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Fonte: INMET
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Altura
0.3m

Moeda

Informações úteis para a semana:Cariri-agreste

R$ 1,00

R$ 200,00
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Marés Hora

Fonte: Marinha do Brasil

Altura
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31o Máx.
25o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,243  (compra) R$ 3,244  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,190  (compra) R$ 3,390  (venda)
EURO   R$ 3,432  (compra) R$ 3,436   (venda) ALTA

ALTA

07h54

20h23

0.4m

0.2m

baixa

baixa

14h08

01h51 

2.4m

2.2m

l Datas de vacina contra HPV devem ser obedecidas. Página 9 
 
l Inmetro fiscaliza brinquedos dentro de ovos de Páscoa. Página 13 

l Programação da Semana Santa vai começar no dia 24. Página 13
 
l Campina Grande amplia fiscalização aos alternativos. Página 15

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Últimas

Políticas

Secretários de
Administração
se reúnem em JP

 

Mulheres terão
nova delegacia
em João Pessoa

 

O Conselho Nacional dos Secre-
tários de Estado de Administração 
(Consad) realiza a partir de amanhã 
o seu fórum trimestral em João Pes-
soa. Secretários de todo o país dis-
cutem a conjuntura atual.  PÁGInA 3

O secretário Cláudio Lima,  
da Segurança e Defesa Social do 
Estado, revelou ontem que mais 
uma delegacia para atendimento 
à mulher será inaugurada em 
João Pessoa este ano.  PÁGInA 17

20Caderno

Esportes

Perpetão amplia espaço e
pode receber 12 mil pessoas

Cantoras falam sobre
o legado de Elis Regina

O governador Ricardo Coutinho esteve presente à inauguração

FoTo: Secom-PBFoTo: Secom-PB

FoTo: Secom-PB

A presidente Dilma Rousseff disse ontem que recebeu com humildade, mas firmeza, as manifestações de domingo. 
Revelou a intenção do Governo de escutar e dialogar. Lembrou que valeu a luta pela democracia.  PÁGInA 18

Dilma: Governo vai
escutar e dialogar

MoBILIDADE Agentes de trânsito são capacitados 
pelo Detran em Alagoa Grande.  PÁGInA 14

ExPosIÇão Na exposição “Elas - Memórias e conquistas” há espaço para 
interação do público com as páginas de A União expostas.  PÁGInA 10

PRoDUÇão Governo distribuiu palma forrageira 
para o rebanho de Umbuzeiro.  PÁGInA 14

EVENTo EM CAJAZEIRAS PÁGInA 21 

70 ANoS HoJE PÁGInA 8 

Novo Código do
Processo Civil 
reduz formalismo

 

LEGISLAÇÃO PÁGInA 3 

Cláudio Lima anuncia mais proteção à mulher 

FoTo: Ortilo AntônioFoTo: Edvaldo Malaquias



O depoimento de Pedro Barusco, 
ex-gerente de Tecnologia da Petro-
bras à CPI da Câmara dos Deputados 
que investiga os desvios de recursos 
da estatal, deixou mais lacunas do 
que complementou seu depoimento 
anterior, desta vez à Operação Lava 
Jato da Polícia Federal. Primeiro, Ba-
rusco negou-se a responder questio-
namentos sobre as propinas recebi-
das entre 1997 e 2003, da empresa 
holandesa SBM, portanto antes do 
Governo Lula. Sem descartar que 
houve práticas ilícitas antes de 2003, 
o ex-diretor se limitou a dizer que o 
pagamento de propinas somente foi 
institucionalizado após 2004, agora, 
segundo ele, com a participação do 
tesoureiro do PT,  João Vaccari Neto.  
Foi o que já dissera à Justiça Federal.

Estaria Barusco querendo pro-
teger, voluntariamente ou não, po-
líticos de legislaturas anteriores a 
2003? Embora o documento origi-
nal de instalação da CPI da Petro-
bras determine que as investigações 
ocorram de 2005 até os dias de hoje, 
os membros da comissão não podem 
fechar os olhos diante dos indícios 
de que há muito vem ocorrendo des-
mandos, desvios de recursos públi-
cos e pagamento de propina na esta-
tal. Se assim agirem, poderão estar 
deixando impunes outros ex-dire-
tores da empresa e outros políticos 

que, por ventura, teriam levado van-
tagens ilícitas, no passado.

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

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

Editorial

Mais lacunas
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CONTATO: opiniao.auniao@gmail.com  REDAÇÃO: 83.3218-6511/3218-6509
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Crônica

A riqueza como bênção

Um amigo me disse, certa vez, que o 
pior não é a pobreza, mas o espírito de po-
breza. E, por incrível que pareça, há rico 
com espírito de pobre, e pobre com espírito 
de rico. Parece que há aí uma contradição. 
Mas, o meu amigo tem suas razões. Tudo na 
vida depende da atitude que tomamos dian-
te das coisas e das pessoas.

