27 de setembro, 
acontece o Dia Nacional de Doação 
de Órgãos, com uma programação 
especial para formar multiplica-
dores de forma consciente sobre a 
importância da doação de órgãos. 
“Durante o ano, também trabalha-
mos com um programa de educa-
ção continuada nas escolas”, acres-
centa. Os principais fatores de risco 
das doenças renais são a hiperten-

Prevenção ainda é o melhor remédio

são arterial, diabetes e doenças 
familiares. Além de outros fatores 
que também podem comprometer 
a função renal como: obesidade e 
fumo. “Cuidando da saúde como 
um todo, estará cuidando automa-
ticamente da saúde do rim” alerta 
o presidente da Renais-PB, Carlos 
Lucas. Ele ainda recomenda: “É ne-
cessário que se pratique exercícios, 
que se faça uma dieta com pouco 

sal, controle de peso corporal, con-
trole de pressão arterial, do coleste-
rol e da glicose, não fumar, não abu-
sar da bebida alcoólica”.

Também deve-se realizar anu-
almente exames de pressão arterial, 
dosagem de glicemia, creatinina, 
sumário de urina e ultrassonografia 
de aparelho urinário em alguns ca-
sos. Os exames podem ser realiza-
dos na rede pública de saúde.

FOTO: Divulgação

“Eu era hipertenso. Sabia que era e não me prevenia. Bebia sem me preocupar com a saúde”, diz o transplantado Carlos Lucas 

Hipertensão 
arterial, diabetes e 
doenças famíliares 
são fatores de 
risco das doenças 
renais
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Renda de até R$ 1.903,98 é isenta 
ImposTo de Renda pessoa físIca

Reajuste da tabela foi 
divulgado ontem no Diário 
Oficial da União

paraíba: todos os cantos Teresa duarte - teresaduarte2@hotmail.com

l mIlhas

O uso das milhas acumuladas em 
cartão de crédito é muito comum nos 
dias atuais. Porém, é bom ficar atentos 
e observar quando é vantagem usar. 
O consultor em finanças pessoais, 
Guilherme Baía, orienta que as pessoas 
devem verificar os preços em que 
as passagens aéreas estão sendo 
comercializadas, já que muitas vezes 
as empresas fazem promoções. “Para 
você usar as milhas acumuladas com 
as compras do cartão de crédito ou 
comprar com dinheiro, em primeiro lugar 
deve analisar o que sai mais em conta”, 
explica o consultor.

l pacoTes

l BoqueIRão 
O Hotel Fazenda Família Chique-Chique Boqueirão é um 

local ideal para quem procura o descanso com seus familiares. 
Localizado às margens do Açude Epitácio Pessoa, conhecido como 
Açude de Boqueirão, o hotel oferece wi-fi gratuito em todas as 
dependências do estabelecimento, 20 apartamentos confortáveis, 
com ar condicionado ou ventilador e uma ampla varanda em que 
o hóspede pode relaxar numa rede, contemplando o açude e a 
Serra de Caturité. A gastronomia é composta de um cardápio bem 
variado sendo composto por muitas iguarias da culinária nordestina, 
a exemplo do bode guisado, galinha de capoeira, cuscuz, feijão 
verde, macaxeira, tapioca e muito mais, além de peixes, pescados 
no próprio açude, a exemplo da tilápia. O hóspede também conta 
com esporte náutico e pescaria praticada no açude, piscina, sala de 
jogos com mesas de sinuca, área para churrasco e apresentação 
de um animado trio de forró pé de serra nas noites dos sábados. A 
diária custa R$ 120,00 por pessoa, com direito ao café da manhã, 
almoço e jantar. Informações pelos telefones (83) 3391-1469/ (83) 
9316-2512/ (83) 9924-5859 ou pelo site: www.hotelchiquechique.
com.br e E-mail: hfchique@hotmail.com.

l pRaIas

As belezas das praias do Litoral paraibano se tornam 
um verdadeiro atrativo aos turistas. Além das praias 
urbanas, a exemplo de Tambaú, Manaíra, Cabo Branco 
e Bessa o roteiro pelas praias pode ser esticado até 
a cidade do Conde, no Litoral Sul. Lá estão localizadas 
as praias de Coqueirinho, Tambaba (naturista), Bela e 
Carapibus. Ao final do dia, o turista pode conhecer a 
beleza da Praia do Jacaré, no Litoral Norte, onde acontece 
o famoso pôr do sol, acompanhado pelo Bolero de Ravel 
executado pelo músico Jurandir do Sax.

l museu da RapaduRa

Quem estiver com intenção de 
contratar pacotes ofertados pelas 
agências de turismo para o feriadão da 
Semana Santa, o secretário do Procon de 
João Pessoa, Helton Renê, alerta sobre 
os cuidados que a população deve ter 
ao contratar um desses. Conforme ele o 
consumidor deve ficar atento ao que está 
sendo oferecido no material de divulgação 
do pacote e verificar se os itens constam 
no contrato que será assinado com 
a agência de turismo a exemplo do 
material promocional divulgado pela 
agência, pois os itens que nele consta 
também deverá estar incluído no contrato 
quando ele for assinado. Além disso, a 

pessoa jamais deverá fazer depósito de 
pagamento em conta pessoa física e sim, 
exclusivamente na conta da agência que 
é jurídica.“Quando for fazer depósito em 
conta bancária, o cliente deve observar de 
imediato se trata-se de conta-corrente 
física ou jurídica porque esse depósito 
somente poderá ser feito na conta da 
empresa. Se por acaso a pessoa comprar 
um pacote e, no momento que chegar 
ao local não esteja incluído o que previa 
no pacote, o consumidor deverá arcar 
com essas despesas e guardar todos os 
comprovantes para ser reembolsado por 
danos materiais judicialmente”, alertou o 
secretário.

Conhecer todas as etapas do trabalho 
artesanal na produção da rapadura, desde 
a grande moenda de madeira usada para 
extração do caldo da cana até a colocação 
do doce nos tradicionais formatos 
retangulares. A viagem de volta ao tempo 
é possível através de uma simples visita ao 
Museu da Rapadura, localizado no Campus 
II da Universidade Federal da Paraíba, na 
cidade de Areia. Além do processo de 
produção da rapadura, o visitante também 
pode vivenciar a época dos senhores 
de engenho na tradicional casa grande, 

que continua lá muito bem preservada, 
abrigando objetos singularmente curiosos, a 
exemplo do relógio de parede de 226 anos 
que ainda funciona, palmátória de ferro, 
oratório típico e uma coleção de móveis 
rústicos que eram usados. O visitante 
também poderá apreciar uma exposição 
com diversas garrafas da produção da 
cachaça. O Museu da Rapadura funciona de 
terça a sexta, das 9h às 16h e, das 9h às 
13h, nos fins de semana. A visita pode ser 
agendada na Central de Museus de Areia: ou 
pelo fone (83) 8701.0021. 
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Brasília (AE) - Os con-
tribuintes terão apenas uma 
compensação parcial no ajuste 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2016, ano-base 2015, 
por causa dos três meses em 
que a tabela nova não vigorou, 
entre janeiro e março - neste 
período o governo arrecadou 
mais, por causa da vigência da 
tabela anterior. É válido lem-
brar que a medida de ajuste 

na tabela do IRPF, acertada 
na última terça-feira entre go-
verno e Congresso, entra em 
vigor apenas no mês que vem. 
Ainda conforme o órgão, a cor-
reção escalonada da tabela do 
IRPF negociada na terça-feira, 
10, com o Congresso Nacional 
só valerá para 2015. 

Segundo o órgão, o rea-
juste de deduções de depen-
dentes e gastos de educação 
do Imposto de Renda para 
Pessoa Física ficou em 5,5%. 
Para contribuintes com mais 
de 65 anos, a correção será 
de 6,5%. A MP foi publica-

da no Diário Oficial da União 
de ontem. Segundo o texto, a 
partir de abril serão aplicadas 
quatro faixas de reajuste de 
acordo com a faixa de renda 
do contribuinte: 6,5%, 6%, 
5% e 4,5%. Com isso, contri-
buintes com renda mensal de 
até R$ 1.903,98 ficarão isentos 
do recolhimento do tributo. 
Aqueles com renda entre R$ 
1.903,99 e R$ 2.826,65 serão 
taxados com uma alíquota de 
7,5%; os que ganham entre 
R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05 se-
rão taxados a uma alíquota de 
15%; para quem recebe entre 

R$ 3 751,06 e 4.664,68, a co-
brança será de 22,5%; para os 
contribuintes com renda su-
perior a R$ 4.664,68, a alíquo-
ta será cheia, de 27,5%.

Ontem, o ministro Levy 
disse que a medida vai benefi-
ciar os cerca de 25 milhões de 
brasileiros que declaram seus 
rendimentos, em particular 
aproximadamente 16 milhões 
de pessoas, que ficarão isentas 
do tributo neste ano. Outros 5 
milhões de contribuintes, se-
gundo o ministro, serão con-
templados com a correção na 
faixa de 5,5%.

O Ministério do Turismo 
divulgou, ontem, um levanta-
mento sobre a intenção de via-
gem do brasileiro pelos próxi-
mos seis meses. A maior parte 
dos viajantes entrevistados em 
fevereiro escolheu um destino 
brasileiro (73,2%), na região 
Nordeste (45,1%), e elegeu 
a casa de parentes e amigos 
para se hospedar. Entre os que 
ganham R$ 2.101 e R$ 4.800, 
o aumento foi de mais de seis 
pontos percentuais, passando 
de 45,3% para 51,6%.

“O levantamento mostra 
que a intenção de viajar pelo 
Brasil aumentou de 67,8% em 
fevereiro de 2014 para 73,2% 
este ano. O mercado interno 

continua sendo a principal 
alavanca para o setor turísti-
co no Brasil”, disse o ministro 
do Turismo, Vinicius Lages. A 
Sondagem do Consumidor - 
Intenção de Viagem é realiza-
da todos os meses com duas 
mil pessoas em Belo Horizon-
te, Brasília, Porto Alegre, Re-
cife, Rio de Janeiro, Salvador 
e São Paulo. As sete capitais 
brasileiras monitoradas cor-
respondem a 70% do fluxo 
turístico do Brasil. 

O boletim de fevereiro 
também revela alguns desta-
ques regionais. Os moradores 
da capital gaúcha, por exem-
plo, são os que mais investem 
em hotéis e pousadas (69,5%). 

Em comparação ao mesmo 
período do ano passado, hou-
ve um crescimento de 40,6%.
Já os brasilienses registraram 
a maior intenção de viajar so-
zinhos (31%), seguidos pelos 
paulistas (19%). O percentu-
al é o maior registrado para o 
mês de fevereiro desde 2012 
na capital federal. Brasília 
também é a capital em que os 
moradores demonstraram a 
maior intenção de viagem nos 
próximos seis meses (27,4%).

Recife (PE), por sua vez, 
registrou a maior intenção de 
viajar de avião nos próximos 
seis meses (85,8%), seguido 
por Brasília (DF, 74,6%) e Rio 
de Janeiro (72,2%). Os recifen-

ses são também os que mais 
desejam se hospedar na casa 
de parentes e amigos (65,3%).

Se o deslocamento for de 
ônibus, os moradores de Sal-
vador (BA) lideram o ranking 
(44%), entre as sete capitais 
monitoradas pelo Ministério 
do Turismo. 

O percentual é mais que o 
dobro da segunda capital que 
mais demonstrou preferên-
cia pelo ônibus como meio de 
transporte (Belo Horizonte – 
16,4%). O impacto econômico 
de seis feriados nacionais para 
a indústria nacional de viagens 
e turismo será de R$ 18,66 bi-
lhões, de acordo com projeção 
do Ministério do Turismo.

Nordeste é principal destino, diz Turismo
InTenÇão de VIaGem

Um grupo de agriculto-
ras do assentamento Espe-
rança - localizado em Areia, a 
cerca de 140 quilômetros de 
João Pessoa - está fazendo a 
diferença na região. Sem agre-
dir o meio ambiente, a comu-
nidade tem transformado a 
fibra do tronco da bananeira 
em peças de artesanato como 
caixas, vasos, flores, chine-
los, brincos, colares e tiaras, 
tudo realizado sem agredir ao 
meio ambiente.

Os produtos foram de-
senvolvidos durante um cur-
so que teve 40 horas/aula. As 
peças serão comercializadas 
na região do Brejo, que pos-
sui grande potencial turístico 

e realiza eventos que atraem 
muitos visitantes. A iniciativa 
tem a coordenação da Coope-
rativa de Trabalho Múltiplo 
de Apoio às Organizações de 
Autopromoção (Coonap), con-
tratada pelo Incra (PB) para 
prestar assistência técnica aos 
assentamentos.

O que chama mais a aten-
ção com esse artesanato é a 
mudança na valorização do 
tronco das bananeiras, que 
normalmente é descartado, 
por acumular fungos preju-
diciais ao cultivo.  Agora, ele 
passa a representar uma possi-
bilidade grande de geração de 
renda não agrícola no assenta-
mento. 

Fibra da bananeira 
dá renda a agricultoras

Mulheres de assentamento produzem caixa, vaso, flores e chinelos

foTo: Divulgação/Incra
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Taxa de juros é a maior desde julho de 1999
Cartão de crédito 

Parfor oferece 47 mil vagas 
em cursos de Licenciatura

EDUCAÇÃO BÁSICA

Novo medicamento para Hepatite C
tem percentual maior de eficácia 

REGISTRO DA ANVISA

FOTO: Reprodução/Internet

Bruno Bocchini 
Repórter da Agência Brasil

As taxas de juros para pessoa 
física e jurídica voltaram a subir 
no mês passado, segundo levanta-
mento, divulgado ontem, pela As-
sociação Nacional de Executivos de 
Finanças, Administração e Contabi-
lidade.

Todas as seis linhas de crédito 
pesquisadas para pessoa física so-
freram elevação: juros do comércio, 
de 4,9% ao mês em janeiro, para 
5,1% em fevereiro e cartão de cré-
dito, de 11,2% para 11,6%, a maior 
taxa desde julho de 1999.

Apresentaram elevação tam-
bém o crédito direto ao consumidor 
(de 1,9% para 1,99%), empréstimo 
pessoal dos bancos (de 3,7% para 
3,9%) e empréstimo pessoal por fi-
nanceira (de 7,4% para 7,5%).

O cheque especial subiu de 
9,1% para 9,4%, o maior desde 
julho de 2003. Na média, a taxa de 
juros para pessoa física ficou em 
6,6% em fevereiro, a maior desde 
novembro de 2011. 

As três linhas de crédito pes-

quisadas para pessoas jurídicas 
tiveram alta em fevereiro. O des-
conto de duplicatas (de 2,6% ao 

mês, em janeiro, para 2,69% em 
fevereiro); conta garantida (de 
6,2% para 6,3%, a maior taxa 

desde janeiro de 2003). O capi-
tal de giro subiu de 2,1% para 
2,15%. Na média, a taxa de juros 

para empresas, em fevereiro, fi-
cou em 3,7%, a maior desde ja-
neiro de 2012.

Juros do cartão, do comércio, do crédito direto ao consumidor, de empréstimo pessoal dos bancos e do cheque especial sofreram elevação, diz associação

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) concedeu o 
registro de um novo medicamento 
para tratamento da Hepatite C, o 
Olysio (simeprevir sódico).

A publicação está no Diário Ofi-
cial da União (DOU) de ontem. Com 
isso, médicos e pacientes passam 
a ter mais uma opção terapêutica 
para a doença. O processo de regis-
tro desse medicamento foi alvo de 
priorização de análise em outubro 
de 2014, por solicitação do Ministé-
rio da Saúde.  

O Olysio é o segundo medica-
mento novo para o tratamento da 
Hepatite C registrado em 2015.  A 
nova droga tem como potencial 

vantagem em relação às terapias 
já existentes um percentual maior 
de eficácia, tempo reduzido de tra-
tamento, comodidade posológica 
(uma vez ao dia), além dos benefí-
cios do uso oral.

De acordo com dados do Mi-
nistério da Saúde, cerca de 3% da 
população mundial pode ter tido 
infecção por esse vírus, o que cor-
responde a 185 milhões de pessoas. 
No Brasil, a prevalência na popu-
lação é em torno de 1,4% a 1,7%, 
principalmente entre os maiores de 
45 anos.

Segundo o levantamento, atu-
almente, 15,8 mil pessoas estão 
em tratamento para a Hepatite C 

no SUS, sendo o Brasil um dos úni-
cos países em desenvolvimento no 
mundo que oferece diagnóstico, 
teste e tratamento universal para 
as hepatites virais, em sistemas pú-
blicos e gratuitos de saúde

Vírus
A Hepatite C é causada pelo ví-

rus C (HCV). A transmissão ocorre, 
principalmente, por meio de trans-
fusão de sangue, compartilhamen-
to de material para uso de drogas, 
objetos de higiene pessoal – como 
lâminas de barbear e depilar, alica-
tes de unha ou outros objetos que 
furam ou cortam, na confecção de 
tatuagem e colocação de piercings.

Em sessão de julgamento na tarde da última 
terça-feira, a Comissão de Anistia do Ministério 
da Justiça anistiou politicamente seis mulheres 
vítimas de perseguição e violência durante a dita-
dura militar (1964-1985).

Quando é anistiada, a pessoa recebe descul-
pas formais do Estado brasileiro, que reconhece 
que não deveria ter agido daquela forma no pas-
sado. O anistiado também recebe uma reparação 
financeira, que vai depender de cada caso.

Uma das anistiadas, Sandra Carnio, disse que 
quer “enterrar” essa história.  “Eu tinha 20 anos 
quando fui sequestrada pela repressão, pela dita-
dura militar, e levada para o DOI-Codi [Destaca-
mento de Operações de Informações do Centro 
de Operações de Defesa Interna], e lá sofri todos 
os maus-tratos que se pode imaginar na vida”, re-
lembrou Sandra, emocionada.

Sandra, que tem hoje 62 anos, contou que foi 
presa como testemunha, por ter um primo próxi-
mo que abrigava pessoas que se opunham ao go-
verno.”Eu também ajudei algumas pessoas vistas 
como subversivas, e isso tudo aconteceu.”

Depois de 12 dias presa, sem dormir, sem to-
mar banho, sofrendo torturas psicológicas e físi-

cas, Sandra voltou à vinícola onde trabalhava e 
foi demitida sumariamente. “Eu fui execrada por-
que passei a ser vista como subversiva.”

Todos os julgamentos de hoje foram de pedi-
dos de anistia para mulheres, como uma homena-
gem pelo Dia Internacional da Mulher, comemo-
rado no último domingo (8). 

Além de Sandra, foram anistiadas Selma Ben-
jamin, Maria Fernanda Vieira, Raira Pena Cardo-
so, Jocely Regina Sardão e Selma Bandeira Vale, 
já falecida.

As indenizações, concedidas retroativamene, 
variaram entre R$ 100 mil e R$ 200 mil. Com ex-
ceção do pedido concedido post mortem, todas 
as anistiadas receberão remuneração vitalícia cal-
culada individualmente, com base na profissão 
que exerciam quando foram vítimas da ditadura 
militar.

Antes do julgamento, a Comissão de Anis-
tia fez uma sessão especial em homenagem a 
oito mulheres que se destacaram na defesa dos 
direitos das mulheres e na reconstrução da me-
mória histórica e esclarecimento da verdade de 
fatos ocorridos durante o período ditatorial no 
Brasil.

Ministério da Justiça anistia 
mulheres vítimas de perseguição 

CRIMES DA DITADURA MILITAR

O período de pré-inscrições 
em cursos de Licenciatura oferta-
dos no Plano Nacional de Formação 
dos Professores da Educação Bási-
ca (Parfor) da Fundação Capes se-
gue até amanhã.

A pré-inscrição deve ser feita, 
exclusivamente pelo site da Platafor-
ma Freire. Para se pré-inscrever, o do-
cente deve estar cadastrado na base 
do Educacenso de 2013 ou 2014.

Os cursos de Licenciatura ofer-
tados pelo Parfor são inteiramente 
gratuitos e destinam-se aos docen-
tes em exercício na rede pública 
de educação básica. No Parfor são 
ofertados os seguintes cursos:

Licenciatura – para docentes 
ou tradutor intérprete de Libras em 
exercício na rede pública de educa-
ção básica que não tenham forma-
ção superior ou que mesmo tendo 
essa formação se disponham a rea-
lizar curso de Licenciatura na eta-
pa/disciplina em que atua em sala 
de aula;

Segunda Licenciatura – para 
docentes que estejam em exercício 
há pelo menos três anos na rede 
pública de educação básica e que 

atuem em área distinta da sua for-
mação inicial, ou para profissionais 
que atuam como tradutor intérpre-
te de Libras;

Formação pedagógica – para 
docentes graduados não licencia-
dos que se encontram no exercício 
da docência ou que atuem como 
tradutor intérprete de Libras na 
rede pública da educação básica.

São disponibilizadas um total 
de 47.365 vagas, sendo 26.630 em 
cursos de Licenciatura, 17.015 em 
cursos de Segunda Licenciatura e 
1.720 em Cursos de Formação Pe-
dagógica.

Secretaria da Educação faz avaliação
Para participar do processo 

seletivo dos cursos do Parfor, a pré-
-inscrição realizada pelos docentes 
deverá ser avaliada pela Secretaria 
de Educação Estadual ou Municipal 
à qual o pré-inscrito estiver vincula-
do. Nessa avaliação, a Secretaria de 
Educação informa, na Plataforma 
Freire, se valida ou não a participa-
ção do docente. O período de valida-
ção pelas Secretarias de educação é 
de 16 de março a 24 de abril.

É importante ressaltar que a 
pré-inscrição e a validação não ga-
rantem a matrícula do professor. 
A realização da matrícula depende 
de aprovação em processo seletivo 
definido pela IES e do atendimento 
aos requisitos do programa e das 
regras para a formação das turmas.

Para saber mais sobre o Par-
for, leia o manual disponível no 
site da Capes. Em caso de dúvi-

das, ligue para 0800 616161, opção 
7, ou envie mensagem através do 
Fale Conosco.

O Plano Nacional de Formação 
dos Professores da Educação Bási-
ca, na modalidade presencial é um 
programa emergencial instituído 
implantado em regime de colabo-
ração entre a Capes, os Estados, 
Municípios o Distrito Federal e as 
Instituições de Educação Superior.

Pretende induzir e fomentar a 
oferta de Educação Superior, gra-
tuita e de qualidade, para professo-
res em exercício na rede pública de 
educação básica.

Para concorrer à vaga nos cur-
sos ofertados, os professores de-
vem, entre outros requisitos, estar 
cadastrado no Educacenso na fun-
ção Docente ou Tradutor Intérprete 
de Libras na rede pública de educa-
ção básica.

Capacitação é 
gratuita e 
destina-se aos 
docentes em 
exercício na rede 
pública 

Finanças



Sras. Juceli Monteiro 
de Oliveira, Ana Cláudia 
Rolim, Viviane Teixei-
ra Gouveia, Marileide 
Melquíades de Araújo e 
Diana Furtado Cândido 
Santos, empresários 
César Dantas, Socor-
ro Lira Braga e Raquel 
Góes, deputado Antônio 
Mineral, suplente de se-
nador Tavinho Santos, 
escritora Balila Palmeira, 
psicóloga Fátima Car-
neiro Souto, médico 
Gutenberg Botelho, 
executivo Paulo Rober-
to Neiva Gouvêa médica 
Jackeline Ferreira.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  José Octávio lança no dia 
18, a biografia do ex-gover-
nador Ronaldo Cunha Lima, no 
Sebo Cultural,às 17h.
  O advogado Carlos Pessoa 
de Aquino  está  preparando o 
lançamento do livro “Reflexões 
Intemporais de um Advogado”, 
que será no dia 18 deste mês, 
no Sebo Cultural.

Zum Zum Zum

FOTO Studio Rocha

Professores
A SECRETARIA de 

Estado da Educação, 
abriu as inscrições para o 
processo seletivo sim-
plificado à distância de 
professores das redes 
estadual e municipal de 
ensino que desejam atuar 
como tutores a distân-
cia do Projeto Educador 
Digital, visando atender a 
formação de professores 
da rede para os Cursos 
do Proinfo Integrado.As 
inscrições no site www.
paraiba.pb.gov.br/edu-
cacao) até as 23h59 de 
amanhã.

O aniversariante de hoje, Tavinho Santos, Wills Leal e Ivan Y Plá Trevas

“Você é aquele pote de 
feijão que eu pensava 
que era sorvete”

“Felicidade é um dia 
de tempo ameno e um 
sorvete no fim da tarde”

GILBERTO MARQUES ALICE VENTURI

Mulheres
MAIS mulheres 

estão participando dos 
cursos promovidos 
pelo Senai, com um 
aumento de quatro 
vezes a mais em dez 
anos  em todo o país.
Passou de 273 mil em 
2005, para 1,1 milhão 
em 2014. Uma  grande 
evolução.

FOTO: Goretti Zenaide

América Cantizani e Balila Palmeira, que está hoje aniversariando

   Domingo é dia do aniversário de dona Etienete Marinho Duarte, viúva 
do  jornalista e escritor Waldemar Duarte, que completará 90 anos. Pessoa muito 
querida na socidade.

A aniversariante de hoje, Fátima Souto com Marielza Araújo e Maisa Cartaxo

FOTO: ArquivoFOTO: Dalva Rocha

Hélia e Gutenberg Botelho, ele está hoje aniversariando

Parede Poética
O POETA Sérgio 

de Castro Pinto, da 
Academia Paraibana 
de Letras, terá alguns 
de seus poemas nas 
paredes da Estação 
Ferroviária de João 
Pessoa, num projeto 
da CBTU, que começou 
na última terça-feira e 
ficará em cartaz até 19 
de maio. “Acho muito 
importante o Parede 
Poética”, disse. 

FOTO: Dalva Rocha

Beleza em família: Lívia e Geórgia Rodrigues de Aquino

Biojoias

AS BIOJOIAS pro-
duzidas por artesãs da 
Praia da Penha, desfilarão 
nas passarelas da São 
Paulo Fashion Week 
Verão 2016, marcado para 
acontecer em abril. O 
material usado é de esca-
mas de peixe, sementes 
e cocos. A seleção do 
material é do estilista 
mineiro Ronaldo Fraga.

Craques
CRAQUES do futsal brasileiro participam de um amis-

toso, hoje, para marcar a reinauguração do Ronaldão, às 
19h. O ex-jogador Fininho, bicampeão mundial pela Seleção 
Brasileira de Futsal, em 1992 e 1996, é presença garantida 
no evento, que vai reunir a Seleção Master Paraibana contra 
a de Pernambuco, liderada por Edinho.

AS JORNALISTAS Iara Ieno e Melissa Paulino, da 
Pauta Comunicação, participaram de do Workshop Anual 
das Assessorias de Imprensa da Natura Cosméticos, que 
aconteceu na sede da empresa em São Paulo. O evento 
reuniu profissionais das agências de todo o país, que fazem 
parte do time de relacionamento da Natura com a imprensa. 

A Pauta Comunicação é a empresa responsável pela 
assessoria de imprensa da Natura na Paraíba desde 2000.

Natura

ABRAJET Paraíba, sob a presidência do jornalista 
Rogério Almeida, promoveu ontem 11, no restaurante 
Tasca da Esquina em Manaíra, a  20a reunião da entidade 
com um almoço preparado especialmente pelo chef  Vic-
tor  Sobral. Na ocasião foram escolhidos os melhores 
do ano no turismo de 2014, os quais receberão o troféu 
Waldemar Duarte. Também foi apresentado o Prêmio 
Reportagem Abrajet - Destino Paraíba que irá premiar 
os melhores trabalhos dos jornalistas que foram a João 
Pessoa em maio do ano passado para o Congresso Na-
cional da entidade e que escreveram artigos, reportagens 
e fotos sobre pontos turísticos do Estado da Paraíba. 

Abrajet

AS NOVAS instalações do Ginásio Poliesportivo 
Ronaldo Cunha Lima (O Ronaldão), serão inauguradas pelo 
governador Ricardo Coutinho hoje, como parte da agenda de 
inaugurações que fecha o ciclo dos 100 dias de gestão deste 
segundo mandato. O ginásio recebeu pintura, revisão da co-
bertura e instalação de piso sintético granulado, considerado 
um dos mais modernos para prática de esportes. 

Dos 3.636 assentos, 147 foram destinados a pes-
soas com algum tipo de necessidade especial, atendendo às 
normas de inclusão. Foram disponibilizados 73 lugares, o que 
corresponde a 2%, segundo determinam as normas técnicas. 

O Ronaldão

   Um dos sites mais visitidos, especializado na venda de pacotes 
turísticos, fechou parceria com a PBTur para divulgação dos principais pontos 
atrativos turísticos da Paraíba, sem custos para o Governo do Estado.

Interino: José Nunes



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de março de 2015

Cadeirantes alegam 
desrespeito por seus 
direitos de acessibilidade
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PMJP apresenta projeto de R$ 12 mi
PROTEÇÃO da baRREiRa dO CabO bRanCO

É a primeira vez na 
história que a prefeitura 
faz um projeto completo

Com investimento de R$ 
12 milhões só na primeira 
etapa, a Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa deve ini-
ciar no próximo semestre as 
obras do projeto de engenha-
ria de proteção, revitalização 
e contenção da falésia do 
Cabo Branco, o Ponto mais 
Oriental das Américas. “Essa 
é primeira vez na história de 
João Pessoa que o Governo 
Municipal apresenta um pro-
jeto completo para resolver 
um problema histórico da 
cidade de João Pessoa”, disse 
o prefeito Luciano Cartaxo. 
A finalidade do projeto, que 
terá três etapas e deverá ser 
concluído em cinco anos, é 
conter os processos erosivos 
que têm provocado o desmo-
ronamento da barreira ao 
longo de décadas. 

Para que a obra seja 
iniciada, a Prefeitura está 
aguardando a liberação da 
licença por parte da Sude-
ma, para em seguida obter 
os recursos provenientes 
do Governo Federal. “A pre-
visão é que em dois anos a 
gente possa licitar e fazer a 
execução da primeira etapa 
do projeto, cujos trabalhos 
serão realizados na base da 
barreira, além da construção 
dos primeiros dos oito que-
bra-mares que serão coloca-
dos a 300 metros da costa”, 
disse o prefeito, enfatizando 
que o projeto deve ser con-
cluído com investimento to-
tal de R$ 75 milhões.

Só na primeira etapa, o 

prefeito acredita que 70% da 
barreira do Cabo Branco fica-
rá protegido. De acordo com 
Luciano Cartaxo a obra não 
vai atrapalhar o turismo da 
cidade porque será feita em 
sua maioria dentro do mar 
e, após a conclusão, a capital 
vai poder receber mais turis-
tas com um espaço novo para 
a prática de esporte náutico. 
Ele ressaltou que o trabalho 
de “engorda” vai aumentar 
a faixa de areia na Ponta do 
Cabo Branco e que a obra 
após sua conclusão continu-
ará sendo monitorada per-
manentemente.

O projeto de engenha-
ria consiste basicamente na 
execução das obras de que-
bra-mares, proteção do sopé 
da falésia, drenagem pluvial 
e pavimentação de vias. A 
alternativa escolhida foi a 
construção de oito quebra-
-mares paralelos à costa, 
totalizando uma extensão 
de aproximadamente 2.600 
metros.

Além das iniciativas 
para amenizar o avanço e a 
força do mar, o projeto pre-
vê intervenções que tem 
como objetivo sanar os es-
coamentos que partem das 
ruas que estão acima da fa-
lésia. Essas vias passarão 
por obras de drenagem ou 
de redimensionamento da 
drenagem já existente, com 
porte suficiente para atender 
o aumento dos escoamentos 
superficiais, decorrente da 
expansão urbana.

Trânsito e restauração
No que se refere à pavi-

mentação, vias importantes 
serão beneficiadas, como é o 
caso das ruas Luzinete For-
miga de Lucena, que também 
será duplicada, e Ricardo Al-

buquerque. O trânsito no lo-
cal continuará funcionando 
como atualmente, com a in-
terdição da Avenida João Ci-
rilo (Panorâmica) no trecho 
que vai do girador da ladeira 
do Cabo Branco ao girador 
da Estação Ciência. A inten-
ção da Superintendência de 
Mobilidade Urbana é estimu-
lar o uso da área para ativi-
dades esportivas e de lazer.

Para a restauração da 
área, o projeto prevê um re-

planejamento viário, rees-
truturação da drenagem, a 
proteção contra agressões 
marítimas e o planejamento 
urbanístico. “Trata-se de um 
importante marco paisagís-
tico da zona costeira do Es-
tado da Paraíba. Por isso, a 
Prefeitura trabalha pela pre-
servação desse patrimônio 
natural”, destacou o secretá-
rio de Planejamento de João 
Pessoa, Zennedy Bezerra.

A Prefeitura também 

pretende trabalhar na re-
composição de barreiras en-
tre os corais para evitar que 
as correntes marinhas, prin-
cipalmente em período de 
ressaca, acelerem a degrada-
ção da falésia. “O trabalho in-
clui ainda intervenções para 
garantir maior eficiência na 
drenagem na parte superior 
da barreira”, explicou o se-
cretário.

O novo projeto idealiza-
do pela Empresa do Ceará, 

Aquatool, foi apresentado 
na manhã de ontem pela en-
genheira Domitilla Una, no 
auditório da Secretaria da 
Receita Municipal, no Centro 
Administrativo Municipal, 
em João Pessoa. O documen-
to também já foi entregue à 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema), à Caixa Econômi-
ca Federal (CEF) e ao Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).

Fazer compras é uma ta-
refa rotineira na vida de qual-
quer pessoa e relativamente 
tranquila. Mas o que antes 
era fácil se transforma em um 
transtorno na hora de voltar 
para casa. A Lei nº 1.589/2002, 
que exigia empacotadores 
nos caixas de supermercado 
de João Pessoa, foi declara-
da inconstitucional pelo Tri-
bunal de Justiça da Paraíba, 
em 2012. As consequências 
geradas a partir desta decla-
ração foram de prejuízo para 
o consumidor e aumento do 
desemprego. 

Antes mesmo de ser in-
constitucional, já havia des-
cumprimento da lei por parte 
dos supermercados. A falta 
dos empacotadores acaba afe-
tando a vida de todos, não 
importando a idade. O cons-
trangimento de quem faz uma 
compra relativamente grande 
e tem que ajudar o caixa na 
hora de pagar, é igual para to-
dos. O jornal a União foi ontem 
às ruas do Centro da capital 
para saber o que as pessoas 
pensam a respeito. A resposta 
foi unânime, todos são contra 
a inconstitucionalização da lei 
e a favor dos empacotadores 
nos supermercados. (Ja)

Veja as opiniões dos entre-
vistados: 

TJ-PB declara inconstitucional lei que exigia empacotadores

 "É errado não ter 
embalador, 

né? Tem que 
colocar gente 
pra trabalhar, 

pra embalar as 
compras. É mais 

rápido e prático do que ajudar o caixa 
a fazer o trabalho do supermercado. 
Ajuda na fila que fica enorme quando 
não tem alguém que faça o serviço. 
Não tenho que comprar e fazer o 
trabalho deles".

 "Sou contra essa 
lei, e a favor 
dos empa-
cotadores, 
né? Acho que 

tem que ter 
empacotador pra 

na hora que estiver passando as 
compras, agilizar, ser mais rápido. 
Eu própria já passei pela experiência 
de fazer uma compra grande e tive 
que ajudar a operadora do caixa pra 
agilizar a compra".

"Tem muitas 
idosas que não 
podem carregar 
a mercadoria 
para colocar no 

carro. Tendo uma 
pessoa pra ajudar, é 

melhor. Faço compra lá em um super-
mercado grande e nunca tem ninguém. 
Nem pra colocar a mercadoria na sacola 
e nem pra levar no carro. Uma senhora 
de 77 anos fazer isso, não dá. Por isso 
que sou a favor que tenha".  

"Sou a favor que 
tenha, né? 

Porque é 
tão ruim. Fiz 
uma compra 

enorme, não 
tinha empacota-

dor e a gente saiu embalando tudo 
pra levar pro carro, foi horrível. Não 
vi nenhuma senhora de idade passar 
por isso ainda, mas não duvido 
que muitas passem pela mesma 
situação".

"Conheço pessoas 
que já fizeram 
compras enormes 
e tiveram que sair 
embalando e car-

regando as sacolas. 
Um supermercado de 

porte grande, com um estacionamento 
bem longe, vi uma senhora com um monte 
de sacolas, carregando e em um momento 
a sacola caiu no chão. Achei uma coisa 
muito errada, né? Uma falta de respeito 
com o consumidor".

"Sou contra não 
obrigar, tem 

que ter sim 
empacotador. 
As meninas que 

trabalham no 
caixa, elas mesmas 

tão empacotando as coisas e é muita 
gente, né? Muita gente pra atender e 
tem que esperar elas embalarem tudo. 
Um por um. Terminar um pra poder 
atender outro e assim por diante. É 
errado isso".

"Comprei uma fralda 
recentemente e 

eu que tive que 
colocar na sacola, 
acho errado isso. 

Já aconteceu de ir 
fazer uma compra 

enorme e ter que empacotar tudo. Quem 
tem que empacotar é a gente. Causa des-
gaste, né? A gente já paga os impostos 
caros e ainda ter que fazer esse trabalho 
além de já ir comprar no supermercado. 
Um absurdo!". 

"Eu sou cliente, 
gasto dinheiro 

e ainda vou 
empacotar? 
Não tem 

condições! Sou 
contra, deve ter 

empacotador, sim! Fui no supermer-
cado do meu bairro, procurei e não 
tinha empacotador. Aí tive que pegar 
a mercadoria e colocar eu mesmo na 
sacola. Uma coisa que deveria ser 
prática e na não tá sendo".

Enquete

ailma Mª Leite 
– auxiliar de escritório

Jackson Victorino 
– auxiliar de escritório

Luiz de França Ferreira
– montador industrial

ivonete Golçalves
– aposentada

Edilson Cardoso
– pescador 

andressa Cláudia
– estudante 

Gelci Simões 
– aposentada

ana Paula 
– cozinheira

Janielle Lima
Especial para A União

Foto: Secom-JP

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Foto: Edson Matos

Maquete eletrônica mostra o Ponto Extremo Oriental das Américas, a Ponta do Seixas do Cabo Branco, onde será feita a obra
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Direitos dos cadeirantes nas ruas 
de João Pessoa são desrespeitados
Portadores de deficiência 
reclamam do acesso aos 
transportes coletivos

Motoristas de ônibus 
que não são instruídos cor-
retamente para manusear os 
elevadores de acesso, des-
respeito de outros usuários 
do transporte público com 
portadores de deficiência, 
carros e motos que obstruem 
as rampas de acesso nas cal-
çadas e vagas destinadas 
a deficientes. Essas são as 
principais reclamações de 
quem possui algum tipo de 
deficiência motora e quer ter 
seu direito de ir e vir garan-
tido nas ruas e avenidas da 
capital paraibana.

De acordo com o último 
censo de 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), existem em 
João Pessoa 36.221 porta-
dores de alguma deficiência 
motora. Atualmente, a ca-
pital possui 472 ônibus em 
operação, desses, 299 pos-
suem elevadores específicos 
para cadeirantes. 

Para Waldir Gomes, que 
é atleta e dançarino sobre 
cadeira de rodas, é cada vez 
mais importante que todos 
os ônibus sejam adaptados 
para cadeirantes. “Seria óti-
mo que tivesse 100% de 
nossa frota adaptada, mas 
infelizmente não está sendo 
possível ainda, mas com o 

que temos aí dá pra o pessoal 
se deslocar. Ainda estamos 
em processo para conseguir-
mos a totalidade”, relatou. 

Além de mais ônibus 
com elevadores, Waldir 
alega que é também neces-
sário um melhor preparo 
dos motoristas e cobrado-
res para um melhor aten-
dimento aos portadores de 
deficiência. “Tem muito mo-
torista que é educado, que 
trata a gente como se fosse 
filho, mas já tem aqueles 
que já são mais estressa-
dos. Nesse caso, as empre-
sas devem conscientizar es-
ses profissionais que é esse 
o trabalho deles, e que nós 
que somos deficientes, que 
usamos cadeiras de rodas 
ou qualquer outro objeto 
para nos locomover melhor, 
devemos procurar a empre-
sa para que eles façam um 
trabalho para conscienti-
zar esses motoristas. Se a 
gente já tem uma dificulda-
de grande, pra que piorar 
ainda mais? Eu peço que as 
empresas procurem fazer 
um curso com esses profis-
sionais para eles poderem 
atender uma pessoa que tem 
deficiência igual a uma pes-
soa que não tem deficiência”, 
complementou Waldir.

Rampas e vagas
Além das dificuldades 

enfrentadas pelos deficien-
tes nos transportes públicos, 
ainda existe o desrespeito 
com a rampa de acesso nas 
calçadas e vagas para defi-
cientes. No Código Nacional 

de Trânsito não há uma lei 
específica para autuação ou 
multa para motoristas ou 
motociclistas que obstruam 
essas vias de acesso ou vagas 
destinadas a deficientes.

Afora o desrespeito e a 
falta de uma lei específica 
em vigor, o deficiente tam-
bém encontra dificuldades 
para estacionar seu veículo 
ou, muitas vezes, as rampas 
estão quebradas ou mal si-
nalizadas, segundo destaca 
Michael Mario. “A acessibili-
dade em João Pessoa é bem 
complicada. Eu tenho carro 
e sempre que procuro uma 
vaga para deficiente está 
ocupada, olho e não vejo o 
adesivo de identificação, fora 
que a rampa às vezes está 
quebrada. Certa vez, sofri um 
acidente, a rampa era bem 
inclinada, quando subi a ca-
deira virou e tive que pedir 
ajuda às pessoas que esta-
vam passando na hora. Se 
você for andar na orla, você 
vai ver que é muito esburaca-
da”, descreveu Michael.

Reclamações
Segundo a Superinten-

dência de Mobilidade Urba-
na de João Pessoa, (Semob), 
em 2014 foram registradas 
66 reclamações referentes ao 
desrespeito ao deficiente por 
parte do operador do trans-
porte coletivo. Em 2015, até 
agora, foram dez reclama-
ções. Para reclamações ou in-
formações, a Semob disponi-
biliza os seguintes telefones: 
0800 2811-1518, 3218-9330 
e 3218-9336. 

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

FOTO: Edson Matos

Existem em João Pessoa 
36.221 portadores de 
alguma deficiência motora

Procon-JP divulga pesquisa de preços
A Secretaria Munici-

pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) re-
alizou, entre os dias 9 e 11 
deste março, pesquisa com 
os preços de ovos de Pás-
coa. Entre os 153 itens pes-
quisados, a maior variação, 
66,80%, ficou com o Lacta 
ao leite nº 15 (196g), com 
preços que variam de R$ 
17,98 a R$ 29,99, uma dife-
rença de R$ 12,01. A menor 
variação, 9,31%, é do Dia-
mante Negro e Laka (500 
gramas), com preço entre 
R$ 54,88 e R$ 59,99, uma di-
ferença de R$ 5,11.

Outros produtos que ti-
veram variação alta nos pre-
ços: Adventure Time (170), 

48,03%, com preços entre 
R$ 22,90 e R$ 33,90, uma 
diferença de R$ 11,00; Laka 
nº 15 (195), 46,65%, com 
preços entre R$ 21,48 e R$ 
31,50, uma diferença de R$ 
10,02; Suflair ao leite nº 20 
(390g), 40,60%, com preços 
entre R$ 35,49 e R$ 49,90, 
uma diferença de R$ 14,41; 
Minnie Mouse nº 12 (150), 
35,10%, com preços entre 
R$ 25,90 e R$ 34,99, uma di-
ferença de R$ 9,09; Princesa 
trocas de roupas nº 12 (170), 
34,63%, com preços entre R$ 
25,99 e R$ 34,99, uma dife-
rença de R$ 9,00.

 O  secretário Helton 
Renê informa que, no geral, a 
variação dos preços se man-

teve em relação à pesquisa 
de 2014 no mesmo período, 
mas não se pode fazer uma 
comparação fechada por-
que há também variação dos 
produtos. “Só para dar um 
exemplo, a maior variação, 
74,79%, no ano passado, foi 
de um outro produto, inclusi-
ve com peso diferente e que 
não estava entre as maiores 
variações. O ideal é o consu-
midor pegar a pesquisa atual, 
escolher ovo de Páscoa dese-
jado e comparar seus preços 
nos vários estabelecimentos 
pesquisados na capital”.

 Outros produtos que 
tiveram variação alta nos 
preços: Serenata de Amor 
ao Leite, 375 gramas, Nº 20 

(68,80%), Batom ao leite, 
212 gramas, Nº 15 (49,05%), 
Talento Diet, 240 gramas, Nº 
15 (43,50%) e Batom Patina-
dor, 130 gramas, Nº 12 e Se-
renata de amor ao leite, 130 
gramas, Nº 12 (40,04%).

A pesquisa foi realiza-
da em 10 estabelecimentos: 
Cacau Show (Shopping Tam-
biá), Supermercado Latorre 
(Torre), Supermercado San-
tiago (Torre), Lojas Ameri-
canas (Shopping Tambiá), 
Supermercado Manaíra (Ma-
naíra), Carrefour (Bessa), Su-
permercado Extra (avenida 
Epitácio Pessoa), Hiper Bom-
preço (Bessa) e Bem Mais 
(Bancários), Pão de Açúcar 
(Bessa).

OVOS DE PÁSCOA

SES realizou colação de grau de residentes
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), rea-
lizou a colação de grau dos 
residentes de 2014 da pós-
-graduação em Residência 
Médica nos Hospitais de 
Trauma, Arlinda Marques e 
Edson Ramalho. Na noite de 
terça-feira (10), na sede do 
Conselho Regional de Medi-
cina (CRM), em João Pessoa. 

A vice-governadora Li-
gia Feliciano parabenizou 
os participantes e todos os 
envolvidos nos programas 
de residência médica. “Esse 
trabalho representa orgulho 
para nossa Paraíba. Desejo 
que vocês, como médicos, 

façam o melhor para os pa-
cientes”, concluiu.

A secretária de Estado 
da Saúde, Roberta Abath, en-
fatizou que a secretaria está 
cada vez mais próxima dos 
pacientes e também dos pro-
fissionais de saúde. O pre-
sidente da Comissão de Re-
sidência Médica (Coreme), 
Gualter Ramalho destacou 
o desempenho do programa 
paraibano. “Essa turma foi 
avaliada nacionalmente ob-
tendo a 4ª melhor média na-
cional, entre os 106 centros 
de treinamento, superando 
as expectativas e também 
programas centenários”, co-
memorou o presidente.

O curso teve duração 
de três anos. Durante esse 
período, os seis formandos 
se especializaram em anes-
tesiologia (4), além de orto-
pedia e traumatologia (2). 
O concluinte Humberto de 
Almeida ressaltou a impor-
tância da formatura. “Foi 
extremamente importante, 
com a abertura do campo 
de prática, especialmente 
no Hospital de Trauma da 
capital, devido à comple-
xidade dos casos”, avaliou 
Humberto.

Durante a abertura do 
evento, foram realizadas as 
apresentações dos progra-
mas de residências médicas, 

exibição de vídeo, recepção 
dos 19 novos residentes do 
ano de 2015, sendo cinco de-
les para residência multipro-
fissional e 14 para residência 
médica, nas áreas de aneste-
siologia, medicina intensiva, 
ortopedia e pediatria, inicia-
do no dia 2 de março. 

O curso é oferecido a 
médicos formados em es-
colas médicas reconhecidas 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) e médicos estrangei-
ros que preencham os requi-
sitos exigidos no Edital/ma-
nual do Candidato nº 4/2015 
e na Legislação Brasileira, 
com diploma devidamente 
revalidado.

TRAUMA, ARLINDA MARQUES E EDSON RAMALHO

A Associação de 
Deficientes e Familiares 
(Asdef) está selecionan-
do, durante este mês 
de março, 26 pessoas 
com deficiência para 
vagas em diversas em-
presas na Grande João 
Pessoa. Os processos 
seletivos começam na 
próxima semana. Estão 
disponíveis vagas para 
ajudante de pedreiro, 
auxiliar de loja e ope-
rador de produção. Os 
interessados devem 
enviar currículos para 
inclusao@asdef.com.br

Ajudante de pedreiro
Estão disponíveis 

três vagas para ajudan-
te de pedreiro em uma 
construtora da capital. 
Para se candidatar à 
vaga, é necessário ape-
nas que a pessoa seja 
alfabetizada. Também 
é desejável experiência 
na função. A empre-
sa oferece salário, vale 
transporte e cesta bási-
ca e o trabalho é de se-
gunda a sexta-feira. 

Auxiliar de loja
Também estão dis-

ponibilizadas três vagas 
para auxiliar de loja, 
tendo como requisitos 
Ensino Médio completo 

e conhecimento em in-
formática básica. Não é 
preciso ter experiência 
na função.  A em-
presa oferece salário, 
vale transporte, plano 
de saúde Unimed, pla-
no odontológico e re-
feição na loja. A jorna-
da de trabalho é de oito 
horas diárias, com folga 
uma vez por semana. O 
processo seletivo será 
realizado na próxima 
quinta-feira (18), às 
14h, na Asdef, que fica 
na Rua Manoel Paulino 
Júnior, bairro de Tam-
bauzinho, na capital.

Operadores
Uma indústria na 

Grande João Pessoa 
contrata 20 operado-
res de produção com 
direito a salário e be-
nefícios, e possibilida-
de de crescimento na 
empresa. Para se can-
didatar, não é neces-
sário ter experiência e 
a escolaridade exigida 
é Ensino Fundamental 
completo. A jornada de 
trabalho é de segunda 
a sábado em turnos 
alternados, conforme 
definição da empresa. 
A data da seleção será 
dia 24 de março, às 
14h, na Asdef. 