Pobre com espírito de pobreza é digno 
de lamentação. Nunca melhorará na vida, 
pois, há muito que perdeu sua autoestima. 
Faz questão de ser miserável. Compraz-se 
com a miséria e pronto. Também há aque-
le que é rico, mas tem espírito de pobreza. 
Torna-se escravo do dinheiro. Sua fortuna 
não serve nem para ele, nem para os outros. 
Vive com medo de gastar. É incapaz de em-
preender uma viagem para conhecer novas 
terras e ampliar seus conhecimentos. Seu 
apego ao dinheiro é patológico.

Quando eu era criança, ouvi falar de um 
homem muito rico. Não me lembro do seu 
nome. Só sei que ele tinha muito dinheiro 
guardado. Um avarento. No entanto, traja-
va-se mal, costumava andar a pé, e, em sua 
casa, decerto faltava o mínimo conforto. 
Pois bem, esse senhor era o tipo do rico com 
espírito de pobreza. Sim – já ia me esque-
cendo – ele era usurário.

Acontece que, um dia, eu vi esse homem 
que me foi mostrado por um irmão meu. 
Confesso que tive pena dele: mal vestido, 
magro, a barba por fazer, sapatos sujos. Es-
tava ali o tipo do avarento que Balzac gos-
taria de ter conhecido para melhor se ins-
pirar. “Aquele sujeito é rico como o diabo!” 
– cochichou meu irmão. 

 Aí me contou uma história envolvendo o 
tal personagem, que muito me divertiu. Cer-
ta tarde, o velho agiota ia subindo a ladeira 
da antiga Avenida Guedes Pereira, desta ca-
pital, carregando um embrulho que parecia 
ser um queijo do reino, que, naquela época, 
era muito caro. Só rico tinha o privilégio de 
possuí-lo. Lá ia o nosso herói com o embru-
lho debaixo do braço, quando um seu amigo 
indagou: “Que é isso que você vai levando 
aí?” Ele, sorrindo e meio encabulado, disse: 
“Um queijo do reino”. Ocorreu que, nesse mo-
mento, ele tropeçou numa pedra, e ao invés 
de queijo, o que se viu rolar ladeira abaixo, 
pelo chão, foi uma fruta-pão... O amigo caiu 
na risada, pois já sabia de sua avareza, de sua 
mesquinheza, de seu espírito de pobreza.

Mil vezes um pobre com espírito de ri-
queza do que um rico com espírito de po-
breza. Lembrar que riqueza atrai riqueza, e 
pobreza atrai pobreza. É a lei sintonia que 
rege a vida. 

E viva a riqueza que não se fecha, que 
flui como um rio, que se expande como o 
vento, que alimenta como o oxigênio que 
respiramos, servindo a tudo e a todos. Ri-
queza como bênção. Riqueza que também é 
teste para medir o espírito de solidariedade 
de quem a possui.

Tenhamos sempre na cabeça aquela re-
gra ensinada por Paulo de Tarso: “Vivamos 
no mundo como possuindo tudo e nada ten-
do, com todos e sem ninguém”. E por que to-
mar tal atitude diante das coisas do mundo? 
O próprio Paulo responde: “Porque nada 
trouxemos para este mundo e é evidente 
que nada podemos levar dele”.

Riqueza como bênção. Riqueza que também é teste para  
medir o espírito de solidariedade de quem a possui.”

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

O encontro será uma prévia das discus-
sões que serão tratadas pela comissão 
especial a ser instalada para analisar o 
pacto federativo. O aumento do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM), 
previsto na já promulgada emenda 
constitucional 84/14, entrará no de-
bate. Permitirá um adicional de mais de 
R$ 3 bilhões por ano no FPM.  

O pacto federativo será tema de debate, 
hoje, no Plenário da Câmara dos Deputados. 
A partir das 10h, uma comissão geral discu-
tirá as propostas sobre partilha de recursos 
públicos e respectivas obrigações da União, 
dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. Os parlamentares querem mais di-
nheiro para os Municípios.

PACTO federATivO 1

UNInforme

KASSAb, DIlmA nÃO nADA DE pOlítICA

ImpEAChmEnt E gOlpISmO

Multa de R$ 1 milhão. Esse 
é o valor estipulado pelo 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo, que condenou o ex-
-candidato à Presidência, 
Levy Fidelix (PRTB), por 
crime de homofobia. Fidelix, 
num debate na televisão, 
disse que homossexuais 
precisavam de tratamento 
psicológico, mas “bem lon-
ge da gente”. A Justiça con-
siderou que o ex-candidato 
praticou discurso discrimi-
natório.

Gilberto Kassab, minis-
tro das Cidades, pela 
presidente Dilma Hous-
seff. A troca de autorida-
des na entrega de casas 
populares, em João Pes-
soa e Campina Grande, 
reduz, claro, o impacto 
político das solenidades, 
mas não a importância 
da ação. A previsão era 
de que a presidente viria 
à Paraíba, mas é Kassab 
quem aportará por aqui, 
na próxima quinta-feira.