Empresas da capital estão 
oferecendo 26 empregos

ASDEF



Bombeiros recebem instruções 
de combate a incêndio veicular
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Em 2014 foram registradas 
288 ocorrências de fogo 
em veículos no Estado Pela cidade

Produção
Sendo assim, Pimentel, além de não achar 

um exagero a votação de tantos nomes de ruas, 
revelou que vai pedir aos seus colegas que 
apresentem projetos para atender à demanda 
existente, de acordo com ele, de logradouros 
inominados em Campina Grande.

l Maternidade
O Conselho Municipal de Saúde de Campina 

Grande (CMS) esteve reunido na tarde da última 
terça-feira (10) para discutir a assistência materno-
fetal no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea), 
que tem sido motivo de constantes reclamações dos 
usuários.

l nasciMentos
Na ocasião, foi apresentado um estudo técnico 

pela vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, 
médica Berenice Ferreira, e discutidas propostas que 
visam melhorar o atendimento na unidade, que em 
2014 registrou 5.846 de nascidos vivos.

Para especiais 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Educação Matemática da 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) recebe até 
hoje inscrições para o preenchimento de 109 vagas 
distribuídas em 17 disciplinas do curso de Mestrado. 
Podem participar da seleção alunos dos cursos de 
Física, Matemática, Biologia, Química e áreas afins. Os 
detalhes e o edital completo do processo podem ser 
encontrados no site www.uepb.edu.br.

tutores
Já a Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) divulgou esta semana editais para seleção 
de tutores dos grupos PET (Programa de Educação 
Tutorial) dos cursos de Ciência da Computação, 
Engenharia Elétrica, Matemática e Estatística e 
Pedagogia.

seleção
As inscrições serão realizadas de 16 a 20 de março 

na Coordenação de Estágios e Programas da Pró-Reitoria 
de Ensino. A seleção dos candidatos será realizada 
através de análise do memorial acadêmico, pontuação do 
currrículo Lattes e entrevista.

Pré-candidato
O ex-deputado federal Walter Brito Neto pode 

ser contabilizado como o primeiro nome a se lançar (a 
exceção natural do atual prefeito Romero Rodrigues – 
ainda PSDB) à sucessão municipal em Campina Grande. 
Waltito, como é conhecido, está atualmente filiado ao 
PTC, partido, inclusive, pelo qual seu pai, Walter Brito 
Filho, foi candidato a senador nas eleições de 2014, 
ficando apenas na sexta colocação, com um total de 
11.063 votos.

insucesso
Primeiro deputado federal a ser cassado por 

infidelidade partidária em 2008 (trocou o DEM pelo 
PRB), Walter Neto, desde então, se recusa a disputar 
cargos considerados menores, como vereador ou 
deputado estadual, e já tentou duas vezes voltar à 
Câmara dos Deputados. Não chegou nem perto do 
sucesso. Em 2012, fez campanha em favor do próprio 
nome, pleiteando o apoio do PMDB para ser candidato a 
prefeito. Também sem êxito. 

Batismo
A Câmara Municipal de Campina Grande realizou 

ontem pela manhã sessão extraordinária durante a 
qual, além de apreciar requerimentos, aprovou dezenas 
de projetos. A absoluta maioria, cerca de 70, nomeando 
logradouros públicos da cidade.

inominado
Autor da maioria dos projetos de nomes de rua, 

o presidente do legislativo municipal, Pimentel Filho 
(PROS), justificou-se, alegando que Campina Grande 
possui atualmente cerca de mil ruas à espera de nome, e 
que só os vereadores podem aprovar esses nomes.

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
deu início esta semana a um 
conjunto de instruções so-
bre combate a incêndio em 
veículos. As orientações es-
tão sendo repassadas para 
o efetivo que trabalha nas 
guarnições operacionais do 
1º Batalhão de João Pessoa, 
a fim de aprimorar e padro-
nizar as ações dos militares 
nessa área.

No total, até o fim da se-
mana, 64 bombeiros devem 
ser qualificados, perfazendo 
uma carga horária de 5 ho-
ras aulas cada. Segundo o 
cabo Marcos França, instru-
tor do curso e especialista 
na área, o treinamento pre-
vê a atualização nas técnicas 
mais modernas de aborda-
gem e combate a esse tipo 
de incêndio.

Segundo os dados da 
corporação, só em 2014, em 
todo o Estado, o Corpo de 
Bombeiros registrou 288 
ocorrências de fogo em veí-
culos, o que representa 9% 
do total de todos os casos re-
lacionados a incêndios aten-
didos pela instituição.  Este 
ano, levando em conta os 
meses de janeiro e fevereiro, 
apenas na Região Metropo-
litana já foram 17 veículos 
que chegaram a pegar fogo. 

“Nossas equipes estão 
empenhadas não só em se 
qualificar para combater 

esse tipo de incêndio, mas 
também para repassar orien-
tações para a população. Em 
fevereiro, o Corpo de Bom-

beiros realizou em todo o 
Estado a campanha ‘Veículo 
Protegido’, que ensinou como 
usar o extintor do tipo ABC 

em caso de fogo no automó-
vel”, destacou o comandante 
do 1º Batalhão, coronel Jean 
Benício. 

  Veja o passo a passo de como agir em caso de incêndio veicular:

l 1º – Estacione o veículo em um local seguro;
l 2º – Retire rapidamente todos os ocupantes do veículo;
l 3º – Localize o extintor de incêndio e rompa o lacre de segurança;
l 4º – Mantenha sempre o extintor de incêndio na posição vertical;
l 5º – Localize o foco do incêndio;
l 6º – Acione o extintor direcionando o jato para a base do fogo;
l 7º – Combata o incêndio fazendo movimentos de varredura;
l 8º – Se o incêndio ocorrer no motor do veículo abra lentamente o capô, e após localizar o foco, 
acione o extintor direcionando o jato para a base do fogo realizando movimentos de varredura;
l 9º – Não esqueça de, simultaneamente, acionar o Corpo de Bombeiros, através do telefone 193.

SAiBA MAiS

Esta semana, 
64 oficiais 
devem ser 

qualificados

Chuvas de 
março animam 
agricultores do 
Sertão da PB

A atual fase chuvosa que 
tem contemplado todo o Ser-
tão paraibano criou novo âni-
mo na região. Os agricultores 
já começaram a plantar na 
expectativa de consolidação 
da quadra invernosa. Em Caja-
zeiras e em outros municípios 
sertanejos, já é possível regis-
trar a presença de agricultores 
cuidando de suas lavouras.

As chuvas de março não 
têm sido suficientes para en-
cher os grandes reservatórios, 
mas criaram uma expectati-
va nova para a produção das 
principais culturas da região: 
arroz, feijão e milho. Para o 
produtor rural Francisco Mi-
guel de Souza, de Cajazeiras, 
o caminho é iniciar o plantio 
e acreditar na continuação do 
inverno. “Chovendo, não há 
outro caminho: é preparar a 
terra para o plantio”, afirma.

Os agricultores ainda têm 
outra expectativa positiva, que 
é o Dia de São José. Tradicio-
nalmente, 19 de março é a úl-
tima esperança dos sertanejos 
no que diz respeito ao inverno. 
Muitos aguardam a data para 
iniciar o plantio das lavouras, 
mas outros já se anteciparam 
e começaram a plantar, anima-
dos com as recentes precipi-
tações na região. Se continuar 
assim, a expectativa é de uma 
boa safra de grãos este ano.

Na região, voltou a chover 
na segunda-feira (9) em quase 
todos os municípios polariza-
dos por Cajazeiras. As chuvas 
foram entre 10 e 30mm. Em 
Cajazeiras, foram pouco mais 
de 10mm, perfazendo um total 
no ano de 178mm, índice ainda 
bem abaixo da média histórica.

Dando continuidade à 
programação especial em 
alusão ao Mês da Mulher, a 
Secretaria de Estado da Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap), através da Gerên-
cia de Ressocialização, está 
realizando ações de saúde 
nos Presídios Femininos de 
Patos e Campina Grande, 
com consultas ginecológicas, 
exames citológicos e imuni-
zação, além de testes rápidos 
de HIV, sífilis e hepatite B e 
C. A programação, que tem 
a parceria da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), tam-
bém conta com palestras, ati-
vidades lúdicas e culturais e 
de beleza.

A diretora da Peniten-
ciária Feminina de Campina 
Grande, Anaíris Almeida, 
ressaltou que as ações bus-
cam, além da melhoria da 
qualidade de vida, resgatar 
a autoestima das reeducan-
das. “Com realização de exa-
mes, vacinação, palestras e 
atendimento religioso esta-
mos buscando ressocializar 
essas pessoas. É importante 
mencionar que as atividades 
irão se prolongar ao longo do 
Mês da Mulher de forma in-
tensa, porém, elas são desen-
volvidas de forma contínua 
ao longo de todo o ano, já 
que também são necessárias 
para a reinclusão e reintegra-

ção da reeducanda no seio da 
sociedade”.

Na opinião da direto-
ra da Penitenciária Regional 
Feminina de Patos, Cláudia 
Shymenne, a ação é extrema-
mente importante para as 
reeducandas. “Estamos tendo 
consultas ginecológicas e rea-
lizações de exames para a pre-
venção do câncer do colo do 
útero. Tivemos também imu-
nização, que é bastante impor-
tante, principalmente dentro 
das unidades prisionais. Com 
esse tipo de evento, que tam-
bém é realizado diariamente, 
nós conseguimos imunizar 
qualquer tipo de patologia a 
ser tratada com vacinas”. 

Governo desenvolve ações de 
saúde em presídios femininos

MÊs da MULHer

A Prefeitura Municipal 
de Sousa vai promover no 
dia 16 deste mês, às 9h30, o 
1º leilão presencial e online 
de bens patrimoniais. Entre 
os 70 lotes estão vans, kom-
bis, carros, motos e sucatas, 
além de lotes compostos de 
materiais de informática e 
escolares, entre outros. 

O leiloeiro público ofi-
cial Rennan Napy Neves co-
mandará o leilão presencial 
nas dependências da Infra-
estrutura, com sede na Av. 
Nelson Meira, Jardim Irace-
ma. O leilão online, que será 
realizado através da plata-
forma de Leilões BRbid,já 

está aberto para lances an-
tecipados no site www.brbid.
com. De acordo com o leilo-
eiro, os participantes encon-
trarão veículos com valores 
abaixo da tabela de mercado. 
São destaque do leilão os lo-
tes 1 e 47, uma Fiat Uno Mille 
Economy, ano 2009/10, com 
lance inicial de R$ 5.500,00 
e um Citroen Jumper M33M 
HDI, ano 2009/2009, com 
lance inicial de R$ 18 mil; 
respectivamente. “Será uma 
excelente oportunidade de 
negócio. O pregão será rea-
lizado com disputa simultâ-
nea entre os participantes, 
presenciais e online, e com 

lances em tempo real. Quem 
não puder comparecer ao 
auditório, poderá participar 
de qualquer lugar do país”, 
explica Rennan.

Os lotes estarão expostos 
ao público para visitação no 
mesmo local do leilão, hoje e 
amanhã, das 8h às 11h e das 
14h às 17h. Os bens serão en-
tregues aos arrematantes no 
Estado em que se encontram. 
Para outras informações, os 
interessados devem acessar 
o site www.arremateleiloes.
com.br ou entrar em contato 
com o leiloeiro através do e-
-mail rennan@arremateleilo-
es.com.br.

Sousa realiza 1º leilão online e 
presencial de bens patrimoniais

70 Lotes

Foto: Secom-PB
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ALPB adia apreciação de vetos 
PARA SESSÃO DE HOJE
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R$ 182 milhões já foram 
repatriados da Suíça no 
escândalo da Petrobras

Página 19Políticas
17

Ontem, parlamentares 
aprovaram dois PLs 
e 31 requerimentos

O Plenário da Assem-
bleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB), durante sessão 
ordinária  realizada ontem, 
adiou a apreciação do veto 
parcial 24/2015, refe-
rente ao Projeto de Lei nº 
2.037/2014, de autoria do 
governador Ricardo Couti-
nho, que estima a receita 
e fixa a despesa do Estado 
para 2015. Junto ao Veto 
Parcial encontra-se a Lei 
nº 10.437/2015 (LOA). 
Ainda em sessão, foram 
aprovados por unanimi-
dade dois projetos de lei 
ordinária (PL), além de 31 
requerimentos.

O presidente da As-
sembleia, Adriano Galdino, 
concedeu aos deputados 
mais tempo para que ana-
lisem os vetos, adiando a 
votação para hoje. “É im-
portante que todos te-
nham ciência do texto de 
cada veto para analisarem 
melhor a questão. Todos 
os deputados receberão 
ainda hoje, um resumo 
elaborado pela Secretaria 
da Mesa com esses tex-
tos para estarem munidos 
para a votação de amanhã 
(hoje)”, afirmou.

No decorrer da sessão 
também foram aprova-
dos dois projetos de lei. O 
PL 01/2015 do deputado 
Lindolfo Pires denomina 
de Basílio Vale Pedrosa a 
Rodovia Estadual PB-384, 
que liga o município de 
Carrapateira ao municí-
pio de Nazarezinho. Já o 
PL 02/2015 proposto pela 
deputada Daniella Ribeiro 
dispõe sobre a inserção do 
tipo sanguíneo e fator RH 

Deputados debateram a problemática das motocicletas de 50 cilindradas em audiência pública que reuniu, também, representantes do Detran e da Polícia Rodoviária Federal

na cédula de identidade. 

Comissão de Saúde
O presidente Adriano 

Galdino avisou aos parla-
mentares que a partir das 
8h de hoje será instalada 
na ALPB a Comissão de 
Saúde, Saneamento, Assis-
tência Social, Segurança 
Alimentar e Nutricional 
cujo presidente é o de-
putado Ricardo Barbosa 
(PSB). O parlamentar afir-
ma que vai utilizar deste 
instrumento para atender 
aos anseios da população 
através de proposituras. 

Direitos da Mulher
No Diário do Poder Le-

gislativo (DPL), publicado 
ontem, retroativo à terça-
-feira, 10, está o ato que 
constitui a Comissão de Di-
reitos da Mulher, além do 
ato que convoca os mem-
bros titulares para a reu-
nião de instalação e esco-
lha dos presidentes e vices 
a ser realizada no próximo 
dia 18 de março, às 14h no 
Plenário José Mariz.

FOTOS: Nyll Pereira/Divulgação-ALPB       

A Comissão de 
Acompanhamento e 
Controle da Execução 
Orçamentária aprovou 
a prestação de contas 
do Governo do Estado 
referente ao exercício 
de 2011. A decisão foi 
tomada em reunião na 
tarde de ontem, no Au-
ditório João Eudes da 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB). Com a 
presença dos sete titula-
res da Comissão, as con-
tas foram aprovadas por 
cinco votos favoráveis e 
dois contra. O processo 
32/2013 do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) 
segue agora para apre-
ciação no plenário da 
Casa.

O presidente da 
Comissão, o deputado 
Edmilson Soares (PEN), 
avaliou como positiva a 

reunião que aprovou as 
contas do Governo sem 
dificuldades. “Reunião 
tranquila já que temos 
sete membros na Comis-
são e tivemos um placar 
de 5 a 2. Aprovamos a 
matéria sem dificulda-
des. As colocações con-
trárias foram válidas e já 
consta no relatório que 
o Governo tem observa-
do”, afirmou. 

Entre os presentes 
na reunião estavam os 
titulares da Comissão, os 
deputados Frei Anastá-
cio (PT), Buba Germano 
(PSB), João Bosco Carnei-
ro (PSL), Gervásio Maia 
(PMDB), Tovar Correia 
Lima (PSDB) e Bruno 
Cunha Lima (PSDB). O 
suplente da Comissão, 
Janduhy Carneiro (PTN), 
também acompanhou a 
reunião.

Contas de 2011 aprovadas
A Comissão de Consti-

tuição e de Justiça (CCJ) rea-
lizou ontem uma audiência 
pública para debater a pro-
blemática que envolve a re-
gularização das motocicletas 
de até 50 cilindradas, conhe-
cidas popularmente como 
‘cinquentinhas’. Na ocasião, 
os parlamentares delibera-
ram sobre a criação de um 
Conselho para debater o pro-
blema e formas para tornar 
acessíveis os documentos 
para os proprietários.

A reunião, que ocorreu no 
Auditório José Mariz, contou 
com as presenças da deputada 
Estela Bezerra (PSB), que pre-
sidiu a audiência, além dos de-
putados Dinaldinho (PSDB), 
Camila Toscano (PSDB), Na-
bor Wanderley (PMDB) e Jan-
duhy Carneiro (PTN).

Para a deputada Este-
la Bezerra, “nós temos hoje 
um problema de grande es-
cala na mobilidade urbana 

e saúde pública. Cidades e 
centros urbanos vivem esta 
dificuldade. Este veículo é 
bastante barato e prático e 
que proporciona uma me-
lhor locomoção para milha-
res de pessoas, mas existe 
uma legislação que não está 
sendo acatada e chamamos 
essa audiência para tentar 
criar condições para que to-
dos os proprietários possam 
regularizar suas motos”.

A deputada Camila Tos-
cano também falou sobre 
o assunto, informando que 
existe uma decisão judicial 
que impede o Estado de 
regularizar estes veículos, 
porque a competência é do 
município. O deputado Jan-
duhy Carneiro ratificou que 
a regulamentação das cin-
quentinhas é de competência 
dos municípios e não pode 
ser repassada ao Estado por 
meio de convênio, mas atra-
vés de projeto de lei. 

Cinquentinhas em pauta

George Wagner 

Professores da rede 
municipal de ensino da ci-
dade de Sousa paralisaram 
suas atividades ontem. O 
sindicato que defende a 
categoria realizou uma ma-
nifestação que percorreu 
várias ruas da cidade co-
brando do prefeito André 
Gadelha (PMDB) a institui-
ção do novo piso nacional 
de salários dos professores 
fixado pelo Ministério da 
Educação desde o mês de 
janeiro. 

Os membros do magis-
tério se vestiram de pre-
to e usaram carro de som 
para discursar em protesto 
contra a postura da gestão 
municipal. Uma sessão foi 
realizada na Câmara Mu-
nicipal para debater o as-
sunto. O encontro contou 
com a participação dos 13 
vereadores da Casa Legisla-
tiva, do prefeito André Ga-
delha, da secretária de Edu-
cação, Renata Aristóteles, e 
da presidente do Sindicato 
dos Professores, Geralda 
Alexandre. 

Na reunião, o prefei-
to André Gadelha afirmou 
que o município de Sousa 

já cumpre a lei do piso sa-
larial e nenhum membro do 
magistério recebe menos 
do que R$ 1.600.

“O sindicato insiste em 
um aumento de 13,01% e 
hoje eu asseguro a Sousa que 
nós já pagamos o piso. Um 
professor que cumpre 30 ho-
ras recebe mais de R$ 1.400. 
Nós não temos nenhum 
professor no município que 
ganhe menos de R$ 1.600. 
Demos mais de 30% nesses 
dois primeiros anos de nossa 
gestão”. 

Ao final da sessão, o 
prefeito propôs um aumen-
to salarial de 8% para os 
professores. Um percentual 
de 4% seria fixado de ime-
diato nos contracheques e a 
outra metade seria encami-
nhada no mês de outubro. 

A presidente do Sin-
dicato dos Professores da 
rede municipal de ensino, 
Geralda Alexandre, disse 
que a categoria está co-
brando o cumprimento da 
lei que estabelece um au-
mento no piso salarial de 
13,01%, mas a proposta 
apresentada pelo prefeito 
será levada para a discus-
são dos professores através 
de uma plenária. 

O Governo do Estado 
apresenta amanhã aos depu-
tados que integram a Frente 
Parlamentar da Água as obras 
do Canal Acauã-Araçagi. O 
secretário de Estado da Infra-
estrutura, Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente, Ciência e Tec-
nologia, João Azevedo, destaca 
que os parlamentares terão a 
oportunidade de conhecer a 
mais importante obra hídrica 
da Paraíba, que recebe investi-
mentos de R$ 1 bilhão. 

“Esse sistema adutor 
vai abastecer 38 municípios, 
garantir água para 600 mil 
pessoas e terá capacidade de 
irrigar 16 mil hectares, o que 
provocará mudanças signi-
ficativas na economia da re-
gião”, argumentou João Aze-
vedo, adiantando que 70% 
das obras do lote I, de 42,8 
km, já foram concluídos. O 
sistema adutor terá extensão 
total de 112,4 quilômetros.

De acordo com o enge-
nheiro fiscal da obra, Alexan-
dre Machado, está prevista 
a apresentação da obra em 
data-show e em seguida a visi-
ta a várias frentes de trabalho, 
iniciando pela tomada d’água 
na Barragem Acauã. Depois, 
os parlamentares percorrerão 
alguns quilômetros da obra, 

que inclui as tubulações e ou-
tras etapas da construção. 

Cerca de 50 engenheiros 
atuam na obra considerada a 
transposição da Paraíba. São 
engenheiros nas áreas civil, 
mecânica, elétrica, ambiental, 
produção, projetos, hidráu-
lica e segurança do trabalho. 
A obra emprega 1.000 operá-
rios, nos lotes I e II. 

O canteiro de obras do 
lote I está localizado no mu-
nicípio de Mogeiro. O sistema 
adutor receberá as águas da 
Transposição do São Fran-
cisco a partir da Barragem 
Acauã, localizada no muni-
cípio de Itatuba. As obras do 
lote I, com 40,8 km abrangem 
as cidades de Itatuba, Ingá, 
Mogeiro, Itabaiana e São José 
dos Ramos. No lote I, ainda 
estão sendo construídas duas 
pontes sobre os rios Surrão e 
Ingá, e um aqueduto.

No lote II o canal passará 
por terras dos municípios de 
Sobrado, Mari, Sapé e Riachão 
do Poço. O canteiro de obras 
do lote 3 vai ser instalado en-
tre Mamanguape e Araçagi, 
com obras nos municípios 
de Cuité de Mamanguape, 
Araçagi, Itapororoca e Curral 
de Cima, numa extensão de 
30,58 km.

Professores paralisam 
atividades em Sousa

Governo apresenta obras 
do Canal Acauã-Araçagi 

PELO PISO NACIONAL FRENTE PARLAMENTAR DA ÁGUA

Na sessão ordinária 
de ontem, os conselhei-
ros do Tribunal de Con-
tas do Estado mantive-
ram parecer contrário à 
prestação de contas do 
município de Catinguei-
ra, relativa ao exercício 
de 2010, em decisão que 
decorreu da análise de 
um Recurso de Reconsi-
deração interposto pelo 
ex-prefeito Luis Ferreira 
de Morais.  A Corte de 
Contas deu provimento 
parcial ao recurso, re-
duzindo o montante de 
despesas não licitadas 
de R$ 2.186.759,29 para 
R$ 439.562,19.

O Tribunal conside-
rou ainda o aumento no 
percentual de aplicação 
de recursos na Manu-
tenção e Desenvolvi-
mento do Ensino, que 
foi acrescido de 19,93 
para 20,29, mantendo-
-se ainda inferior ao 
percentual mínimo esta-
belecido, que é de 25%.

Foram aprovadas as 
contas do ex-prefeito 
de São José de Prince-
sa, Luis Ferreira Morais, 

referente a 2012. O TCE 
também conheceu o 
recurso interposto pelo 
ex-presidente da Câma-
ra Municipal de Itatuba, 
decidindo pela regulari-
dade, com ressalva, da 
prestação de contas de 
2012, reduzindo a mul-
ta imposta ao ex-gestor. 
Em relação ao pedido 
de reconsideração im-
petrado pelo ex-pre-
feito de Ingá, o Pleno 
entendeu pelo não pro-
vimento.

Tiveram, ainda, 
suas contas aprovadas 
as Câmaras do Congo 
(2013), Sumé (2013), 
Arara (2011), Vieirópolis 
(2013) e Paulista (2013). 
Foram rejeitados re-
cursos impetrados pela 
Prefeitura Municipal de 
Caaporã, relativo à de-
cisão consubstanciada, 
quando da apreciação 
de processo licitatório 
em 2011, e da Câmara 
Municipal de Sossego 
sobre as contas de 2012, 
sob relatorias dos con-
selheiros Fernando Ca-
tão e Fábio Nogueira.

TCE mantém parecer 
sobre Catingueira

DESPESAS NÃO LICITADAS
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NACIONAL

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Ricardo Lewando-
wski, oficializou no início da 
tarde de ontem a transferên-
cia do ministro Dias Toffoli 
para a segunda turma da Cor-
te, colegiado que vai julgar 
parte da Operação Lava Jato. 
Na noite de terça-feira, 10, 
Toffoli já havia encaminhado 
o pedido de transferência. 

A turma conta atual-
mente com apenas quatro 
ministros e está com uma 
cadeira vaga desde a saída 
de Joaquim Barbosa, o que 
poderia resultar em empate 
nos julgamentos. Com o gru-
po desfalcado desde agosto 
por causa da demora da pre-
sidente Dilma Rousseff em 
indicar o substituto de Bar-
bosa, os ministros pediram a 
transferência de algum cole-
ga da 1ª turma do Supremo 
para reforçar o grupo.

A manifestação de Le-
wandowski é mera forma-
lidade, já que a migração 
de uma turma para outra é 
definida pela ordem de an-
tiguidade dos ministros do 
colegiado, segundo o regi-

STF transfere Toffoli para turma 
que analisará Operação Lava Jato

rodrigo_caldas.adv@hotmail.com

Caldas
Rodrigo 

  A Lista de Janot
Assim como a Lista de Schindler, a Lista de Janot 

(Rodrigo Janot, procurador geral da República) surge 
como um veículo de salvação. Se a Lista de Schindler, 
empresário alemão filiado ao regime nazista, se cons-
tituiu em um salvo-conduto para a vida em face de um 
contexto de morte nos campos de extermínio da segun-
da guerra; a Lista de Janot pode se converter em um 
salvo-conduto não para aqueles que integram o rol da 
lista, mas para a democracia brasileira, obscurecida por 
sucessivos escândalos de corrupção e quebra do decoro 
ético que deve nortear as ações entre agentes políticos. 
Schindler era um empresário que viu na guerra uma 
oportunidade de enriquecer, usando a força de trabalho 
dos judeus escravizados e desumanizados em campos 
de extermínio, fornecendo equipamentos, panelas e 
cartucheiras, para o exército nazista através de sua 
fábrica. Esse desejo inicial de fazer um bom negócio e 
enriquecer, converteu-se em face do que Schindler viu e 
presenciou nos campos de extermínio, em uma atitude 
humanitária que o levou a usar o dinheiro que ganhou 
para salvar a vida de mais de mil judeus da sanha assas-
sina dos campos de extermínio nazista. 

Rodrigo Janot não é Oskar Schindler, é um funcio-
nário público que age segundo as regras constitucionais, 
mas seu papel histórico se revelará decisivo. Em sua 
lista constam os nomes não daqueles que serão salvos, 
mas daqueles que são partícipes de um amplo esquema 
de corrupção entranhado nas vísceras do aparelho de 
Estado brasileiro, que portanto concorrem para a debi-
lidade da democracia nacional. Janot não é movido pelo 
desejo de enriquecer, mas se espera que sua performan-
ce, como procurador geral da República seja digna de 
um HerrDirektor, um Senhor Diretor que ao conduzir a 
persecução penal do maior escândalo de corrupção da 
história (pelos valores monetários envolvidos), vele pela 
imparcialidade e apego à coisa pública. O seu capital 
será investido em uma persecução penal que se bem 
conduzida, em obediência às regras do processo penal 
constitucional, terá o poder de salvaguardar a democra-
cia brasileira em um de seus momentos mais críticos 
desde a redemocratização de 1988.

O primeiro impacto da Lista de Janot foi político, o 
pedido de autorização de investigação policial junto ao 
Supremo Tribunal Federal, para investigar agentes po-
líticos com foro especial não fere a presunção constitu-
cional de inocência, mas cria inegavelmente um prejuízo 
político para os investigados. Em tempos midiáticos de 
rede mundial de computadores a democracia é afetada 
por aquilo que Pierre Lévy batizou de “ciberespaço”. O 
ciberespaço político nacional já reagiu à lista com todo 
seu movimento de acusações e defesas a ocorrerem na 
rede de forma difusa e sem controle, longe, portanto, dos 
parâmetros normativos constitucionais. 

Se a publicidade da Lista de Janot, como bem pon-
tuou o ministro Teori Zavascki, ao decidir pela quebra de 
sigilo da lista, se coaduna com o princípio democrático 
da publicidade dos atos públicos, por sua vez essa leitu-
ra constitucional coerente trará prejuízo para a gover-
nabilidade de Dilma. O PMDB, que tem o vice-presidente 
da República, seu sucessor em um eventual impeach-
ment, Michel Temer, e os presidentes do Senado, Renan 
Calheiros, e da Câmara, Eduardo Cunha, está na defen-
siva e reagirá sabotando a governabilidade do segundo 
governo Dilma, transformando a CPI do Petrolão em um 
cavalo de batalha homérico. 

A total ausência de governabilidade, em um con-
texto de recessão econômica e crise de abastecimento 
hídrico e energético, com a sociedade civil dividida pelas 
recentes eleições gerais de 2014, constituem-se em um 
precedente perigoso para a quebra democrática. Não 
devemos esquecer que em sociedades complexas e hete-
rogêneas como a brasileira, a democracia não se afirma 
pelo conteúdo ideológico, mas antes, sua legitimidade 
repousa no respeito aos mecanismos procedimentais 
de escolha e tomada de decisão, ou seja, independente-
mente da coloração partidária e das paixões ideológicas, 
a presidente, por mais desastrosa que seja sua adminis-
tração, foi eleita e não pode ter seu mandato revogado 
ou cassado por uma aventura política oportunista. A 
Lista de Janot, assim como a de Schindler, é o símbolo da 
necessidade da salvação, no nosso caso, da democracia 
brasileira, que só poderá ser feita pela via institucional 
e em obediência aos procedimentos constitucionais de 
deliberação democrática. 

Cadeira estava vaga 
desde a saída de
Joaquim Barbosa

FOtO: José Cruz/Agência Brasil

Com a recusa de Marco Aurélio Mello, Toffoli (D) assumirá a presidência da segunda turma em maio

Talita Fernandes
Da Agência Estado

mento interno. Como o mi-
nistro Marco Aurélio Mello, 
que está na primeira turma 
há mais tempo, rejeitou mi-
grar para a segunda turma, a 
preferência é de Dias Toffoli.

“Consultado o ministro 
Marco Aurélio, que declinou 
da transferência, defiro o 
pedido do ministro Toffoli, 
nos termos do artigo 19 do 
regimento interno do STF”, 
escreveu Lewandowski. So-
bre a mudança, o presidente 
disse que trata-se de uma 
“previsão regimental”. “Eu 

mesmo já mudei de turma, 
vários já trocaram de turma. 
Então isso é algo que é per-
mitido no regimento”, disse o 
presidente do STF.

Com a mudança, Dias 
Toffoli assumirá a presidên-
cia da segunda turma a par-
tir de maio, quando termina 
o período do ministro Teori 
Zavascki, relator da Lava Jato 
no Supremo, à frente do co-
legiado. A presidência é sem-
pre ocupada pelo ministro 
mais recente na turma que 
ainda não ocupou a função. 

Cabe ao presidente ativida-
des como decidir quais as-
suntos serão levados à mesa 
para julgamento. Mesmo 
com a mudança, a relatoria 
da Lava Jato permanece com 
Zavascki. 

O ministro Dias Toffoli, 
que hoje também preside o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), teve um encontro com 
a presidente Dilma Rousseff 
na manhã de ontem. Toffoli 
negou que tenha falado so-
bre Lava Jato com a presiden-
te. “Nada”, enfatizou. 

CGU processa 
dez empreiteiras 
envolvidas em 
escândalo

Da Agência Estado

A Controladoria-Geral 
da União (CGU) determi-
nou a abertura de proces-
sos administrativos de res-
ponsabilização contra dez 
empreiteiras envolvidas na 
Operação Lava Jato. A CGU 
divulgou em seu site a lista 
das empresas: Alumni Enge-
nharia, GDK, Promon Enge-
nharia, Andrade Gutierrez, 
Fidens Engenharia, Sanko 
Sider, Odebrecht, Odebrecht 
Óleo e Gás, Odebrecht Am-
biental e SOG Óleo e Gás.

A decisão do ministro-
-chefe da CGU, Valdir Simão, 
foi publicada no Diário Ofi-
cial da União. As empresas 
serão notificadas nos próxi-
mos dias. Se forem respon-
sabilizadas as empreiteiras 
poderão sofrer impedimen-
to de novos contratos, apli-
cação de multas ou mesmo 
outras sanções. Há possibi-
lidade de novos processos 
serem abertos contra outras 
empresas, informou a CGU, 
por meio da sua Assessoria 
de Comunicação Social.

No início de dezembro, 
a CGU já havia instaurado 
processos administrativos 
contra oito empresas tam-
bém citadas na Lava Jato: 
Camargo Corrêa, Engevix, 
Galvão Engenharia, Iesa, 
Mendes Junior, OAS, Queiroz 
Galvão e UTC-Constran. Por 
meio de suas assessorias de 
imprensa e de seus advoga-
dos todas as empresas ne-
gam a prática de cartel, à ex-
ceção da SOG Óleo e Gás que, 
em acordo de leniência com 
a força tarefa da Lava Jato 
admitiu irregularidades.

Daniel Carvalho
Da Agência Estado

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara aprovou ontem pare-
cer do deputado Esperidião 
Amin (PP-SC) a respeito de 
um projeto de lei que en-
durece as penas para even-
tuais crimes cometidos por 
indivíduos ou grupos como 
os “black blocs”. O texto ain-
da será submetido ao plená-
rio da Casa. 

O projeto de lei do se-
nador Eduardo Azeredo 
(PSDB-MG) altera seis ar-
tigos do Código Penal, au-
mentando as penas para 
crimes de incêndio, explo-

são, atentados contra servi-
ços de transporte, perigo de 
desastre ferroviário, aten-
tado contra a segurança de 
transporte marítimo, fluvial 
ou aéreo, e atentado contra 
a segurança de serviço de 
utilidade pública.

O texto foi originalmen-
te apresentado em 2007 em 
função da onda de ataques 
orquestrados contra forças 
de segurança pública e al-
vos civis em maio de 2006. 
À época, bases da polícia 
foram atacadas e ônibus in-
cendiados.

“Apesar de ter sido cria-
do, originalmente, como 
resposta aos acontecimen-
tos de maio de 2006, a atu-
alidade do PL é inegável, 

uma vez que em diversos 
dos tipos penais ele descre-
ve a ação dos baderneiros e 
criminosos que se autointi-
tularam “black blocs”.

Segundo o parlamentar, 
esses grupos “têm se dedi-
cado nos últimos meses a 
perturbar a ordem da socie-
dade brasileira em nome de 
causas ou pouco definidas 
ou com uma agenda em que 
grassa o discurso de ódio 
generalizado, simplesmente 
pregando uma vendetta so-
cial contra o poder público, 
as forças policiais, a classe 
política e também contra o 
cidadão comum que não se 
torne conivente com seus 
atos ilícitos”, diz Esperidião 
Amin em seu parecer.

CCJ aprova punição maior  
contra grupos “black blocs”

CÂMARA DOS DEPUtADOS

Proposta de mudança

Crime 

Causar incêndio expondo perigo ou 

arremessar substâncias explosivas

Impedir ou perturbar estrada de ferro, 

embarcação ou aeronave

Expor a perigo, impedir ou dificultar 

meio de transporte público

Atentar contra serviços de água, luz, 

força ou calor

Pena em anos de reClusão 

 

No máximo 6 anos

Até 5 anos

Até 2 anos

Até 5 anos

mudança Com a nova legislação

4 a 15 anos

Até 15 anos

Até 10 anos

Até 10 anos
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Políticas BRASIL

As transferências foram 
autorizadas de forma 
espontânea por Barusco

MPF repatria R$ 182 milhões da 
Suíça de ex-gerente da Petrobras

O Ministério Público 
Federal informou ontem 
ter repatriado R$ 182 mi-
lhões que estavam deposi-

tados na Suíça em contas 
do ex-gerente da Petrobras 
Pedro Barusco, o maior va-
lor já recuperado pelo Bra-
sil, segundo o órgão. Desse 
total, R$ 139 milhões já 
chegaram à Justiça Fede-
ral do Paraná e R$ 43 mi-
lhões estão encaminhados. 
As transferências foram 
autorizadas pelo próprio 
delator da Operação Lava 

Jato como parte do acordo 
firmado com a força-tarefa 
da Operação Lava Jato. 

Barusco era o braço 
direito do ex-diretor de 
Serviços da estatal, Renato 
Duque, indicado pelo PT 
para o cargo e alvo da in-
vestigação por suspeita de 
corrupção passiva, forma-
ção de organização crimi-
nosa e lavagem de dinhei-

ro. Ele amealhou US$ 97 
milhões em propinas, se-
gundo ele próprio admitiu 
em depoimento à Polícia 
Federal e à Procuradoria. 
Ele abriu mão da fortuna e 
concordou em comunicar 
as instituições financeiras 
na Suíça sua disposição em 
repatriar os valores.

Se a repatriação se-
guisse os trâmites tradi-

cionais, via cooperação 
jurídica internacional, o 
procedimento poderia se 
arrastar por anos. Os quase 
R$ 140 milhões já trazidos 
pelo Ministério Público Fe-
deral para o Brasil foram 
depositados na conta judi-
cial da 13ª Vara Criminal 
Federal em Curitiba, base 
da Operação Lava Jato.

A advogada criminalis-

ta Beatriz Catta Preta, que 
defende Pedro Barusco, in-
formou que os bancos su-
íços estão promovendo as 
transferências a pedido do 
próprio ex-gerente da Pe-
trobras. “Não temos ainda 
o valor exato, mas vamos 
fazer um levantamento so-
bre qual o montante já re-
patriado”, informou Catta 
Preta.
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Integrantes do Movimen-
to dos Sem-Terra (MST) reali-
zaram protestos durante toda 
a manhã e início da tarde de 
ontem em pelo menos sete 
rodovias federais que cortam 
a Paraíba. A BR-230, que liga 
a capital ao Sertão da Paraíba 
com uma extensão de aproxi-
madamente 550km foi a mais 
visada pelos manifestantes.

A interdição provocou 
congestionamentos quilomé-

tricos e durou cerca de nove 
horas. Os veículos eram impe-
didos de passar, inclusive vá-
rias pessoas reclamavam ter 
perdido consultas marcadas. 
Equipes das Polícias Rodoviá-
ria Federal e Militar estiveram 
nos locais das manifestações 
do SMT para evitar tumulto.

Os manifestantes utiliza-
ram pneus e madeiras para 
fazerem fogueiras nas rodovias 
para impedir a passagem de 
veículos. Todos estavam arma-
dos com pedaços de paus, fa-
cões, facas, foices, entre outros. 
Não foi registrado confronto. 

Durante todo o dia, através das 
redes sociais a PRF informava 
os pontos interditados e orien-
tava os motoristas a procura-
rem rodovias alternativas para 
continuarem o destino. 

A primeira interdição 
aconteceu às 5h30, na rodovia 
BR-412, de acesso a Monteiro. 
Até as 8h30 os outros pontos 
das demais rodovias já esta-
vam ocupados pelos integran-
tes do SMT. “Nós estivemos 
em todos os locais para evitar 
confrontos”, disse o agente An-
derson Poddis, do Núcleo de 
Comunicação da PRF. 

As rodovias começaram a 
ser liberadas no início da tar-
de. Segundo a PRF, às 14h os 
integrantes do Movimento dos 
Sem-Terra desobstruíram a 
BR-230, no km 250 de acesso a 
Taperoá. O agente Poddis disse 
que a manifestação foi pacífica.

Nas primeiras horas da 
manhã de ontem, cerca de 60 
policiais militares, sob o co-
mando do tenente-coronel La-
marck Júnior ocuparam o Cen-
tro Administrativo Estadual 
(CAE), pois havia boatos de 
que o MST estaria pretenden-
do ocupar aquele local, como 

aconteceu em outras oportu-
nidades, quando servidores 
públicos ficaram “presos” na-
quelas dependências.

Durante cerca de seis 
horas, os integrantes do MST 
realizaram manifestação em 
frente às agências da Caixa 
Econômica Federal e do Ban-
co do Brasil, com o objetivo de 
exigir que a CEF libere recur-
sos para a construção de casas 
nos assentamentos rurais. Em 
ato continuo, eles interdita-
ram a Avenida Epitácio Pes-
soa, provocando verdadeiro 
caos no trânsito. 

MST provoca caos em rodovias na PB 
ONDA DE PROTESTOS

Cardoso Filho
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Brasília (AE) - Sob 
pressão, o PP formali-
zou ontem ao Conselho 
de Ética da Câmara dos 
Deputados a substitui-
ção do deputado Láza-
ro Botelho (TO), um dos 
parlamentares inves-
tigados na Operação 
Lava Jato. Botelho, que 
também compunha a 
CPI da Petrobras, dei-
xou a comissão ontem. 

Um dia após ter 
indicado o deputado 
Covatti Filho (RS) para 
substituir Botelho na 
CPI, o PP decidiu hoje 
trocá-lo por Fernando 
Monteiro (PE). Covatti 
é filho do ex-deputado 
federal Vilson Covatti, 
que também figura na 
lista que a Procurado-
ria-Geral da República 
(PGR) encaminhou ao 
Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Covatti foi 
compensado com a 
suplência do Conselho 
de Ética. 

Na CPI, o deputa-
do Beto Rosado (RN) - 
que entrou na vaga do 
investigado Sandes Jú-
nior (GO) ontem - hoje 
foi colocado na su-
plência. Ezequiel Fon-
seca (MT) ficou como 
titular da comissão na 
vaga de Covatti Filho. 

Em virtude da rea-
lização da sessão con-
junta do Congresso 
Nacional, a reunião de 
instalação do Conselho 
de Ética foi adiada para 
hoje. O bloco liderado 
pelo PMDB ainda tem 
uma vaga a ser preen-
chida. O Conselho é 
formado por 21 mem-
bros titulares e 21 su-
plentes. 

O colegiado, onde 
vão tramitar as repre-
sentações contra os 
investigados da Lava 
Jato por quebra de de-
coro parlamentar, deve 
passar por uma disputa 
acirrada pela presidên-
cia amanhã. Aliado 
do presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), Arnaldo Fa-
ria de Sá (PTB-SP) deve 
apresentar sua candi-
datura. 

PP formaliza 
a saída de 
Botelho de 
Conselho

BRASÍLIA

Rio, Recife e Franca (AE) - 
Militantes do Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra (MST) 
realizaram bloqueios em ro-
dovias estaduais e federais de 
Norte a Sul do país ontem. A 
iniciativa faz parte da Jornada 
Nacional de Luta pela Reforma 
Agrária, que reivindica, dentre 
outros pontos, agilidade na re-
forma agrária no Brasil.

No Rio de Janeiro, os mani-
festantes ocuparam a BR 356, que 
liga os municípios de Campos dos 
Goytacazes e São João da Barra, 
no Norte Fluminense, onde fize-
ram um protesto mais cedo. O 
grupo chegou por volta das 5h30 
à via,  na altura da localidade de 

Martins Lage, e interditou a pista 
até as 9h, nos dois sentidos. 

A iniciativa faz parte da Jor-
nada Nacional de Luta pela Re-
forma Agrária, que reivindica, 
dentre outros pontos, agilidade 
na reforma agrária no Brasil. Na 
imagem, o bloqueio que aconte-
ce em Minas Gerais.

A iniciativa faz parte da Jor-
nada Nacional de Luta pela Re-
forma Agrária, que reivindica, 
dentre outros pontos, agilidade 
na reforma agrária no Brasil. Na 
imagem, o bloqueio que aconte-
ce em Minas Gerais.

Os manifestantes atearam 
fogo em pneus. Ninguém foi feri-
do, segundo bombeiros de Cam-
pos. Eles informaram que ainda 
há pessoas que participaram do 
protesto às margens da rodovia, 

mesmo que a via já esteja libera-
da há mais de cinco horas.

No Estado, o protesto tam-
bém contempla a parte da Jor-
nada Nacional do Movimento 
de Mulheres Camponesas, que 
luta pelos direitos trabalhistas 
das mulheres do campo e reivin-
dica junto à Previdência Social a 
universalização do salário-ma-
ternidade e a inclusão das tra-
balhadoras informais nos direi-
tos previdenciários, entre outras 
causas. Os manifestantes tam-
bém pediam reforma agrária.

Já em Minas Gerais, cinco 
rodovias federais que atravessa 
o Estado foram bloqueadas. Na 
Rodovia Fernão Dias (BR-381), os 
manifestantes interditaram as 
duas pistas que ligam São Paulo 
a Belo Horizonte, no trecho lo-

calizado em Santo Antônio do 
Amparo (MG). 

Eles reclamam de desassis-
tência do Governo Federal e 
exigem uma reunião com repre-
sentantes do Incra. O protesto 
acontece na praça de pedágio do 
quilômetro 658 e causou conges-
tionamento de sete quilômetros 
no sentido São Paulo e cinco no 
sentido Belo Horizonte no fim 
da manhã. A Polícia Rodoviária 
Federal e a concessionária que 
administra o trecho tentavam li-
berar o trânsito no local.

No Estado de Pernambuco, os 
militantes do movimento promo-
veram bloqueios em nove pontos 
de seis rodovias, na manhã de 
ontem. As interdições foram rea-
lizadas com pneus queimados ou 
entulhos.

Ações acontecem de Norte a Sul do país

FOTO: Reprodução/IBGE



A decfisão faz parte das 
negociações pela paz 
com o grupo guerrilheiro

Governo colombiano suspende 
ataques aéreos contra as Farc

Bogotá (AE) - O gover-
no da Colômbia adotou sua 
mais importante medida 
na direção de um eventual 
encerramento das hostili-
dades, em meio século de 
conflito, com o grupo guer-
rilheiro Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia 
(Farc) ao ordenar a imediata 
interrupção de bombardeios 
aéreos contra acampamen-
tos da organização. 

Em comunicado trans-
mitido em rede nacional de 
televisão na noite da últi-
ma terça-feira, o presidente 
Juan Manuel Santos disse 
que tomou a decisão em vir-
tude do progresso que tem 
sido alcançado nas nego-
ciações iniciadas em 2012 
com as Farc e ao fato de os 
rebeldes terem aderido ao 
cessar-fogo unilateral decla-
rado em dezembro. 

 O presidente disse que 
a proibição de bombardeios  
aéreos vai inicialmente du-
rar um mês, mas o prazo 
pode ser estendido se as 
Farc continuarem a man-
ter suas armas abaixadas. 
Segundo Santos, as ações 
aéreas contra o Exército de 
Libertação Nacional (ELN) 
continuarão sem inter-
rupção até que o segundo 
maior grupo guerrilheiro 
do país se envolva no pro-
cesso de paz.

Com a decisão, sobre a 
qual houve rumores durante 
semanas, o governo deixa de 
usar uma de suas ferramen-
tas mais bem-sucedidas no 
combate aos rebeldes. 

Desde 2008, três inte-
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grantes do secretariado das 
Farc e vários combatentes 
foram mortos como resulta-
do de ataques surpresas na 
floresta com o uso de bom-
bas guiadas. 

Opositores da medida 
dizem que ela deve desmo-
ralizar as tropas colombia-
nas e conceder um impor-
tante tempo de recuperação 
para os rebeldes, que têm 
visto suas fileiras se redu-
zirem em mais da metade 
para cerca de 6 mil comba-
tentes durante uma década 
de ataques, apoiados pelos 
Estados Unidos. 

Na última terça-feira, 
Santos pediu a seus oponen-
tes que façam com que suas 
críticas sejam ouvidas por 
uma comissão supraparti-
dária, que o presidente diz 
estar estabelecendo para 
aconselhá-lo sobre como 
proceder nos estágios finais 
e delicados das negociações. 

“Eu quero ouvir muitas 
vozes para me ajudarem a 
tomar a decisão certa”, decla-
rou Santos. 

O governo e as Farc já 
chegaram a acordos sobre 
reforma agrária, participa-
ção na política para ex-rebel-
des e uma estratégia conjun-
ta para combater o tráfico de 
drogas. 

Na última rodada de ne-
gociações, encerrada sábado 
em Havana, Cuba, os dois la-
dos também anunciaram um 
esforço conjunto para remo-
ver minas terrestres que não 
explodiram. 

Mas várias questões com-
plicadas ainda permanecem. 
A mais espinhosa delas é a 
exigência dos negociadores 
rebeldes de não cumprirem 
qualquer pena por atrocida-
des supostamente cometidas 
por suas forças sob comando 
do grupo rebelde. 

Nações Unidas (AE) - Hillary 
Rodham Clinton tentou fazer com 
que sua campanha presidencial 
voltasse aos trilhos ao admitir que 
deveria ter usado uma conta de 
e-mail do governo durante o pe-
ríodo em que ocupou o cargo de 
secretária de Estado. A declaração 
teve como objetivo acabar com as 
discussões sobre o caso. 

O foco nos e-mails de Hillary 
tem atrapalhado o que deveria ser 
o início tranquilo de sua campanha 
presidencial, no mês que vem. A ex-
secretária de Estado é considerada 
a principal favorita para a nomea-
ção democrata, embora ainda não 
tenha entrado oficialmente na cor-
rida eleitoral. 

Hillary havia planejado passar 
o mês de março promovendo seu 
trabalho sobre igualdade femini-
na, uma questão importante para 
alguém que pode vir a se tornar 
a primeira mulher presidente dos 
Estados Unidos. Mas em vez disso, 
as dúvidas sobre seus e-mails domi-
naram suas atividades na semana 
passada, depois da revelação de 
que ela usou uma conta de e-mail 
pessoal durante seu trabalho no 
Departamento de Estado e que fez 
isso por meio de um servidor priva-
do, mantido em sua casa, num su-
búrbio de Nova York. 

A prática levantou dúvidas so-
bre se ela cumpriu as regulamen-
tações exigidas de autoridades do 
governo para preservar comunica-
ções por escrito no que diz respeito 
a questões oficiais. 

Durante coletiva de impren-
sa, realizada na última terça-feira 

Hillary tenta decolar campanha
ELEIÇÕES AMERICAnAS
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na Organização das Nações Uni-
das (ONU), depois de um discurso 
sobre o direito das mulheres, Hil-
lary prometeu que todos os seus 
e-mails relacionados ao trabalho 
serão disponibilizados para o pú-
blico, “para que todos vejam”. 

Mas ela também reconheceu 
que apagou dezenas de milhares 
de e-mails relacionados a ques-
tões pessoais e rejeitou os pedidos 
de republicanos para que permi-
tisse que seu servidor particular 
fosse analisado por uma empresa 
independente. 

“O servidor contém comuni-
cações pessoais do meu marido e 
minhas e eu acredito que cumpri 
todas as minhas responsabilidades. 
O servidor continuará a ser algo pri-

vado”, afirmou ela aos jornalistas, 
que se amontoaram num corredor 
para fazer perguntas a Hillary, já 
que foi sua primeira entrevista cole-
tiva em mais de dois anos. 

Embora os democratas afir-
mem que a questão dos e-mails de 
Hillary é algo com que os eleitores 
não vão se preocupar no dia da vo-
tação, o silêncio da ex-secretária de 
Estado fez com que vários senado-
res democratas pedissem a ele que 
relatasse sua versão dos fatos. 

Para os republicanos, a con-
trovérsia representa uma oportu-
nidade para manchar a imagem 
de Hillary num momento em que 
pesquisas mostram que ela lidera 
em relação a todos os candidatos 
republicanos. 

Hillary Clinton fala sobre conta de e-mail quando esteve no governo Barack Obama

Foto: Seth Wenig/Estadão Conteúdo

Bagdá (AE) - Soldados 
iraquianos e milicianos xiitas 
aliados entraram ontem na 
cidade de Tikrit, controlada 
pelo Estado Islâmico, dan-
do início a uma ofensiva com 
duas frentes para expulsar os 
extremistas da cidade natal do 
ex-ditador Saddam Hussein. 

Explosões e pesadas tro-
cas de tiros ecoavam por Tikrit, 
um ponto importante para as 
forças iraquianas que tentam 
expulsar os militantes que 
atualmente controlam um ter-
ço dos territórios sírio e ira-
quiano. O confronto também 
servirá como um teste para as 
forças iraquianas, que ruíram 
durante a ofensiva inicial dos 
extremistas no ano passado e 
agora enfrentam confrontos 
de rua num dos maiores redu-
tos do Estado Islâmico. 

Forças iraquianas alia-
das entraram na cidade pri-
meiramente pelo bairro de 
Qadisiyya, no norte, segundo 
um vídeo obtido pela Associa-
ted Press. Um helicóptero de 
ataque disparou mísseis en-
quanto soldados e milicianos 
disparavam nas empoeiradas 
ruas do bairro. 

Oficiais rapidamente 

estabeleceram uma linha de 
suprimentos no bairro para 
reforçar as tropas, informou 
o brigadeiro da polícia de Sa-
lahuddin, Kheyon Rasheed, à 
emissora de televisão esta-
tal Iraqiyya. As autoridades 
não forneceram dados sobre 
mortos e feridos, embora o 
canal de televisão iraniano 
Press TV, em inglês, tenha 
informado que um ataque de 
morteiro deixou ferido um 
cameraman. 

Um funcionário da pro-
víncia de Salahuddin confir-
mou que as tropas iraquianas 
entraram em Qadisiyya e de 
lá foram para outras partes 
do subúrbio norte da cidade, 
hasteando a bandeira ira-
quiana no hospital geral de 
Tikrit. Ele falou em condição 
de anonimato, porque não 
tem autorização para falar 
com jornalistas.

Mais tarde, forças aliadas 
entraram em Tikrit a partir do 
sul, num movimento para ex-
pulsar os militantes, embora 
alguns tenham afirmado que 
muitos já tivessem fugido em 
razão do avanço das forças. 

“Os terroristas estão to-
mando os carros dos civis na 

tentativa de sair da cidade”, 
disse Rasheed. 

Tikrit, a capital da pro-
víncia de Salahuddin, fica às 
margens do Rio Tigre, cerca de 
130 quilômetros ao Norte de 
Bagdá. Vários dos palácios de 
Saddam continuam lá, assim 
como remanescentes do seu 
proscrito partido, o Baath. Mui-
tos acreditam que integrantes 
da legenda ajudaram o Estado 
Islâmico em sua ofensiva ini-
cial no ano passado, quando a 
cidade caiu nas mãos dos ex-
tremistas. 

 Suprimentos
A tomada de Tikrit pode 

abrir uma linha de suprimen-
tos para uma futura operação 
para sitiar Mosul, a segunda 
maior cidade do Iraque que 
ainda está sob controle do 
Estado Islâmico. Oficiais mi-
litares dos Estados Unidos 
disseram que uma missão mi-
litar coordenada para retomar 
Mosul deve começar em abril 
ou maio e envolver até 25 mil 
soldados iraquianos, mas os 
norte-americanos advertiram 
que se os iraquianos não es-
tiverem prontos a ofensiva 
pode ser adiada.

Forças iraquianas entram em 
Tikrit, dominada por jihadistas

Secretário-geral da Otan diz
que trégua na Ucrânia é frágil

ConFLIto

Casteau, Bélgica (AE) - O 
cessar-fogo na Ucrânia “pare-
ce estar sendo respeitado, mas 
permanece frágil”, declarou 
ontem Jens Stoltenberg, se-
cretário-geral da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte 
(Otan). 

Em conversa com jorna-
listas, Stoltenberg disse que 
claramente houve alguma re-
tirada de armamentos pesados 
da zona de conflito no leste da 
Ucrânia, onde separatistas pró-
-Rússia combateram forças 
ucranianas durante a maior 
parte do ano passado. Houve 
uma redução no conflito após o 
acordo de cessar-fogo assinado 
em 12 de fevereiro. 

Porém, Stoltenberg le-
vantou temores a respeito 
dos obstáculos no caminho 
dos monitores do cessar-fogo 
e questões importantes sobre 
para onde os armamentos es-
tão sendo levados. 

“A chave para respeitar o 
cessar-fogo e garantir que os 
armamentos pesados são real-
mente transferidos, segundo o 
acordo de Minsk, é que o mo-
nitoramento do cessar-fogo 
melhore”, disse ele. Para o se-
cretário-geral da Otan é “vital” 

que os monitores da Organi-
zação para a Segurança e Co-
operação na Europa tenham 
liberdade de movimento e ga-
rantias de segurança para que 
realizem seu trabalho. 

Perguntado se teme que 
os separatistas ou seus apoia-
dores russos transferiram par-
te de seus armamentos pesa-
dos para lugares onde possam 
ser usados num futuro con-
fronto, Stoltenberg declarou 
que “a resposta curta é sim”.

É por isso que é importan-
te “obter informações comple-
tas sobre onde os armamentos 
estão agora, seus números e 
para onde foram movidos”, 
disse ele. 

Stoltenberg disse que 
a aliança ainda vê uma clara 
evidência de que a Rússia está 
oferecendo “forte apoio” aos 
separatistas, o que inclui envio 
de equipamentos, forças e trei-
namento. “A Rússia inda está 
no leste ucraniano”, afirmou. 

A Rússia vem negando 
consistentemente que tenha 
forças no leste ucraniano e 
que apoie diretamente os re-
beldes. 

O general da Força Aérea 
norte-americana, Philip Bree-
dlove, comandante supremo 
aliado na Europa, disse que 

a Otan não tem informações 
claras sobre a presença rus-
sa no leste ucraniano neste 
momento. 

Segundo ele, a fronteira 
continua “muito aberta...e o 
movimento de avanço e retro-
cesso não é observado nem 
controlado”. Ele disse que for-
ças russas e separatistas tor-
naram-se muito melhores em 
esconder seus movimentos. 

Exército 
Os dois líderes da Otan 

foram perguntados sobre co-
mentários feitos pelo presi-
dente da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker, no final 
de semana sobre a futura cria-
ção de um Exército da União 
Europeia. 

Breedlove disse que “não 
estamos preocupados, mas 
gostaríamos de evitar esta 
duplicação” entre a Otan e a 
União Europeia. 

Já Stoltenberg declarou 
que saúda qualquer coisa que 
signifique o aumento dos in-
vestimentos europeus em sua 
capacidade de defesa e nas 
forças armadas da região, mas 
também pediu que a “Europa 
se certifique de que tudo o que 
fizer seja complementar” ao 
que é feito por meio da Otan. 
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Campinense tem jogo 
decisivo pela Copa 
do Nordeste 2015

Governo do Estado entrega 
hoje a reforma do maior ginásio 
poliesportivo de João Pessoa

Ronaldão de cara nova
MODERNIDADE E ACESSIBILIDADE

Os torcedores paraibanos de futsal vão 
ter a oportunidade de jogar com o ex-jo-
gador da Seleção Brasileira de Futsal, Fini-
nho, hoje, durante a partida que marcará 
a entrega das obras de reforma do Ginásio 
Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima (o Ro-
naldão), a partir das 19h. Para isso, basta 
participar da promoção que o Governo do 
Estado lançou em sua página no Facebook.

Para participar da promoção é necessá-
rio ter mais de 14 anos e comentar o post 
na página do Governo do Estado da Para-
íba no Facebook com uma foto usando a 
camisa da Seleção Brasileira ou de qualquer 

time de futebol. De acordo com o regula-
mento, o autor do comentário mais curti-
do ganhará a promoção. O vencedor par-
ticipará da partida ao lado dos craques da 
Seleção Master de Futsal da Paraíba, que 
enfrenta a Seleção de Pernambuco durante 
o evento de entrega da reforma do Ronal-
dão.

O governador Ricardo Coutinho fará a 
entrega da reforma do Ginásio Poliesporti-
vo Ronaldo Cunha Lima, às 19h de hoje. O 
evento faz parte da agenda de inaugura-
ções que fecha o ciclo de cem dias de ges-
tão deste segundo mandato.

Torcedor poderá jogar hoje com Fininho

Foto: ortilo Antônio
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Durante os 21 anos de fundação o Gi-
násio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, 
o Ronaldão, no Cristo Redentor, que será 
reinaugurado hoje, às  19h, sediou vários 
amistosos nacionais e internacionais, 
além de shows com cantores famosos e 
bandas consagradas no mundo inteiro. 
Neste período, o maior ginásio da Paraíba, 
que foi inaugurado em março de 94, rece-
beu seleções de vários países em diversas 
modalidades. Sempre com “casa cheia” 
ocorreram jogos memoráveis, como Por-
tugal e Seleção da Paraíba (handebol mas-
culino) e Brasil e Cuba (basquete femini-
no), ambos em 94. 

No mesmo ano as equipes de voleibol 
masculino da Pirelli e Banespa, ambas de 
São Paulo, fizeram um jogo das melhores 
equipes do país na época. Em 97, as sele-
ções do Brasil e Rússia (futsal masculino), 

deram um show do esporte da “bola pe-
sada”. Os brasileiros retornaram em 2004 
para o amistoso de futsal (M), diante do 
selecionado paraibano. Atletas talentosos 
passaram pela quadra do Ronaldão, como 
Falcão, Manoel Tobias, Jackson, Shuma-
cher, o paraibano Fininho (futsal), além 
das estrelas do basquete feminino, Jane-
th, Roseli, Alessandra, Helen e Hortência, 
campeões mundiais/94.  

O Campeonato Mundial Universitá-
rio de Futsal (2002) foi outro espetáculo. 
reunindo atletas de todas as partes do pla-
neta. Uma data histórica para o futsal pa-
raibano foi a despedida do ex-atleta Paulo 
Sérgio Lira Góes, mais conhecido como 
Fininho, que ocorreu no dia 5 de agos-
to/2011. O bicampeão mundial pela Sele-
ção Brasileira (92 e 96) garantiu presença 
no evento de hoje, que vai reunir a Seleção 
de Master Paraibana contra a de Pernam-
buco. Em relação a shows o Ronaldão foi 
palco na apresentação do cantor Roberto 
Carlos, o rei da Música Popular Brasileira, 
além da banda inglesa, Iron Maiden. 

Para o gerente operacional do Ro-
naldão, Jueide Tadeu Abreu da Silva, um 
palco de espetáculos esportivos que faz 

parte da história de um dos mais moder-
nos ginásios do país. Segundo ele, com as 
reformas feitas pelo Governo do Estado o 
ginásio está pronto para sediar qualquer 
evento esportivo nacional e internacional 
com os padrões oficiais exigidos pelos or-
ganizadores. “Não ficamos devendo nada 
a nenhuma praça esportiva do país e do 
exterior. Ganham todos os desportistas, 
atletas e o esporte da Paraíba que terá um 
moderno ginásio”, comentou. 

Além do Ronaldão, a pista Ylton 
Velosso Cavalcanti Filho, o Paraibinha, 
recebeu uma grande reforma na sua es-
trutura. Foram investidos no Ronaldão 
R$ 2.310.225,35, sendo R$ 645.788,97 
na primeira etapa e R$ 1.664.436,38 na 
segunda etapa. O local recebeu pintura, 
revisão da cobertura e instalação de piso 
sintético granulado, considerado um dos 
mais modernos para prática de esportes. 
Dos 3.636 assentos, 147 foram destinados 
a pessoas com algum tipo de necessidade 
especial, atendendo às normas de inclu-
são. Estão disponibilizados 73 lugares 
para os cadeirantes, além de 37 espaços 
para pessoas com mobilidade reduzida e 
outros 37 para pessoas com obesidade. 



Basquete brasileiro projeta
pódio na Olimpíada do Rio
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Confederação programa 
jogos internacionais com 
seleções de alto nível

Todos os olhos e ouvidos do 
torcedor paraibano ligados na 
Copa do Nordeste vão estar 
sintonizados no Estádio Ma-
noel Barreto, em Ceará Mi-
rim-RN, quando o Campinense 
enfrenta o Globo e decide 
a sua sorte na competição. 
Uma vitória ainda o deixa em 
condições de brigar por uma 
vaga entre os três melhores segundo colocados, o 
mesmo se aplica ao adversário que tem um ponto 
a mais que o Rubro-Negro - 5 a 4 -. No futebol 
tudo é possível, mas não custa lembrar aquele 
pênalti perdido por Reginaldo no jogo de ida no 
Estádio Amigão. Como aqueles dois pontos estão 
fazendo falta agora.

Dia de decisão

O Auto Esporte
não merece

Até quando vai essa pendenga no Auto Esporte? 
Só a justiça pode dar a resposta e em se tratando de 
Brasil não dá para ter uma idéia do fim desse imbróglio. 
É comum ver processos se arrastando sem uma deci-
são final e sem contar as várias instâncias que abrigam 
recursos e mais recursos. Eu não vou entrar no mérito 
da questão porque não conhece os autos do processo 
movido pelo grupo opositor que culminou com anulação 
de eleição e depois afastamento de presidente.

O fato é que ao longo dos anos as pessoas que 
têm passado no clube, com raríssimas exceções, não 
tem se preocupado com o clube e sim em formar times 
para disputar o Campeonato Paraibano e nada mais. Ano 
passado foi terrível. O alvirrubro perdeu a chance de par-
ticipar da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil devido a 
desorganização administrativa.

Todos lembram da situação vexatória dos jogado-
res sem receber salários. O time vinha numa crescente 
e todos afirmavam ser o adversário mais difiícil para 
o favorito Botafogo que acabou não entrando muita 
dificuldade para superar o Campinense nas finais.

Essas intervenções no clube não são novidades. 
O torcedor já está acostumado com essas querelas. O 
renomado cronista esportivo Ivan Bezerra, sempre nos 
seus comentários dirigidos ao Auto Esporte, tem se 
expressado que o clube tem mais alas que escolas de 
samba. É verdade. Nunca se viu tanta confusão lá em 
Mangabeira, onde fica a sede e local de treinamentos.

E como ficam os jogadores e a comissão técnica 
vivendo nessa incerteza? De qualquer forma, o técnico 
Jason Vieira tem demonstrado ser um profissional do 
mais alto nível ao segurar a onda e blindar seus jogado-
res ante essa crise incomensurável. Pela sua tradição e 
importância no futebol da Paraíba, o Auto Esporte não 
merece esse castigo.

O ex-jogador Sávio, do Flamengo, foi o entrevistado do 
Cartão Verde, da TV Cultura, na última terça-feira, falando de 
sua passagem pelo Flamengo e no Real Madrid. Ele fez vários 
elogios a Romário e do trio que não deu certo com Edmundo.

Sávio no Cartão Verde

Além de Globo x Campinen-
se, o Grupo E ainda tem 
Bahia x CRB. O time baiano 
deve sacramentar a classi-
ficação atuando na Fonte 
Nova. Pense numa rodada 
boa esta noite.

Bahia x CRB

O Botafogo só vai reencon-
trar o seu torcedor no pró-
ximo dia 25. É que fará dois 
jogos pelo Paraibano - dias 
15 e 22 fora de casa - além 
de atuar no Piauí pela Copa 
do Nordeste.

Longe de casa

Os três grandes clubes da Paraíba - Botafogo, Campi-
nense e Treze - erraram no planejamento para 2015. É um 
entre e sai de jogador constante nos elencos, deixando 
o torcedor confuso e desconfiado do futuro. E ainda virá 
mais mudanças até o final do turno do Paraibano.

Planejamento errado

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Há 35 anos, exatamente no dia 
12 de março de 1980, um jogo en-
traria para a história do Almeidão 
e do futebol paraibano, não ape-
nas pelo resultado surpreendente e 
favorável ao futebol da terra, mas 
por uma polêmica, que acabou ten-
do repercussão nacional, e quase 
terminou com atos de vandalismo 
e quebra-quebra. O jogo foi entre 
Botafogo e Internacional de Porto 
Alegre, válido pelo Campeonato 
Brasileiro. A partida terminou com 
a vitória do Belo sobre o Internacio-
nal pelo placar de 2 a 1.

A partida estava marcada para 
o dia 11, uma quarta-feira, e o Bo-
tafogo vinha de uma vitória histó-
rica sobre o Flamengo de Zico no 
Maracanã. A expectativa para o 
jogo contra o Internacional, que 
também era tricampeão brasileiro, 
era enorme. O time gaúcho tinha 
jogadores de nível de Seleção Bra-
sileira, como Mauro Galvão, Batista 
e Mário Sérgio. 

Torcedores de várias cidades 
do Estado vieram à capital assistir 
o jogo, quando de repente, o pre-
sidente da Federação Paraibana de 
Futebol, na época, Juracy Pedro Go-
mes, resolveu adiar a partida para o 
dia seguinte, porque tinha chovido 
o dia inteiro em João Pessoa. A me-
dida revoltou torcedores e até os di-
rigentes dos clubes, que não foram 
consultados sobre o assunto.

Inconformados com a situação, 
alguns torcedores, que já tinham 
pago ingresso e tinham ido bem 
mais cedo para o Almeidão, se diri-
giram a sede da FPF, protestar con-
tra o adiamento. O clima esquen-
tou na frente da entidade, e só não 
acabou com depredação, porque a 

Uma história de glória e muita confusão
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Memória

Polícia Militar foi chamada a tempo 
e conseguiu conter os torcedores 
mais exaltados. 

Os dirigentes do Internacional 
ficaram revoltados com a posição 
tomada pelo presidente da FPF e 
ameaçaram não pagar a conta do 
Hotel Tambaú. "É um absurdo. O 
Internacional está há 8 dias fora 
de Porto Alegre e domingo terá 
um jogo difícil contra a Ponte Pre-
ta. Não fomos nem sequer consul-
tados. Quem vai pagar o desgaste 
físico dos jogadores e as despesas a 
mais com hotel?" disse o então di-
retor de futebol do Colorado, Adal-
berto Bulamaqui.

Mesmo com muita pressão, 
Juracy afirmou que a decisão era 
em caráter irrevogável, e que esta-
va respaldada no Regulamento do 
Campeonato Brasileiro de Profis-
sionais, que dizia no seu artigo 13, 
que o delegado da partida, no caso 
ele, poderia adiar qualquer jogo, 
por causa do mau tempo ou um 
motivo de força maior, desde que 
comunicasse aos clubes e ao Depar-
tamento Técnico da CBF .  

Depois de muita confusão, a 
partida acabou sendo disputada 
mesmo na quinta-feira, como que-
ria Juracy Pedro Gomes, e teve um 
público de 37 mil 465 pagantes, 

proporcionando uma renda recor-
de de CR$ 2.019.840,00 (de cruzei-
ros). A partida foi também assistida 
pelas maiores autoridades do Esta-
do, dentre elas, o governador Tarcí-
sio de Miranda Burity e o prefeito 
de João Pessoa, Damásio Franca. 
Após o jogo, houve festas nas ruas 
de João Pessoa, entrando pela ma-
drugada.

Um final feliz
O atual diretor técnico da Fe-

deração Paraibana de Futebol, An-
tônio Carlos, era na época o diretor 
do Departamento Amador da FPF, 
e lembra muito bem do tumulto 
na frente da entidade. "Os torce-
dores estavam revoltados, porque 
tinham comprado o ingresso e o 
Internacional ameaçava não jogar 
no dia seguinte, como o presiden-
te Juracy Pedro Gomes decidiu. Me 
recordo que chovia muito, e a de-
cisão pelo adiamento da partida 
só saiu no final da tarde. Foi preci-
so a polícia aparecer para acalmar 
as coisas. Graças a Deus, tudo deu 
certo e estes torcedores puderam 
assistir normalmente a partida no 
outro dia, e vibrar com mais uma 
vitória histórica do Belo em 1980", 
disse o dirigente, que é mais conhe-
cido como Basa.

Zé Eduardo 
recebe 
marcação de 
Jair na vitória 
do Botafogo 
sobre o 
Internacional

A Confederação Brasilei-
ra de Basquete (CBB) traçou 
uma meta ousada, nas pa-
lavras do presidente Carlos 
Nunes, para as Olimpíadas 
de 2016 que acontecerá no 
Rio de Janeiro: o pódio na 
disputa tanto no masculino 
quanto no feminino. 

Para almejar as meda-
lhas no Rio de Janeiro, a enti-
dade conta com apoio do Mi-
nistério do Esporte, por meio 
de convênios. Em encontro, 
na última terça-feira, com o 
ministro do Esporte, George 
Hilton, o dirigente tratou de 
projetos para a modalidade.

“A gente já tem um pa-
trocínio privado e precisa-
mos de uma segunda par-
ceria, até porque o nosso 
projeto é ousado, queremos 
o pódio no masculino e no 
feminino”, projetou Nunes, 
para detalhar o planejamen-
to das seleções nacionais. “O 
que nos falta são mais jogos 
internacionais. Temos já pro-
gramados para este ano o Su-
per Four masculino e femini-
no. Estarão os dois países 
que já organizam o torneio, 
Brasil e Argentina, e sempre 
convidamos países de ponta. 

No masculino, deve vir 
equipes como Porto Rico, Ca-
nadá, República Dominicana 
ou Venezuela, dois desses 

países, que estamos em tra-
tativa. No feminino, que tem 
o mesmo modelo, estamos 
estudando as propostas do 
Maranhão e do Amazonas, 
dois estados interessados 
em levar a competição. O 
masculino está praticamen-
te acertado que será aqui em 
Brasília”.

A estrutura do basquete 
brasileiro também teve um 
impulso recente, com a entre-
ga de kits – com piso flutuan-
te, apontadores, tabelas e pla-
cares – por meio de convênio 
entre o Ministério do Esporte, 
a CBB e a Liga Nacional de 
Basquete (LNB). Carlos Nu-
nes destacou a importância 
dos recursos para o desenvol-
vimento da modalidade. 

“Todos os contemplados 

já estão usando os kits nos 
ginásios e agora nós estamos 
pleiteando mais dez kits, 
porque são 27 federações. 
Isso também é um legado 
que o ministério está deixan-
do para o basquete nacional, 
tendo em vista as Olimpía-
das”, afirmou o dirigente. 

“O apoio do ministério 
tem sido fundamental para os 
treinos da seleção masculina e 
feminina e também da seleção 
Sub-19, que terá o Mundial na 
Rússia em julho. Temos proje-
to para escola de treinadores 
e a Copa Brasil, que envolve 
todos os clubes que não parti-
cipam da NBB nos 27 estados”, 
concluiu Nunes.

Outros seis convênios 
com o ministério somam R$ 
14,8 milhões para a prepara-

ção das seleções feminina e 
masculina adultas e Sub-19, 
cursos da Escola Nacional de 
Treinadores de Basquete e 
locação de software de esta-
tísticas.

Pesar
A Confederação Brasilei-

ra de Basquete lamenta pro-
fundamente o falecimento 
do ex-jogador Mayr Facci, de 
87 anos, em decorrência de 
uma deficiência circulatória, 
na madrugada de ontem, em 
Ponta Grossa, no interior do 
Paraná. O velório está marca-
do para hoje, às 8h (de Brasí-
lia), no Cemitério de Caram-
beí (PR). Nesse momento de 
dor e de pesar, a CBB lamenta 
e se solidariza aos familiares 
de Mayr. 

Seleção Brasileira Masculina de Basquete sonha com um pódio na Olimpíada do Rio de Janeiro

FOTOS: Reprodução/Internet



Fla paga R$ 4 milhões a Romário
acordo na justiça
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Senador engorda a sua
poupança com dinheiro
dos clubes cariocas

Quinze anos depois de 
ter sido mandado embora 
do Flamengo numa atitude 
tresloucada do então presi-
dente Edmundo Santos Silva, 
o agora senador Romário de 
Souza Farias (PSB-RJ) engor-
dou sua poupança em mais 
R$ 4 milhões, valor pago à 
vista pelo clube em acordo 
após decisão final da Justiça 
Trabalhista.

A quantia diz respeito a 
encargos não recolhidos pelo 
clube entre 1995 e 99, mas 
não quita a dívida total com 
o artilheiro que deixou de jo-
gar há sete anos.

Em outro acordo firma-
do há um ano na Vara Cível, 
em função do rompimento 
unilateral do contrato com 
a RSF Eventos e Promoções, 
empresa de sua propriedade 
que agenciava seus direitos 
de imagem, o Baixinho rece-
be mensalmente cerca de R$ 
160 mil.

E este valor que será 
pago a cada trinta dias até 
dezembro de 2022. E não 
acabou a poupança do joga-
dor. Tem mais.

O "gênio da pequena 
área", que já anunciou o de-
sejo de se candidatar a pre-
feito do Rio de Janeiro em 
2016, recebe outros R$ 160 
mil do Vasco por compromis-
sos não saudados entre 2000 
e 2002 e 2005 e 2008.

O acordo celebrado em 
2013 na Vara Cível prevê pa-
gamentos mensais, com rea-
justes anuais, até dezembro 
de 2023.

Significa o seguinte: 
além do soldo em torno dos 
R$ 30 mil no Senado, o polí-
tico dos 4,6 milhões de votos 
na última eleição, tem ga-
rantido quase meio milhão 
mensal de salários para os 
próximos sete anos. Motivo e 
tanto para defender a Lei de 
Responsabilidade Fiscal que 
passeia em Brasília.

Messi critica o 
Real ao dizer 
que o ataque do 
Barça é melhor

Durante compromissos 
publicitários ontem, Neymar 
foi "colocado na parede" em 
relação à comparação entre 
os atacantes de Real Madrid e 
Barcelona. Perguntado sobre 
qual trio seria melhor, Suárez/
Messi/Neymar ou Benzema/
Bale/Cristiano Ronaldo, o bra-
sileiro até tentou se esquivar, 
mas acabou revelando que 
acha os catalães superiores.

"Creio que sim, mas pre-
firo não falar dos rivais", foi a 
resposta do brasileiro, antes 
de provocar sobre a derrota do 
time de Madrid para o Schalke 
04 na Uefa Champions League: 
"Quase! Se o jogo tivesse dura-
do mais dez minutos..."

Sobre o clássico entre as 
duas equipes pelo Campeona-
to Espanhol, que acontece no 
próximo dia 22, o atacante se 
mostrou ansioso. "Encaramos 
como uma final, só pensamos 
na vitória. Nossa relação no 
vestiário e dentro de campo 
ajuda bastante. O ambiente é 
espetacular", garantiu Neymar. 
Por fim, o jogador da Seleção 
Brasileira se mostrou incomo-
dado com as constantes críti-
cas que sofre por simular faltas 
e cair bastante no gramado. 
Mas preferiu não polemizar. 
"Eu só jogo. Podem dizer o que 
quiserem", esnobou.

Pior seleção do 
mundo inicia
as eliminatórias
asiáticas hoje

A Copa do Mundo de 
2018 começa hoje para as 
seleções asiáticas. Seis par-
tidas das eliminatórias do 
Continente dão o pontapé 
inicial à fase classificató-
ria para o maior torneio 
do futebol. Quem começa a 
percorrer o caminho para a 
Rússia são as seleções me-
nos qualificadas do Conti-
nente.

As partidas de ida se-
rão hoje. Um dos destaques 
é o confronto entre Índia e 
Nepal, mas chama a aten-
ção também a presença de 
Butão nas eliminatórias. 
A pior entre as 209 sele-
ções do mundo recebe o 
Sri Lanka tentando que-
brar jejum de seis anos e 
meio sem vitória - são 20 
derrotas seguidas neste 
período. Butão não disputa 
uma partida reconhecida 
pela Fifa desde setembro 
de 2013.

Reino localizado na re-
gião do Himalaia, Butão não 
é exatamente uma potência 
local. Tanto que os joga-
dores da seleção recebem 
mensalmente 10 mil ngul-
trum (cerca de R$ 480), por 
isso, em sua grande maio-
ria, têm outros empregos. 
Apesar das dificuldades, 
o presidente da federa-
ção não mostra abatimen-
to por ser a pior seleção 
do mundo. "Sri Lanka não 
é um time com qualidade 
tão maior do que o futebol 
que se joga em Butão", dis-
se Dorji Tsechup. Os outros 
quatro jogos serão: Iêmen 
x Paquistão, Timor Leste x 
Mongólia, Camboja x Macau 
e Taiwan x Brunei. 

Vasco defende liderança contra o Resende
Hoje às 19h30, contra 

o Resende, em São januário, 
será o ultimato para o Vasco, 
apesar de líder, convencer 
com o time que vem jogando. 
Até porque, lembra a Roda 
Viva, de Chico Buarque, que 
muito em breve alguém vai 
ter de carregar para o banco 
de reservas a saudade do time 
titular. É Dagoberto quem se 
prepara para estar na equipe 
contra o Nova Iguaçu, no pró-
ximo domingo. O mais recen-
te reforço cruz-maltino terá, 
obviamente, a responsabili-
dade de fazer o time evoluir, 
se isso não ocorrer logo.

O atacante evolui a cada 
treino, e, ontem, participou 
ativamente com os reservas 
no gramado de São Januá-
rio. Ele não será relacionado 
contra o Resende, mas verá 
a última chance de jogado-
res como Marcinho tenta-
rem se afirmar no time. O 
meia vem sendo vaiado pela 
torcida nas últimas partidas 
e anda mesmo precisando 
ter voz ativa e mandar no 
próprio destino.

Na liderança do Campe-
onato Carioca, o Vasco terá 
ótima chance de sustentar 
a posição, pelo menos, du-

rante as próximas duas ro-
dadas da competição. Isso 
porque o Cruz-Maltino pega 
o Resende hoje e Nova Igua-
çu no domingo, respectiva-
mente, ambos em São Janu-
ário. Sendo assim, a equipe 
pode chegar com mais mo-
ral ainda para o clássico 
com o Flamengo, dia 22, no 
Maracanã.

Entretanto, o volante 
Guiñazú prefere adiar o pen-
samento para o duelo com o 
Rubro-Negro e se concen-
trar apenas nos próximos 
dois jogos. De acordo com 
ele, os times menores vêm 

dando muito trabalho aos 
grandes.

“O ideal seria ganhar as 
duas, mas não tem jogo fácil. 
Contra o Bonsucesso (vitória 
por 1 a 0), acabamos ganhan-
do o jogo em uma bola que 
veio de um arremesso lateral 
(resultou em pênalti para o 
Vasco). O jogo foi complicado 
até o fim. Então, temos que 
encarar essa sequência com 
muita seriedade e confian-
ça. Com essa raça de entrar 
para vencer. Temos primeiro 
que pensar nesses dois jogos 
para, depois, pensarmos nos 
clássicos” frisou o capitão. 

CAMPEONATO CARIOCA

Muricy Ramalho voltou a trei-
nar o São Paulo, mas teve pratica-
mente confirmadas as ausências de 
dois de seus principais titulares para 
a partida contra o São Bento, hoje, 
às 19h30, no Morumbi, pelo Paulis-
tão. O volante Souza e o atacante 
Luís Fabiano apresentaram dores 
musculares e não participaram do 
treino técnico com o elenco um dia 
depois da atividade regenerativa e 

podem ser desfalques. Ainda de-
pendem de avaliação.

Além da dupla, o zagueiro Ra-
fael Toloi está suspenso. Seu com-
panheiro de posição, Dória, ainda 
trata lesão no tornozelo esquerdo 
e preocupa até para a partida con-
tra o San Lorenzo, pela Copa Liber-
tadores, na próxima semana.

Caso Muricy Ramalho não faça 
nenhuma outra mudança no time 

além das necessárias, o zagueiro 
Lucão deve ser o escolhido para jo-
gar no sistema defensivo ao lado 
de Edson Silva. No meio de cam-
po, as opções mais prováveis para 
a ausência de Souza são Thiago 
Mendes e Hudson. No ataque, Ale-
xandre Pato deve tomar o lugar de 
Luís Fabiano. É esperado que haja 
mais uma mudança, também, para 
a entrada de Alan Kardec. 

Muricy ramalho altera a equipe outra vez
SÃO PAULO X SÃO BENTO

Guiñazu vê de fundamental importância os jogos contra os times menores que, segundo ele, vem dando muito trabalho no Carioca

Romário nos tempos 
de Flamengo fazendo 
homenagem ao ídolo 

Ayrton Senna após 
marcação de gol

Jogos de hoje

Carioca
19h30
Vasco x Resende 
Friburguense x Madureira
21h
Fluminense x Bonsucesso 

Paulista
19h30 
São Paulo x São Bento
21h
Ponte Preta x Ituano 

Copa do Nordeste
19h
Náutico x Moto Club-MA 
21h45
Bahia x CRB 
Globo-RN x Campinense-PB

Gaúcho
16h 
União x Juventude
20h
Passo Fundo x Brasil

Mineiro
19h30
Caldense-MG x Atlético-MG 

Paranaense
19h30
Coritiba x Rio Branco

Libertadores
19h45 
Libertad x Estudiantes 
22h15
Juan Aurich x River Plate 

Fotos: reprodução/internet



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 12 de março de 2015

Jogo contra o Globo às 
21h define as chances do
clube na competição

copa do nordeste

Raposa 
tem jogo 
decisivo

O velho ditado popular "enquan-
to há vida, há esperança" faz o Cam-
pinense unir forças no confronto de 
hoje, às 21h45, contra o Globo-RN, 
no Estádio Barretão, em Ceará Mi-
rim-RN, pela quinta rodada do Grupo 
E do Nordestão.  Com quatro pontos 
ganhos e na terceira colocação, o time 
paraibano faz o jogo de volta - o pri-
meiro houve empate (0 a 0) no Ami-
gão - precisando vencer para conti-
nuar sonhando em permanecer na 
disputa.  

No encerramento da fase clas-
sificatória, o Rubro-Negro ainda 
terá o Bahia no próximo dia 18, no 
Estádio Amigão, na Rainha da Bor-
borema. No primeiro confronto, 
o time baiano derrotou os parai-
banos (1 a 0), no Estádio da Fonte 
Nova. Após empatar contra o Santa 
Cruz de Santa Rita (1 a 1), na última 
segunda-feira, no Teixeirão, o Cam-
pinense "esquece" o Estadual e foca 
as atenções para a disputa regional.

Com a obrigação de ganhar do 

Globo-RN, o treinador raposeiro 
Francisco Diá terá que torcer por 
uma derrota do CRB-AL (segundo 
colocado com cinco pontos), contra 
o líder Bahia (10 pontos), em jogo 
que ocorre hoje, no mesmo horá-
rio, na Fonte Nova. O comandante 
rubro-negro pode fazer algumas 
mudanças da equipe que empatou 
contra a Cobra Coral. "É outra dis-
puta com aspectos diferentes, onde 
temos chance de classificação. Va-
mos buscar a vitória para continuar 
sonhando com a vaga na próxima 
fase", frisou.

Depois de perder para o Poti-
guar-RN (2 a 1), pela Copa Cidade 
de Natal e Bahia (1 a 0) no Nordes-
tão, o Globo-RN, cumpre apenas ta-
bela na disputa regional. Com dois 
pontos e na lanterna do Grupo E a 
equipe potiguar deseja encerrar a 
participação com resultados positi-
vos. Após encarar a Raposa, o time 
encerrará a participação no dia 18 
deste mês, contra o CRB-AL, no Rei 
Pelé, em Maceió-AL. O técnico po-
tiguar, Leandro Sena, deve poupar 
alguns jogadores para a competi-
ção local, com o time na terceira po-
sição, com 13 pontos. "Tentaremos 
fazer o dever de casa, mas o título 
da Copa Cidade de Natal faz parte 
dos nossos planos", comentou Sena.

Foto: PBesportes.net

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Campinense têm uma missão difícil hoje na cidade de Ceará Mirim quando definem a sorte do clube na Copa

Flagrante da vitória  de 2 a 1 sobre o Sousa no último domingo pelo Campeonato Paraibano disputado no Almeidão

O presidente do Auto Esporte, 
Watteau Rodrigues, disse ontem 
que vai entrar com uma ação na 
Justiça contra o ex-presidente do 
clube, Edvalson Travasso, exigindo 
uma reparação de perdas e danos, 
pelos prejuízos financeiros e téc-
nicos causados pelas ações impe-
tradas por ele, provocando anula-
ções de eleições, e até intervenção 
no Alvirrubro. Segundo Watteau, 
este tipo de atitude vem causando 
insegurança no elenco e na comis-
são técnica e prejudicando o ren-
dimento da equipe, que mesmo 
diante da divulgação de tantas no-
tícias ruins, ainda está conseguin-
do realizar uma boa campanha no 
Campeonato Paraibano.

"Essas pessoas se dizem au-
tomobilistas. Não pisam no clu-
be, não fazem parte do Conselho 
Deliberativo, nem do quadro de 
sócios patromoniais. Ou seja, não 
contribuem em nada com o clube 
e ainda tumultuam o ambiente, 
prejudicando o que os outros au-
tomobilistas estão fazendo pelo 

clube. Os jogadores estão nervo-
sos e preocupados com a possi-
bilidade de não serem honrados 
os compromissos assumidos pela 
entidade com eles. Isto, claro, 
influi no rendimento da equipe, 
e desmotiva os torcedores para 
irem a campo", disse Watteau.

Em relação a intervenção no 
Auto Esporte, já determinada pela 
Justiça e aceita pelos interven-
tores Benedito Honório e Acácio 
Moreira, Watteau disse que não 
recebeu ainda nada oficial deter-
minando a anulação da eleição 
passada e a consequente destitui-
ção dele do cargo de presidente. 

"Ainda não recebi nenhum do-
cumento da Justiça, e quando rece-
ber, estarei pronto para entrar com 
um agravo sobre a decisão, inclu-
sive solicitando que os autores da 
ação, provem que são alguma coisa 
do Auto Esporte, para poder en-
trar com uma ação contra o clube. 
Nós estamos tranquilos, e o clube 
vai continuar crescendo, quer eles 
queiram ou não", disse Watteau.

Watteau diz que vai entrar
com ação contra dirigente

AUTO ESPORTE

O Botafogo inicia, a partir de 
agora, uma verdadeira maratona 
de jogos e viagens. O time con-
centra amanhã à noite e viaja para 
Cajazeiras, no sábado pela manhã, 
para enfrentar o Atlético, domin-
go, em Cajazeiras, pelo Campe-
onato Paraibano. Após o jogo, o 
time retorna a João Pessoa e se 
apresenta na segunda-feira. Na 
terça-feira, já embarca para Tere-
sina-PI, onde vai enfrentar o River 
no meio de semana. Em seguida, 
retorna a João Pessoa, e segue 
para Campina Grande no sábado, 
onde enfrentará o Campinense no 
domingo, dia 22 de março. O pró-
ximo jogo do Belo na capital só 
acontecerá no dia 25 deste mês, 
contra o CSP, no Almeidão, encer-

rando a sua participação na pri-
meira fase com os jogos de ida do 
Campeonato Estadual.

Para compensar o desgaste 
com toda esta maratona, a comis-
são técnica e o departamento de 
preparação física do Alvinegro 
programaram treinos leves e mui-
to descanso para os atletas. “Nós 
temos que aproveitar o pouco tem-
po que os atletas terão sem viagens 
e jogos para recuperar a condição 
física do grupo”, disse o gerente de 
futebol, Giancarlo Dantas.

Apesar da sequência de jogos 
e o fato da partida contra o River 
ser apenas para cumprir tabela, 
o técnico Marcelo Vilar não falou 
em poupar jogadores. Segundo 
ele, aqueles que sentirem mais 
a maratona poderão ser substi-
tuídos por outros, que estão em 
amplas condições de jogo, mas 

ele não pretende escalar um time 
totalmente reserva em nenhuma 
partida.

“Nós vamos acompanhar de 
perto, juntamente com o departa-
mento de preparação física, o des-
gaste dos jogadores e aqueles que 
apresentarem uma necessidade 
maior de descanso será substitu-
ído, para que a equipe não sofra 
nenhum prejuízo no ritmo de jogo, 
nem tenhamos atletas com proble-
mas musculares”, disse Vilar.

Com 13 pontos, faltando ain-
da 3 jogos para completar os jogos 
de ida, caso o Botafogo vença o 
Atlético, neste domingo, e o Cam-
pinense, no domingo 22, assumirá 
a liderança do Campeonato Parai-
bano, que hoje pertence ao Tre-
ze, com 19 pontos, mas o Galo já 
encerrou a sua participação nesta 
fase, com 9 jogos.

Botafogo fará três jogos fora da capital e 
só atua no Almeidão no próximo dia 25

MARATONA DE VIAGENS

Watteau Rodrigues ao lado do ex-presidente Demócrito Soares na última eleição

Foto: Reprodução/Internet

Foto: Reprodução/Internet



CPF/CNPJ....: 017259746/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            871,86
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014612
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ....: 009474803/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            780,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013251
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ....: 009474803/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013508
Responsavel.: JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO
CPF/CNPJ....: 009474803/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            378,13
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013667
Responsavel.: KALYANE SIMONE DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ....: 018323940/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            633,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013687
Responsavel.: LIDIANE FREITAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 012048914-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            330,84
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014709
Responsavel.: MARCOS EDUARDO DO P V ZURIT
CPF/CNPJ....: 007997944-06
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            215,27
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM 
CABO
Protocolo...: 2015 - 014487
Responsavel.: QUEIROGA CARDIOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ....: 015627537/0001-53
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.328,08
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012432
Responsavel.: VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA 
JUNIO
CPF/CNPJ....: 014838343/0001-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            719,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010270
Responsavel.: VANESSA CARLA ANDRADE SOBRAL
CPF/CNPJ....: 032910954-56
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            333,18
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014454
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,  12/03/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: TEKTONIKA CONSTRUCOES E IN-
CORPORAC
CPF/CNPJ....: 016896220/0001-85
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            860,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009679
Responsavel.: ADILSON FERNANDES DE LIMA 
FILHO - M
CPF/CNPJ....: 018003659/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.306,04
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 006579
Responsavel.: NORTBRASIL ENGENHARIA E MEIO 
AMBIEN
CPF/CNPJ....: 015534559/0001-79
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            571,37
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009715
Responsavel.: FELIPE LUCENA FREITAS NETO
CPF/CNPJ....: 020716921/0001-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009699
Responsavel.: ADILSON RODRIGUES MACHADO
CPF/CNPJ....: 188855354-53
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            101,38
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM 
CABO
Protocolo...: 2015 - 014497
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.715,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014244
Responsavel.: COMERCIAL DE LIVROS LTDA
CPF/CNPJ....: 010538934/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            565,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014594
Responsavel.: ESCOLA NOVA GERACAO
CPF/CNPJ....: 010535073/0001-31
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            350,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013665
Responsavel.: FOUR TIME DO BRASIL
CPF/CNPJ....: 013065606/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            455,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014413
Responsavel.: GALVANI FRANCISCO DA SILVA - ME
CPF/CNPJ....: 014341935/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            452,58
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012802
Responsavel.: ISLA DIAS MEIRA ARAUJO-ME

TOSCANO DE BRITO
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

Rua Cândido Pessoa, 31
Fone: 241.7177

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00018/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do Pregão Presencial nº 00018/2015, 
do dia 13.03.2015 às 09:00 horas, PARA o dia 25.03.2015 às 09:00 horas. Demais informações 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

biara-PB, 11 de março de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

EDITAL PRAZO: 20 DIAS
COMARCA DA CAPITAL. 12ª. CIVEL, EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS Processo: 

0037499-60.2008.815.2001. Ação: MONITÓRIA. O MM. Juiz de Direito Titular da 12a Vara Cível, 
em virtude da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital lerem ou dele tiverem conhecimento, 
que através deste ITIMA o executado na ação supracitada, S J L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA., CNPJ sob o n° 04.966.148/0001-36, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar 
o pagamento do valor atualizado de R$ 10.145,25 (dez mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e 
cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art.475-J do CPC. E para que chegue 
ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente 
Edital que será publicado e afixado na forma da lei. João Pessoa, 02/12/2014. Eu, Maria Risomar 
Jacinto Silva, Técnica Judiciária, digitei-o e assino.

Manuel Maria Antunes de Melo
Juiz de Direito Titular

12a Vara Cível
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 15:00 horas do dia 24 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de gêneros 
alimentícios, diversos, mediante solicitação periódica e entrega parcelada. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0325/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347-1820. Email: licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 10 de Março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza, fornecidas de forma parcelada, 
destinados a Secretaria de Saúde e seus respectivos órgãos, conforme descrito no termo de refe-
rência. 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 CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015

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 11:00 horas do dia 25 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peixes. 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

A Prefeitura Municipal de Matinhas
AVISO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2015

A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 
Matinhas-PB, nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 003/2015, cujo objeto é aAQUISIÇÃO 
DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, convoca os 
interessados, para a abertura no dia 25de Março de 2015, às 14h30min, no Auditoria da Comissão 
Permanente de licitação, no endereço acima mencionado.  O Edital encontra-se à disposição dos 
interessados no site: www.matinhas.pb.gov.br.

Matinhas, 09 de Março de 2015
Bruno César Cunha Santos

Pregoeiro

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2015
A Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, sediada na AV. Governador Antônio Mariz, 49, Centro, 

Matinhas-PB, nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 004/2015, cujo objeto é a Contratação 
de empresa de Consultoria e assessoriapara o serviço de apoio administrativo, elaboração, asses-
soria e acompanhamento de projetos, dentre outros para atender as necessidadesdo Município, 
convoca os interessados, para a abertura no dia 31 de Março de 2015, às 14h30min, no Auditoria 
da Comissão Permanente de licitação, no endereço acima mencionado.  O Editalencontra-se à 
disposição dos interessados no site: www.matinhas.pb.gov.br

Matinhas, 09 de Março de 2015
Bruno César Cunha Santos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Março de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peças Diversas, Baterias, Filtros 
e outros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 11 de Março de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais de Construção 
Diversos destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal-Solânea/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacoessolanea@hotmail.com

Solânea - PB, 11 de Março de 2015
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTTRATO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 009/2015
TOMADA DE PREÇO: 006/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO SALES NO MUNICÍPIO 
DE PITIMBU.

CONTRATADO: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA ME.
CNPJ/MF nº 11.622.715/0001-00
PRAZO: 07 (sete) meses, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas 

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais 

e sessenta e nove centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02180 - Secretaria De Esportes, Juventude E 

Lazer – 27.812.2022.1213 - Construção De Quadras Esportivas – 44.90.51.00 - Obras E Instalações.
 Pitimbu, 13 de fevereiro de 2015.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
Prefeito de Pitimbu - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIM,BU
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTTRATO

EXTRATO DO CONTRATO 
Nº 010/2015

TOMADA DE PREÇO: 007/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO SALES NO MUNICÍPIO 
DE PITIMBU.

CONTRATADO: CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA ME.
CNPJ/MF nº 11.622.715/0001-00
PRAZO: 07 (sete) meses, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas 

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 504.957,69 (Quinhentos e quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais 

e sessenta e nove centavos).
Cujos Recursos serão provenientes na dotação 02180 - Secretaria De Esportes, Juventude E 

Lazer – 27.812.2022.1213 - Construção De Quadras Esportivas – 44.90.51.00 - Obras E Instalações.
 Pitimbu, 13 de fevereiro de 2015.

LEONARDO JOSÉ BARBALHO CARNEIRO
Prefeito de Pitimbu - PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 24 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para realização dos serviços de Pré-impressão, do Jornal do Município - Jornal Nova 
Era.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2006. 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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60022/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza, fornecidas de forma parcelada,. 
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

MANAÍRA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF 21.129.78/0001-33, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença de 
Instalação para a atividade de: CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
– COMPOSTO DE 07 PAVIMENTOS E 42 UNIDADES HABITACIONAIS, COM REDE DE ESGOTO 
INTERLIGADA (CAGEPA), situado na LT 09-M DA QUADRA 19 – RUA MARCIA TRAVASSOS 
DE ESQUINA COM A RUA MAX ZAGEL – LOTEAMENTO JARDIM JERICÓ, CABEDELO – PB. 
Processo nº 2015-0001518/TEC/LI-3898.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Odontológico, fornecidos de forma parcelada, 

destinados a atender as USF.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60013/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUI-
PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 008 - RECURSOS PRÓPRIOS (FUS) 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.1016.2055 - MA-
NUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA 33.90.30 - MATERIAL 
DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS 
DO (SUS) 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.305.1014.2056 - MANUTENÇÃO DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1011.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO DE VIGILANCIA E PROM. 
DA SAUDE - PFVPS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MA-
TERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 33.90.30 - MATE-
RIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS 
DO (SUS) 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1021.2060 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA-
DE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 003 - RECURSOS DO (SUS) 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRASMA SAUDE BUCAL 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 44.90.52.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
003 - RECURSOS DO (SUS)

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60017/2015 - 10.03.15 - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LAB. N. S. DA 

CONC. LTDA - R$ 36.229,00
CT Nº 60018/2015 - 10.03.15 - CIRÚRGICA NORDESTINADISTRIBUÍDORA LTDA - R$ 

123.589,50
CT Nº 60019/2015 - 10.03.15 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - R$ 

99.387,60
CT Nº 60020/2015 - 10.03.15 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MED E EQUIP LTDA - R$ 

46.882,60
CT Nº 60021/2015 - 10.03.15 - JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGI-

COS LTDA - R$ 7.606,00
CT Nº 60022/2015 - 10.03.15 - ODONTOMED COMERCIO E PRODUTOS MÉDICOS HOSPI-

TARES LTDA - R$ 158.381,22
CT Nº 60023/2015 - 10.03.15 - ORTOSHOP COMÉRCIO LTD - ME - R$ 12.708,00

JORGE CRISPIM DALIA. – CPF Nº 051.613.414-08, torna público que a SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 413/2015 em 
João Pessoa, 06 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: EdificaçãoResidencial 
Unifamiliar. NaAv. Acre - Condomínio Alphaville, Rua Jaguaribe - Via 4 – Quadra 2 – Bairro dos esta-
dos - Município: João Pessoa – UF: PB – CEP: 58.030-230 - Processo: 2015-000370/TEC/LI-3798. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - R$ 47.551,61; 
RENATA GOMES DOS SANTOS - R$ 67.969,63.

Remigio - PB, 05 de Março de 2015
MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.0000 - EXECUTIVO 02.170 - FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL 02170.08.122.2010.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO IGD 02170.08.243.2011.2037 - MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORTAL. DE VINCULOS 
02170.08.244.2010.2044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF 3390.30.0000 - MATERIAL 
DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 029 - TRANSF. DE 
REC. DO FUNDO NAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e:
CT Nº 00053/2015 - 05.03.15 - KODIAK COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ES-

CRITORIO LTDA - R$ 47.551,61
CT Nº 00054/2015 - 05.03.15 - RENATA GOMES DOS SANTOS - R$ 67.969,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA Nº 002/2015

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 002/2015, que 
objetiva: Contratação de instituição de ensino para realizar formação inicial e continuada para 
professores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano; RATIFICO o 
correspondente procedimento e, HOMOLOGO o seu objeto a: Fundação de Educação Tecnologia 
e Cultura da Paraíba FUNETEC PB - R$ 83.660,00. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XIII, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Bayeux - PB, 05 de março de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº 002/2015
CONTRATO Nº 046/2015 - Contratado(a): Fundação de Educação Tecnologia e Cultura da 

Paraíba FUNETEC PB. Objeto:Contratação de instituição de ensino para realizar formação inicial 
e continuada para professores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano. 
Valor Contratado:R$ 83.660,00.  Recursos:Próprio e FNDE/PROJOVEM. Classificação:Sec. de 
Educação, Man. do Programa Projovem Urbano, Out. Serv. de Terc. - P.Jurídica. Vigência:06/03/2015 
a 06/09/2016.

Bayeux/PB, 06 de março de 2015
Dr. Expedito Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 008/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através 
do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 26 de Março de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE ALIMENTOS (PEIXES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO 
CARENTE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de 
Dentro – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 11 de Março de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
Processo Administrativo nº 048/2015. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015.
Objeto – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DE UMA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME PROJETO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, COM 
RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 1009486/2013 - MTUR.

DESPACHO DA PRESIDENTE
Cuida-se de recurso administrativo contra decisão da Comissão Permanente de Licitação que 

inabilitou as empresas: CONSTRUTORA SOARES LTDA – ME, PLANCON – PLANEJAMENTO, 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA e, Habilitou 
a empresa ICONE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, por entender que a 
mesma não atendeu as exigências do edital.

A decisão foi publicada no dia 20/02/2015 (Diário Oficial do Estado) e os recursos foram inter-
postos até o dia 27/02/2015, estando dentro do prazo previsto no art. 109, I, “a”, da Lei nº 8666/93, 
porquanto, apresentado nos cinco dias úteis subseqüentes à publicação.

Destarte, sendo tempestivo, recebo o recurso no efeito suspensivo nos termos do § 2º, do referido 
dispositivo e via de conseqüência, determino a comunicação de interposição aos demais licitantes 
interessados para, querendo, apresentarem impugnação ao recurso aviado no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis nos termos do § 3º do dispositivo invocado.

Escoado o prazo, venham os autos conclusos a fim de que a comissão delibere sobre o recurso.
Publique-se. URGENTE!

EMAS, 11 de março de 2015.
PATRÍCIA EUZÉBIO ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 25 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 DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com
Mari - PB, 11 de Março de 2015.

MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60024/2015

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 25 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medica-
mentos éticos, genéricos e similares, material médico-hospitalar e gêneros alimentícios especiais, 
destinados aos usuários do SUS e Demanda Judicial, conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde. 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, 11 de Março de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para Fornecimento parcelado de medicamentos, desti-

nados a distribuição gratuita para as pessoas carentes deste a cargo da Secretaria de Saúde do 
Município de Quixaba-PB

ABERTURA: 24/Março/2015 às 10:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de medicamentos da atenção 

básica, destinados a Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 24/Março/2015 às 11:00h. (horário de Brasília)
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para locação de reboque para carro pequeno e grande, a 

cargo do município de Quixaba/PB
ABERTURA: 24/Março/2015 às 14:00h. (horário de Brasília)
LOCAL DA REUNIÃO: Sede da Câmara de Vereadores de Quixaba
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o novo Edital na sala da CPL, na Prefeitura 

Municipal, situado à Rua Francisco Pereira de Assis, Nº 295, Bairro Centro – Quixaba–PB, nos dias 
úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 0(xx) 83-3425-0000.

Quixaba - PB, 11 de Março de 2015.
Wescley Candeia Santana

Pregoeiro

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 12 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

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.

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

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

Município de Santa  Terezinha
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00025/2015
OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde do 

município de Santa Terezinha/PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA: 24/03/2015 – Horário: 15:00 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na 
Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.

Santa Terezinha/PB, 11 de março de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0026/2015

OBJETO: Aquisição de Medicamentos para os Programas de Assistência Farmacêutica Básica, 
Programa de Hipertensão, Diabetes e Programa de Saúde Mental para Distribuição Gratuita nas 
Unidades Básicas de Saúde.

TIPO: Menor Preço.
DATA DA ABERTURA:24/03/2015 – Horário: 16:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 

através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, Nº. 11, Santa Terezinha-PB.
Santa Terezinha-PB, 11 de março de 2015.

Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior
Pregoeiro 

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. A Drª MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DUARTE. 
Juíza de Direito da 6ª Vara Cível, da Comarca de João pessoa, capital do Estado da Paraíba, em 
virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo se processam aos termos da Ação de Rescisão Contratual c/c com Indenização 
por danos Materiais, processo nº. 2002011000684-4, promovida por Meta Incorporações Ltda em 
face de Ademarcir Miguel de Souza. E, é o presente CITAR O Réu ADEMACIR MIGUEL DE SOUZA, 
CPF/MF 010.335.064-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, para querendo, contestar a ação 
no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, ficando advertido de que não sendo contestada 
a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 
285 do CPC). E, para que não se alegue ignorância mandou o MM Juiz expedir o presente edital 
que será publicado duas vezes em jornal de grande circulação e uma vez no DJ, bem como afixado 
uma cópia no átrio do Fórum. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do 
Estado da Paraíba, aos 14 de julho de 2014. Eu, Izaura Gonçalves de Lira, chefe de Cartório, digitei.

INDICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP – CNPJ/CPF N.º 12.619.490/0001-
98 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a 
Licença de Operação n.º 409/2015 em João Pessoa, 5 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para 
a atividade de: Edificação Multifamiliar Na (o) – RUA PADRE CHAMPAGNAT, QD 166, LT 411, 
CRISTO REDENTOR, Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. Processo: 2015-000837/TEC/LO-9423.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE 

MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00005/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS/RECURSOS ESTADUAIS. 02.06 - SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA: 12.361.2022.2020 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA/OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Riachão e: CT Nº 00016/2015 - 11.03.15 - EVERALDO JACINTO 
DA CUNHA - R$ 16.500,00; CT Nº 00017/2015 - 11.03.15 - FABIO JUNIOR DOS SANTOS - R$ 
16.500,00; CT Nº 00018/2015 - 11.03.15 - GILVAN TARGINO DA SILVA - R$ 14.300,00; CT Nº 
00019/2015 - 11.03.15 - JOÃO BOSCO TORRES DE FRANÇA - R$ 16.500,00; CT Nº 00020/2015 
- 11.03.15 - JOSÉ ESTEVÃO DE AQUINO - R$ 31.900,00; CT Nº 00021/2015 - 11.03.15 - MARIA 
DO SOCORRO ANDRÉ DE SOUSA - R$ 13.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) EM BOTI-

JÕES DE 13 KG E ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER 
AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - RIACHÃO/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00006/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO/FUNDEB 40%/PDDE/EJA/FMS/FMAS/PETI/PROJOVEM/CCI/CRAS/IGD SUAS/
IGD BOLSA FAMÍLIA E OUTROS:02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 
04.122.1002.2003 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;02.06 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: 12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.200
8.2018/12.366.2006.2024/13.392.2017.2026 - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MA-
TERIAL DE CONSUMO;02.07 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO: 10.301.2005.2027 
- ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO;02.08 - SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 08.244.2014.2038/08.244.2
014.2039/08.244.2014.2075/08.244.2014.2076/08.244.2014.2077/08.244.2014.2078/08.244.2014
.2079- ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riachão 
e: CT Nº 00022/2015 - 11.03.15 - CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES ME - R$ 18.660,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO 
DE RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVERAL-
DO JACINTO DA CUNHA - R$ 16.500,00; FABIO JUNIOR DOS SANTOS - R$ 16.500,00; GILVAN 
TARGINO DA SILVA - R$ 14.300,00; JOÃO BOSCO TORRES DE FRANÇA - R$ 16.500,00; JOSÉ 
ESTEVÃO DE AQUINO - R$ 31.900,00; MARIA DO SOCORRO ANDRÉ DE SOUSA - R$ 13.000,00.

Riachão - PB, 11 de Março de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

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: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG E ÁGUA MINERAL 
EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL - RIACHÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CAMILA DE LIMA RODRIGUES GOMES ME - R$ 18.660,00.

Riachão - PB, 11 de Março de 2015.
FÁBIO MOURA DE MOURA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATO

06/03/2015
PROCESSO           Nº 012/2015
INEXIGIBILIDADE  N° 002/2015
INSTRUMENTO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria 

Jurídica Administrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, 
defendendo este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina 
administrativa. 

PARTES: Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS.
                MARIA IDLEIDE ARAÚJO FERREIRA DIAS 
OBJETO: Contratação direta de uma profissional especializado na área de Assessoria Jurídica Ad-

ministrativa, na modalidade exigida na Lei nº 8.666/93, para realizar os serviços jurídicos, defendendo 
este município, quando for o caso, essenciais ao perfeito funcionamento da máquina administrativa. 

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global de R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais).

Correndo a despesa à seguinte Função Programática – 3.3.90.36 – Outros Serviços de Tercei-
ros - Pessoa Física.

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

DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO - Pela Prefeitura Municipal de SÃO JOSE DE 
PIRANHAS-PB

MARIA IDLEIDE ARAÚJO FERREIRA DIAS - Pela CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO  (HOMOLOGAÇÃO)
PROCESSO              Nº 012/2015
INEXIGIBILIDADE  Nº 002/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 13 e Art. 25, inc. II, § 1º da Lei Federal Nº. 
9.866/93 de 21 de fevereiro   de 1993 e suas alterações posteriores e demais normas pertinentes e,

CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Jurídica do Município, exarado em atendimento à 
solicitação da Comissão de Licitação, para manifestar-se sobre o Processo Nº. 012/2015;

CONSIDERANDO ainda, as informações constantes no Processo em epígrafe e o mais que 
dos autos constam,

R E S O L V E:
RATIFICAR O PROCESSO Nº. 012/2015
Objeto: Contratação Direta de 01 (um) Profissional Especializado na Área de Assessoria Jurí-

dica Administrativa, Atuando em defesa do município nas causas judiciais em que o município for 
parte, elaborando peças processuais nas ações cíveis, trabalhistas e previdenciárias, Essenciais 
ao Perfeito Funcionamento da Máquina Administrativa.

HOMOLOGAR em favor da Srª. MARIA IDILEIDE ARAÚJO FERREIRA DIAS, brasileira, Bacharel 
em Direito pela Universidade Federal de Campina Grande UFCG, portadora do CPF: 552.588.404-
68, residente à Rua Antonio Lacerda s/n, centro, São Jose de Piranhas, Paraíba, no valor global 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).           

Fonte de Recursos Próprios do Município.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSE DE PIRANHAS, Estado da Paraíba, em 06 de 

março de 2015.
DOMINGOS LEITE DA SILVA NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60023/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento parcelado de equipamentos permanente diversos, compreendendo ( moveis  
de escritório, moveis para cozinha, computadores, impressoras, cama) conforme solicitação da 
Secretaria de Saúde do Município de Cajazeiras.. 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, 11 de Março de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos da Tabela de Preços ABC FARMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 
as 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2015
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
de material médico hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 
às 17:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 11 de Março de 2015
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
TEMA: 
Debate público sobre a execução de obras de “Requalificação do Parque Sólon de Lucena, na 

cidade de João Pessoa/PB”, inserido no Programa de Planejamento Urbano.
PARTES:
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, através da Secretaria Municipal de Planejamento - 

SEPLAN e toda a sociedade.
OBJETIVO:
Objetivo: A audiência pública terá por fito garantir a participação efetiva dos cidadãos na gestão 

dos recursos recebidos pelo Município para efetivação do Projeto Requalificação do Parque Sólon 
de Lucena, na cidade de João Pessoa/PB”, inserido no Programa do Governo Federal de Plane-
jamento Urbano, bem como possibilitar que os munícipes opinem acerca dos projetos que serão 
implementados por esta edilidade com os respectivos recursos.

LOCAL E DATA:
A presente audiência será realizada no auditório da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura 

e Artes, situado na Rua João Cyrillo, SN - Altiplano Cabo Branco, João Pessoa-PB, no dia 26 de 
março de 2015, a partir das 08:00 horas.

EDITAL:
O edital em seu inteiro teor estará disponível no sítio da Prefeitura Municipal de João Pessoa: 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes/ 
Publique-se e Cumpra-se.

João Pessoa, 10 de março 2015.
JOSÉ RIVALDO LOPES

Secretário  Adjunto da SEPLAN/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO                                  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015
OBJETO: Aquisição de fardamentos escolares, destinados a alunos da Rede Municipal de ensino 

do município. Data e Local, às 08:30 horas do dia 24/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua 
José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 11 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 12 de março de 2015Publicidade
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Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012688
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,74
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012800
Responsavel.: MARIA EULINA CAVALCANTE PEREIRA
CPF/CNPJ....: 018091887/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            550,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014194
Responsavel.: MASTER MIX COM DESCARTAVEIS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 011272825/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            507,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014189
Responsavel.: NEWTON LEONARDO ALMEIDA DE 
HOLANDA
CPF/CNPJ....: 005454311/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            201,35
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014155
Responsavel.: PANIFICADORA PAO DO BESSA LTDA
CPF/CNPJ....: 011670634/0001-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013550
Responsavel.: PAULO ROGERIO FAGUNDES
CPF/CNPJ....: 013983775/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            464,10
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014178
Responsavel.: PLANC ALFREDO VOLPI EMPREEND. 
IMOB.
CPF/CNPJ....: 013186998/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.148,39
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011233
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDMENTOS 
IMOBILIARI
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         73.979,46
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013745
Responsavel.: PLANC DCT EMPREENDMENTOS 
IMOBILIARI
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.907,97
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013746
Responsavel.: PAULO ROGERIO FAGUNDES
CPF/CNPJ....: 013983775/0001-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            398,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014171
Responsavel.: RUMOS ENG AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ....: 073034746/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.740,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013492
Responsavel.: SARAH INDUSTRIA DE JOIAS LTDA
CPF/CNPJ....: 015410102/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013552
Responsavel.: THIAGO GUEDES DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 057667874-05
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            284,75
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011249
Responsavel.: VERONICA BATISTA DE ARAUJO 
02509178
CPF/CNPJ....: 016464664/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            532,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014404
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,  12/03/2015
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.: ANTONIONE ALVES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ....: 838410673-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013590
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014417
Responsavel.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            690,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014421
Responsavel.: ESDRAS GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 046280664-26
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            190,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013224
Responsavel.: EDIFICIO RESIDENCIAL DOKIMOS
CPF/CNPJ....: 011108450/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            344,90
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014349
Responsavel.: GV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018510475/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.333,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012767
Responsavel.: GUSTAVO RUIZ DE ASSIS
CPF/CNPJ....: 005271431-46
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            380,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012946
Responsavel.: JSA KIND TRANSPORTES LTDA - ME
CPF/CNPJ....: 000590663/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            701,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014372
Responsavel.: JOSE CLEUDO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 027219114-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            170,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013532
Responsavel.: KALINE DANTAS PEDROSA GONCALVE
CPF/CNPJ....: 009377397/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.615,48
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014440
Responsavel.: LUIZ RAMOS DA COSTA
CPF/CNPJ....: 022430174-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            525,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014191
Responsavel.: LEONARDO DA SILVA GOMES
CPF/CNPJ....: 104689394-74
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            100,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014124
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,04
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013086
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012689
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,74
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012801
Responsavel.: MCI COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ....: 015626792/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            304,04
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013087

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Contratação dos serviços de 
transporte de passageiros por viagens ( pagamento de acordo com as viagens realizadas), para; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BERNARDINO NETO - R$ 
11.520,00; DORGIVAL SOARES DA SILVA - R$ 14.400,00; ERISMAR VIEIRA ALVES - R$ 9.600,00; 
ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR - R$ 14.400,00; FRANCISCO DE MENEZES - R$ 54.000,00; 
JOSÉ ALDEIR ALENCAR DE SOUSA - R$ 62.400,00; Valdemar Tavares de Sousa - R$ 16.000,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 11 de Março de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE - Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação dos serviços de transporte de passageiros por viagens ( pagamento de 

acordo com as viagens realizadas), para.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 - MANUTENÇÃO DAS AITIVIDA-

DES DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1000.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05.00 - SE-
CRETARIA DA FAZENDA 04.123.2001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FAZENDA 06.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
04.121.2003.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DES. INTEGRADO 07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. 
SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 
02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 08.00 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 
10.122.2002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.2022.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2002.2033 - MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.2002.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 10.301.2002.2035 - MANUTENÇÃO DO PACS 
- PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.2002.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. 
DE SAÚDE BUCAL 10.304.2002.2039 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITÁRIA 
10.305.2002.2040 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA 
09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2050 -MANUTENÇÃO DO PNATE 12.361.2008.2052 
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - ASSISTENCIA AO 
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E 
ADULTOS - FUNDEB 40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2005.2064 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 15.122.1001.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 26.122.1001.2075 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 14.00 - SECRETARIA DE POL 
PUBLICAS DAS MULHERES 14.422.2004.2077 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEC. 
DE POL PUBLIC DAS MULHERES 15.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 04.131.2003.2079 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 16.00 - SECRETARIA DE 
CULTURA 04.122.2006.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00017/2015 - 11.03.15 - BERNARDINO NETO - R$ 11.520,00
CT Nº 00018/2015 - 11.03.15 - DORGIVAL SOARES DA SILVA - R$ 14.400,00
CT Nº 00019/2015 - 11.03.15 - ERISMAR VIEIRA ALVES - R$ 9.600,00
CT Nº 00020/2015 - 11.03.15 - ERIVAN FERNANDES DE ALENCAR - R$ 14.400,00
CT Nº 00021/2015 - 11.03.15 - FRANCISCO DE MENEZES - R$ 54.000,00
CT Nº 00022/2015 - 11.03.15 - JOSÉ ALDEIR ALENCAR DE SOUSA - R$ 62.400,00
CT Nº 00023/2015 - 11.03.15 - Valdemar Tavares de Sousa - R$ 16.000,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Aquisição de pneus(incluso ali-
nhamento e balanceamento), câmaras de ar, protetores e acessórios; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 415.908,00.

Cachoeira dos Indios - PB, 10 de Março de 2015
FRANCISCO DANTAS RICARTE - Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de pneus(incluso alinhamento e balanceamento), câmaras de ar, protetores 

e acessórios.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 - MANUTENÇÃO DAS AITIVIDA-

DES DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 33.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 04.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04.122.1000.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 05.00 - SE-
CRETARIA DA FAZENDA 04.123.2001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FAZENDA 06.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
04.121.2003.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
DES. INTEGRADO 07.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.122.2004.2017 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08.241.2004.201 - SERVIÇO DE PROT. 
SOCIAL ESP. AO IDOSO E A FAMILIA - CREAS/CRAS 08.243.2004.2019 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 08.243.2004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO PETI 08.243.2004.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE 
02.244.2004.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS 08.244.2001.2026 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 08.00 - SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 
10.122.2002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.2022.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2002.2033 - MANUTENÇÃO DO PSF 10.301.2002.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 10.301.2002.2035 - MANUTENÇÃO DO PACS 
- PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 10.301.2002.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. 
DE SAÚDE BUCAL 10.304.2002.2039 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA SANITÁRIA 
10.305.2002.2040 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA 
09.00- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2008.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2050 -MANUTENÇÃO DO PNATE 12.361.2008.2052 
- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 12.364.2008.2053 - ASSISTENCIA AO 
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 12.366.2008.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E 
ADULTOS - FUNDEB 40% 12.366.2008.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTA-
ÇÃO ESCOLAR 10.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.122.2005.2064 - MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS 15.122.1001.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 
E SERVIÇOS PÚBLICOS 12.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES 26.122.1001.2075 - MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 14.00 - SECRETARIA DE POL 
PUBLICAS DAS MULHERES 14.422.2004.2077 - ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DA SEC. 
DE POL PUBLIC DAS MULHERES 15.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 04.131.2003.2079 - 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 16.00 - SECRETARIA DE 
CULTURA 04.122.2006.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos índios e:
CT Nº 00015/2015 - 10.03.15 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 415.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2015
PROCESSO ADM. Nº. 6.782/2014
A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa através 

do seu Pregoeiro, torna público que fará realizar Licitação na modalidade pregão presencial, do tipo 
menor preço por item, às 09:00hs(horário local) do dia 25 de março de 2015, objetivando a realização 
de REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL 
PARA ATENDER AO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTA AUTARQUIA. A sessão pública será realizada na 
sede da EMLUR, situada na Av. Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB. Cópia do 
Edital e seus anexos poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00 às 12:00hs e 14:00 
às 18:00hs (horário local), a partir da publicação deste aviso. Informações pelo Fone: (083) 3214-7629

João Pessoa, 10 de Março de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Presidente/Pregoeiro da CPL/EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa de 
Licitação nº 00001/2015. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONTRATADA: PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos serviços com a construção de sistema 

de abastecimento de água em diversas localidades na zona rural do município de Aguiar. 
VALOR GLOBAL R$: 981.929,57 (novecentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais 

e cinqüenta e sete centavos).  
PRAZO:  31.12.2015.

Aguiar - PB, em 04 de Março de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho  -  Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Helena - PB, 11 de Março de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00014/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU-

ÇÃO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.
ABERTURA: 10/03/2015 as 13:30 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 11/03/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO AO MUNÍCIPIO DE SANTA HELENA, CON-
FORME SOLICITAÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Helena - PB, 11 de Março de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito  

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00015/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO 

AO MUNÍCIPIO DE SANTA HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
ABERTURA: 10/03/2015 as 15:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 11/03/2015.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Contratação empresa jurídica 
de serviços técnicos especializados em topografia e agrimensura para atender a demanda de projetos 
na área de engenharia do Município de Poço Dantas; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GILVAN BERNARDO ABRANTES ME - R$ 21.000,00.

Poço Dantas - PB, 11 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de uma Solução de Gestão 
de Saúde - Atenção Básica. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00115/2014. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: 16.00 - Fundo Municipal de 
Saúde - Secretaria de Saúde 10.301.2019.2068 - Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde 
3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e: 
CT Nº 00077/2015 - 27.01.2015 - NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - R$ 202.500,00

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Kits de enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, 
pertencentes às Famílias carentes. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2015 3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Guarabira e: CT Nº 00159/2015 - 09.03.15 - SP UTILIDADES - R$ 5.070,00. CT Nº 00160/2015 
- 09.03.15 - MARINGÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 17.760,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: Aquisições de Kits de 
enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, pertencentes às Famílias carentes; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARINGÁ COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 17.760,00; SP UTILIDADES - R$ 5.070,00. Ficam os licitantes 
convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 06 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto da tabela da 
ABCFarma; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 325.200,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos 
prazos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 10 de Março de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015 SRP 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 004/2015 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de Registro de preços para 
contratação de serviços especializados de internet Banda Larga. Data de Abertura: 24/03/2015 às 
09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 11 de março de 2015.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 005/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Kits Escolares para distribuição aos 
alunos da rede de Ensino Municipal. Data de Abertura: 24/03/2015 às 11:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 11 de março de 2015.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação empresa jurídica de serviços técnicos especializados em topografia e agri-

mensura para atender a demanda de projetos na área de engenharia do Município de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00028/2015 - 11.03.15 - GILVAN BERNARDO ABRANTES ME - R$ 21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.011/2015 - PROCESSO Nº. 18.696/2014
DATA DE ABERTURA: 26/03/2015 - ÀS 09:00 hs.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE PARA O COMPLEXO HOS-

PITALAR DE MANGABEIRA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Presidente/Pregoeiro 

Oficial, Sr. Chrystiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará licitação na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço por item. O 
Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de 
Recurso prevista para o exercício financeiro de 2015: SUS/ORDINÁRIO. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nºs. 3.555/2000 Decreto Municipal nº. 4.985/2003 e, sub-
sidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone (83) 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 11 de Março de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro 

Pregoeiro / Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
Aviso de Resultado de Habilitação - Tomada de Preços nº 002/2015

Ao analisar os documentos apresentados pelas licitantes:01)VANTUR CONSTRUÇÕES E 
PROJETOS LTDA-ME, 02)CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, 03)CONCRETEX CO-
MERCICIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP,  nada foi constatado que venha a causar 
suas inabilitações, já que estas apresentaramtudo dentro da conformidade com o instrumento con-
vocatório, no que concerne as empresas 01)LORENA & ADRIA CONST. COM. E LOCAÇÕES LTDA-
-ME, Razão da Administração: Não atendeu ao Item 10 sub item 10.5 - INFORMAÇÃO(Apresentou 
balanço patrimonial com divergência nas datas, o termo de encerramento consta em 31.12.2013 
onde as outras demonstrações contábeis são de 01 janeiro de 2014, documentos emitidos com o 
balanço já encerrado); 02)EDIFICA EDIFICAÇÕES E COM. LTDA-ME, Razão da Administração: 
Não atendeu ao item 10. Sub - item 10.4.4-Apresentou comprovação de vinculo contrato de pres-
tação de serviços sem registro em cartório competente, sub - item 10.4.7- Apresentou Declaração 
de disponibilidade do engenheiro sem assinatura(invalida); 03)SSL LACERDA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI-EPP, Não atendeu ao item 10, sub item 10.4.6, Razão da Administração: 
Não apresentou declaração de manutenção na obra do responsável técnico;  sub item 10.4.7, Não 
apresentou indicação das instalações/equipamentos e pessoal técnico, assim como declaração 
de disponibilidade e sub - item 10.5, apresentou balanço patrimonial ilegível(invalido); 04)DEL 
ENGENHARIA EIRELI ME, não atendeu ao Item 10 sub item 10.5, Informação(Apresentou balanço 
patrimonial sem assinatura do representante legal e contador nas demonstrações contábeis e livro 
diário(invalido) e 05)VIGA Engenharia EIRELI EPP, Razão da Administração: Não atendeu ao Item 
10 sub item 10.5 - INFORMAÇÃO(Apresentou balanço patrimonial com divergência nas datas,  entre 
o termo de abertura do livro diário em 01.01.2013 com a nomenclatura VIGA ENGENHARIA EIRELI 
EPP,  onde a transformação de sociedade limitada para empresa individual de responsabilidade 
limitada EIRELI  somente se deu em 15.10. 2013, conforme contrato de alteração registrado na junta 
comercial em 23.10.2013. Diante do que foi analisado, esta comissão permanente de licitação julgou 
como inabilitadas as empresas: 01)LORENA & ADRIA CONST. COM. E LOCAÇÕES LTDA-ME, 02)
EDIFICA EDIFICAÇÕES E COM. LTDA-ME, 03)SSL LACERDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-EPP, 04)DEL ENGENHARIA EIRELI ME  E 05)VIGA ENGENHARIA EIRELI-EPPe habilitadas 
para prosseguir no certame licitatório  as empresas: 01)VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS 
LTDA-ME, 02)CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME,  03)CONCRETEX COMERCICIO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP. Atenderam todos os requisitos do instrumento convo-
catório. Fica aberto prazo recursal de 05(cinco) dias após a publicação do aviso de resultado na 
impressa oficial, para interposição de recursos, (art. 109 da lei 8.666/93 alterações e o edital n° 
002/2015), o processo fica a disposição dos interessados na sala de licitações para vistas, findo o 
prazo, caso não haja recursos contra a decisão proferida, será marcada nova data para abertura 
das propostas financeiras. 

Santa Inês-PB, 10 de Março de 2015.
RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA

Membro/Presidente da CPL

Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 006/2015
A CPL da Prefeitura Municipal de Santa Inês,  torna público, para conhecimento dos interessa-

dos que fará realizar, no dia 31 de Março  do corrente ano, às 09:00 horas, na sala de licitações, 
sito na Av.29 de Abril, 96 –Centro, Santa Inês-PB, Licitação na modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço global, Objeto:  Contratação de empresa especializada, com capacidade 
para execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos, classe II A e II B, em local 
apropriado, detentora de licença ambiental, regida pela Lei nº 8.666, de 21 de janeiro de 1993 e 
suas alterações, cujo Edital poderá ser obtido no local no horário de 08:00 as 12:00 horas. Valor 
estimado da Contratação R$ 55.800,00

Santa Inês - PB, 10 de  Março de 2015.
Raniere Nogueira de Sousa

Presidente da CPL

Aviso de Licitação -  Tomada de Preços  Nº  007/2015
A CPL da Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB, fará realizar Licitação na modalidade Tomada 

de Preços do tipo menor preço por item,  cujo objetivo é a Contratação de empresa ou proprietários 
de veículos  para prestação de serviços, para atender  as  Secretarias de Saúde, Educação e Infra 
-Estrutura  e Urbanismo  do  Município de Santa Inês - PB. A sessão realizar-se-á no dia 31 de 
Março 2015, as 10:00 horas, na Sala de Licitações localizada na Av. 29 de Abril, 96-Centro, Santa 
Inês – PB. O Edital e demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Comissão de Licitação, 
no Edifício sede da Prefeitura Municipal de Santa Inês de segunda a sexta Feira, no horário das 
08:00 ás 12:00 horas.

 Santa Inês – PB 10 de Março de 2.015. 
RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 18/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 018/2015, com abertura 
para 05 de março de 2015, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado 
da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi ex-
pressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
Antonio Lucena & Cia Ltda EPP inscrita no CNPJ/MF n.º 08.290.538/0001-90 e Ins. Est. 
16.001.073-0,estabelecida à Praça Fernando Antonio Dias de Almeida,126– Centro–Bonito de Santa 
Fé, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 862.500,00(oitocentos e sessenta e dois mil 
e quinhentos reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos 
termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 09 de março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 19/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 019/2015, com abertura 
para 05 de março de 2015, às 09:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado 
da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi ex-
pressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
Galvão Magazine Ltda - ME inscrita no CNPJ/MF n.º 09.605.345/0001-43 e Ins. Est. 16.156.798-3,es-
tabelecida à Rua Regina Correia de Souza,sn– Jardim Adalgiza –Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo 
valor da proposta é de R$ 262.460,25(duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais 
e vinte e cinco centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, 
nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 09 de março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 20/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 020/2015, com abertura 
para 05 de março de 2015, às 10:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado 
da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi ex-
pressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
Luzia de Aquino Ferreira EPP inscrita no CNPJ/MF n.º 00.198.693/0001-79, Insc. Est. 16.105.434-0 
estabelecida à Rua João Rodrigues Alves,36– Centro - Cajazeiras, Estado da Paraíba, cujo valor 
da proposta é de R$ 174.000,00(cento e setenta e quatro mil reais); para tomar conhecimento da 
nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, 
sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 09 de março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 21/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 021/2015, com abertura 
para 05 de março de 2015, às 10:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado 
da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi ex-
pressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
Ivaneide da Conceicacao de Sousa inscrita no CPF n.º 054.495.654-02,estabelecida à Rua Pedro 
Gondim, sn Centro –Monte Horebe, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 74.000,00(se-
tenta e quatro mil reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, 
nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 09 de março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 22/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 022/2015, com abertura 
para 05 de março de 2015, às 11:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado 
da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi ex-
pressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
Cleonácio Gomes Feitosa - ME inscrita no CNPJ/MF n.º 03.351.997/0001-12, Insc. Est. 16.124.891-
8 estabelecida à Rua Sebastião Bandeira de Melo,99 – Centro - Cajazeiras, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 50.870,00(cinquenta mil oitocentos e setenta reais); para tomar 
conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do 
citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 09 de março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 23/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 023/2015, com abertura 
para 05 de março de 2015, às 11:30 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado 
da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi ex-
pressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
Maria do Socorro Ferreira de Oliveira ME inscrita no CNPJ/MF n.º 11.927.173/0001-76,estabelecida 
à Rua Juvêncio Leite de Andrade,302– Terreo Centro –São Jose de Piranhas, Estado da Paraíba, 
cujo valor da proposta é de R$ 100.345,00(cem mil trezentos e quarenta e cinco reais); para tomar 
conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do 
citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 09 de março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 24/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 024/2015, com abertura 
para 05 de março de 2015, às 12:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado 
da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi ex-
pressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
Givalda Roberto de Albuquerque Gomes, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.293.888/0001-51, Insc. Est. 
16.157.911-6 estabelecida à Rua Presidente João Pessoa01– Terreo – Centro - Cajazeiras, Estado 
da Paraíba, cujo valor da proposta é de R$ 123.195,00(cento e vinte e três mil cento e noventa 
e cinco centavos); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assinatura do contrato, nos 
termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 09 de março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 25/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 012/2015, com abertura 
para 06 de março de 2015, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Monte 
Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE HOREBE, Estado 
da Paraíba,  e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou vez que foi ex-
pressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do Art. 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
Dantas Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda, inscrita no CNPJ/MF n.º 12.510.313/0001-79, 
estabelecida à Rua Silvino Mangueira sn–Santana de Mangueira, Estado da Paraíba, cujo valor da 
proposta é de R$ 13.000,00(treze mil reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assi-
natura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 09 de março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 25 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Peixes 
para distribuição com a população carente do município por ocasião da Semana Santa 2015 e para 
atendimento da as necessidades da Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 11 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2015.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB, às 14h30min, do dia 25 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Pneus/outros para melhor funcionamento das Secretarias Municipais até dezembro de 2015. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações e retirada do Edital: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1246.

Guarabira - PB, 11 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015 SRP 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 004/2015 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de Registro de preços para 
contratação de serviços especializados de internet Banda Larga. Data de Abertura: 24/03/2015 às 
10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, 
no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 11 de março de 2015.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 005/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Kits Escolares para distribuição aos 
alunos da rede de Ensino Municipal. Data de Abertura: 24/03/2015 às 11:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3386-1085, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 11 de março de 2015.
Higor Pereira Morais – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 30 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA. 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, 11 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial 

  
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
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 30 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCU-
LOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SANTA HELENA. 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, 11 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM 
COMUNICAÇÃO

(ABERTURA E ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇO)
Tomada de Preço n. 001/2015
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GURINHEM, 

no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO à população e a quem interessar possa com 
fulcro no art. 43, III da Lei n.º 8.666/93 que a reunião para abertura e análise da Proposta de preço 
da TP 001-2015 ocorrerá no dia 12/03/2015 as 10h00min na sala da CPL. Maiores informações na 
sala da CPL, localizado na Rua Gov. Flávio Ribeiro, n° 219 Centro – Gurinhém-Pb., Ou através do 
telefone: (083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 11 de Março de 2015.
Diogo da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO                                  

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para execução de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de ar condicionados e aparelhos elétricos pertencentes ao município. Data e Local, às 
09:30 horas do dia 24/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 
55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 11 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2015
Aquisição  de forma parcelada de medicamentos diversos  destinado a farmácia básica do 

munícipio de malta conforme especificações no edital e seus anexos.
ABERTURA; 25 de Março de 2015 as 08:30hs
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 33, Centro, Malta- PB,  de 07:00 

as 13:00, Malta, PB 11 de Março de 2015
ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/0358
O Presidente da Comissão do Processo Administrativo nº 2015/0358, constituída pela Portaria 

GAPRE nº 1023/2014, publicada no Diário Oficial do Município em 15/09/2014, na forma da Lei.
 FAZ SABER a ALEXANDRE VINICIUS M. SERRANO TAVERES, brasileiro, solteiro, portador do 

RG nº 2952818-SSP/PB e do CPF nº 071.113.854-03, Servidor Público Municipal, Matrícula 023099, 
Auxiliar de Serviços Diversos, lotado na Secretaria de Educação do município de Guarabira/PB, que 
diante da tentativa frustrada de sua citação pessoal fica o mesmo citado por edital nos seguintes 
termos: “De acordo com o disposto no art. 151 e Parágrafo único da Lei Complementar Estadual 
nº 58/2003 c/c o art. 163 da Lei Federal nº 8.112/90, e tendo em vista o que consta do processo 
administrativo disciplinar que Vossa Senhoria responde, conduzido pela Comissão permanente 
designada pela GAPRE nº 1023/2014, publicada no Diário Oficial do Município em 15/09/2014, 
fica Vossa Senhoria CITADO para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita no referido 
processo, para o que lhe será dado vista dos respectivos autos na Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal de Guarabira/PB, situada na Rua Solon de Lucena, 26 - Centro – CEP 58200-
000, nos dias úteis, das 08:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:30 horas.

 Guarabira/PB, 03 de março de 2015.
 Raimundo Alves de Macedo Sobrinho

Presidente de Comissão de Sindicância e Processo Administrativo
Mat. 0020777

PREFFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2015
A Comissão Permanente de Pregão da prefeitura municipal de Sousa, nomeada através da 

portaria, vem através desta informar por motivos maior o adiamento do  pregão presencial de 
n˚00007/2015 cujo objeto é Sistema de Registro de Preço para aquisição de Alimentos perecíveis 
e não perecíveis para a Secretaria e merenda escolar, de todos os alunos da rede municipal de 
Sousa, nova reunião será as 09:00hs do dia 23 de Março de 2014.

Sousa – PB, 11 de  Março de 2014.
Maria Gerlane Germano 
PREGOEIRA OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E 
COPIADORAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AZUS COPY 
CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - R$ 51.880,00.

Pedra Lavrada - PB, 11 de Março de 2015
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose 

Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS TECNICAS ADMINISTRATIVAS NAS 
AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações 
e retidada de edital somente na sede da CPL: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3424-1014. 

Email: salgadinho_prefeitura.cpl@hotmail.com
Salgadinho - PB, 11 de Março de 2015

DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS - Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose 

Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto ofertado, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO COM MAIOR DESCONTO OFERTADO DE MEDICAMENTOS 
DE A a Z DA LINHA FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E 
ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3424-1014. Email: salgadinho_prefeitura.
cpl@hotmail.com

Salgadinho - PB, 11 de Março de 2015
DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose 

Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 11:30 horas do dia 23 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE SOFTAWE PARA PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3424-1003. Email: salgadinho_prefeitura.cpl@hotmail.com

Salgadinho - PB, 11 de Março de 2015
DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS - Prefeita

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Maciel de Souza, 154 - Centro - Salgadinho - PB, às 14:30 horas do dia 23 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA OS SERVIÇOS 
DE RECEPÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
EM OUTOROS CENTROS DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3424-1003.

Email: salgadinho_prefeitura.cpl@hotmail.com
Salgadinho - PB, 11 de Março de 2015

DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS - Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE COMUNICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Esperança-PB, Braz Araújo da Silva Penha informa a quem interessar 
possa que as empresas vencedoras do Pregão Presencial nº 00013/2015, L&S COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA., CNPJ: 03.100.722/0001-06 e GUSTAVO B. L. DONATO – ME, CNPJ: 11.700.001/0001-65, 
não apresentaram as amostras no prazo fixado no edital supra. De forma que são declaradas INABI-
LITADAS. Ficando desde já, convocadas as licitantes na ordem classificatória das melhores propostas 
para apresentar as amostras no prazo de 48 (Quarenta e Oito) horas. Informações: no horário das 
08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: 
cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 10 de Março de 2015
BRAZ ARAÚJO DA SILVA PENHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO n. º 002/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, Torna Público para conhecimento dos interessados, 

que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço, EXCLUSIVO para 
MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, em sessão pública no dia 27/03/2015 as 
11h00min, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PEIXES) DESTINADOS À DISTRIBUI-
ÇÃO GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANAPARA; Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei complementar 123/2006 e demais normas 
inerentes a espécie; Maiores informações e aquisição do edital completo na CPL, RUA PRESIDENTE 
JOÃO PESSOA, 422/430 – CENTRO – ITABAIANA/PB – CEP: 58.360-000 no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

ITABAIANA 10 de MARÇO de 2015.
ALISANDRA SOUSA ANDRADE

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial 00014/2015, que objetiva a: Contra-

tação de um profissional para prestação de consultoria técnica especializada de serviço de engenharia, 
neste município, do dia 13 de março de 2015, para o dia 20 de Março de 2015, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 36251111.
Marcação - PB, 11 de Março de 2015

LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficia

ESTADO DA PARAIBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015 REFERENTE AO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 020/2015-Prefeitura Municipal de Queimadas: Processo Administrativo nº 041/2015. Modalidade 
de Licitação: Pregão Presencial nº 020/2015. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Parcial e Futura 
de Material de Higienização para atender as necessidades de todos os órgãos da Prefeitura Municipal 
de Queimadas. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 002/2015. Vigência: 12 (doze) meses. Órgão Geren-
ciador: Prefeitura Municipal de Queimadas. Empresa Beneficiada: Ampla Comércio LTDA – ME (CNPJ 
nº 14.920.521/0001-71). Valor Total: 1.596.973,00 (Hum milhão, quinhentos e noventa e três mil reais). 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Expe-

dicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES DO FUNDO MUNCIPAL DE 
CARAÚBAS- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 184/2014. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: cleitonkrun@hotmail.com

Caraubas - PB, 10 de Março de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO 

 Pregoeiro Oficial

 EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL.FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: 
ELEMENTO DE DESPESA: 339030VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas e:CT Nº 00012/2015 - 09.03.15 - OLIVEIRA 
& EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 5.591,40  

 EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraubas: 
ELEMENTO DE DESPESA : 33903000VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas e:CT Nº 00013/2015 - 09.03.15 - OLIVEIRA 
& EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 28.031,70

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Expedicionário Luis Tenório Leão, 699 - Centro - Caraubas - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE LANCHES, 
SALGADOS E DOCES PARA OS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 184/2014. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado.Telefone: (083) 3307-1031.Email: cleitonkrun@hotmail.com

Caraubas - PB, 10 de Março de 2015
ANGELA MARIA BARBOSA DE ARAÚJO 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE Nº 008/2015

A Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, CONVOCA os candidatos 
aprovados no Concurso Público realizado no dia 03 de Junho de 2012, e homologado pelo 
Decreto nº 797/2013, de 12 de Março de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba 
na Edição de 15 de Março de 2013, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, para comparecerem 
na Sede da Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Administração, Situada à Av. 
Alcindo Bezerra de Menezes nº 13, Centro, CEP 580500-000, Monteiro – PB, para 
apresentarem os documentos e habilitações exigidos, conforme Capítulo VIII do Edital 
001/2012, de 22 de Fevereiro de 2012, e tomarem posse em seus respectivos cargos, a saber:

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição

717 Paulo Wéber Pinheiro da Silva 22

CARGO: AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR – Sítio Olho D’Água de Santa Catarina
Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição

409 Luciana Marques dos Santos 2

CARGO: INSPETOR DE ALUNOS
Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição

3927 Maria Gismaele Rafael da Silva 12

CARGO: JARDINEIRO
Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição

2756 José Genilson Ferreira Alves 3

CARGO: MERENDEIRA ESCOLAR – Sítio Santa Catarina
Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição

4087 Ênia de Paula Leal 1

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - GSF
Inscrição Nome do (a) Candidato (a) Posição

491 Jane Carla Araújo de Alcântara 7
1702 Adriana de Fátima de Sousa 8

O não comparecimento no prazo legal implicará na desistência do classificado, 
podendo a Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a ordem de 
classificação, conforme o que estatui o item 3 do Capítulo VIII, do Edital nº 001/2012, de 22 de 
fevereiro de 2012.

Monteiro – PB, 09 de março de 2015.
Ednacé Alves Silvestre Henrique

Prefeita

27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 12 de março de 2015



CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 037/2015
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 25/03/2015, às 9h (nove horas) para:

Registro de Preços para Aquisição de Soro e Água Destilada destinada Hospital Regional Dep. 
Janduy Carneiro - HRDJC PATOS-PB , 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    15-00147-4
                                                                                                    João Pessoa, 12 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 N 475/2014
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 subsidia-
riamente 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 14h (quatorze horas) para:

Contratação de Empresa para Confecção de Camisas em Malha com Serigrafia destinada 
Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana - SEMDH, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº     14-02041-6
                                                                                                    João Pessoa, 12 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 15-00123-3
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 25 de março de 2015, às 09:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 020/2015. Objeto: Aqui-
sição de Tubos e Conexões, destinados a Repor o Estoque do Almoxarifado Central da CAGEPA 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, 11 de março de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 29
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): FABIANA RODRIGUES MALHEIROS, matrícula n. 178.835-3, 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 0037783-1/2014.

João Pessoa, 11 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ATOS DE REVOGAÇÇÃO

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Revogar a licitação, 
modalidade Pregão Presencial nº PP011/2015, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviço parcelado no transporte de alunos da zona rural para zona urbana, locação de 
veículos (mensal e por viagens) para realização de diversas viagens, visando atender a demanda 
da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde. E com base nos 
elementos constantes nos autos do processo, onde foi considerada a necessidade de uma me-
lhor adequação no termo de referencia do edital, fica cancelada a sessão que seria realizada as 
15h:30mn (quinze horas e trinta minutos) no dia 12 de março de 2015. Publique-se e cumpra-se.

Carmelita Estevão Ventura Sousa - Prefeita Livramento/PB, 11 de março de 2015.
A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Revogar a licitação, 

modalidade Pregão Presencial nº PP012/2015, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviço parcelado na locação de veículos (mensal e por viagens) para realização de diversas 
viagens, visando atender a demanda das Secretarias do Município de Livramento/PB, conforme 
projeto básico. E com base nos elementos constantes nos autos do processo, onde foi considerada 
a necessidade de uma melhor adequação no termo de referencia do edital, fica cancelada a sessão 
que seria realizada as 08h:00mn (oito horas) no dia 13 de março de 2015. Publique-se e cumpra-se.

 Livramento/PB, 11 de março de 2015.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

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

nida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO 
AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 10 de Março de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

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

Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 17:00 horas do dia 25 de Março de 2015, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO 
ESCOLAR E FARDAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 10 de Março de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

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

Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 15:00 horas do dia 26 
de Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 11 de Março de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS

Pregoeira Oficial

HERBERT JAIME DA SILVA SOARES – CPF Nº 024.949.644-58, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, R.L.O Nº 543/2011, REF. PROC. 
Nº 6323/2010 = COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS = IT: 3MIL = AC: 
250M² = NE: 02 = L/ATV: PRAÇA JOÃO PESSOA Nº 56, CENTRO, ALAGOINHA – PB. Processo: 
2015-001511/TEC/LO-9551.

AGROPECUARIA MENDONÇA DE JESUS LTDA – ME – CNPJ Nº 08.212.643/0001-00, Torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, MUNDAÇA DE 
RAZÃO SOCIAL = DE MARIA BERENICE C. PAULO NETO = CPF = CPF = 133.139.084-20 = PARA 
= AGROPECUARIA MENDONÇA DE JESUS=LTDA-ME. Processo: 2014-009174/TEC/LOP-0234.

CONQUISTY REPRESENTAÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 20.352.422/0001-33, Torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
Simplificada, para Representação Comercial, situado na Rua Mar de Behring Nº 54 – Intermares 
– Cabedelo – PB.

João Pessoa > Paraíba > QUINTA-feIrA, 12 de março de 2015Publicidade
28 A UNIÃO 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Binder1
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25 a 28 (12-03-15)