Especulou-se que a vinda de 
Kassab à Paraíba, na próxi-
ma quinta-feira, teria outro 
objetivo que não apenas 
participar das solenidades de 
entrega de casas populares. 
Seria mantido diálogo com o 
prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues (PSDB) 
sobre sua transferência ao 
PSD, partido presidido pelo 
ministro. O deputado Rômulo 
Gouveia negou: “Ele virá como 
ministro, esse tema não será 
discutido”.

As manifestações 
populares contra o 
governo da presi-
dente Dilma Hous-
seff são, à luz da 
democracia, válidas 
e aceitáveis. Porém, 
o discurso de certos 
setores da oposição, 
alardeando a possi-
bilidade de impeach-
ment contra a presi-
dente não passa de 
uma falácia. Soa a 
golpismo. Até prova contundente em contrário, não há fatos que a envolvam em crime grave 
contra o que preceitua a Constituição Brasileira. Instado a falar sobre o assunto, o ex-ministro 
do Supremo Tribunal Federal e especialista em Direito Constitucional, Carlos Ayres Britto, colo-
cou os pontos nos is: “É preciso entender que o processo só cabe diante de um crime de respon-
sabilidade nos termos da Constituição. Se o alvo das manifestações significar uma reclamação 
por atos persistentes de corrupção ou carência e mau desempenho dos serviços públicos, tudo 
é válido. Agora, se o foco for o impeachment da presidente, é preciso lembrar que ainda não é 
possível deflagrar um processo contra a presidente Dilma Rousseff ”.

pAtOS: REgIÃO mEtROpOlItAnA Em DEbAtE
Na próxima sexta-feira, a implantação da Região Metropolitana de Patos será tema de debate 
na Associação Comercial do Município. O deputado Nabor Wanderley (PMDB), autor da proposta 
de debate, dará seguimento ao Projeto de Lei de n° 11/2011, de autoria da ex-deputada, Fran-
cisca Motta. “A ideia é colocar em prática esse projeto e fazer com que os prefeitos se reúnam 
para traçar um planejamento integrado para a região. A região engloba 24 Municípios.

pACtO fEDERAtIvO 2

hOmOfObIA
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Fórum do Conselho Nacional de 
Secretários da Administração é na PB
97ª edição do Consad que 
começa amanhã ocorrerá 
até o próximo dia 20

A capital paraibana vai 
sediar a 97ª edição do fó-
rum trimestral do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Estado da Administração 
(Consad). O evento começa 
amanhã e vai até o dia 20, 
no Centro de Convenções de 
João Pessoa e vai contar com 
a presença de secretários da 
Administração de todo o Bra-
sil. Entre os participantes do 
evento estão o governador 
Ricardo Coutinho e o secre-
tário de Gestão Pública do 
Ministério do Planejamento, 
Genildo Lins. A secretária de 
Estado da Administração e 
vice-presidente do Consad, 
Livânia Farias, também parti-
cipará do fórum.

A programação vai con-
templar temas que estão na 
pauta diária de discussão no 
país. Na ocasião, o Consad vai 
apresentar pesquisa que mos-
tra a realidade em várias re-
giões brasileiras. A dificuldade 

de alguns estados em honrar 
despesas sem receita adicional 
também será relatada.  

Temáticas
O momento econômico e 

a conjuntura política aquecem 
o debate em torno dos desa-
fios enfrentados pelos Esta-
dos. Este é o tema da palestra 
do diretor do Instituto Publix, 
Caio Marini, que também fa-
lará sobre a importância do 
planejamento estratégico nas 
administrações públicas. 

Já o doutor em Economia 
pela Fundação Getúlio Var-
gas, Nelson Marconi, vai tra-
çar estratégias e metas para a 
qualidade do gasto com des-
pesas de pessoal. As dificul-
dades da gestão no ambiente 
de restrição fiscal é assunto 
que será analisado pelo ex
-presidente do Consad, Sér-
gio Ruy Barbosa.

Modelo
O Fórum também com-

partilha experiências de su-
cesso na gestão paraibana, 
como o Sistema Integrado 
de Gestão de Bens Públicos. 

Adequada às normas inter-
nacionais de contabilidade 
aplicadas ao setor público, 
a plataforma monitora os 
custos de cada atividade do 
Estado, o que permite maior 
controle das ações e dos gas-
tos públicos.

De acordo com a diretora 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação da Companhia 
de Processamento de Dados 
da Paraíba (Codata), Chris-
thiny Sanson, a criação do 
sistema garante à população 
acesso irrestrito aos dados de 
aplicação dos recursos públi-
cos pelos gestores, o que pos-
sibilita avaliar o impacto da 
gestão pública na qualidade 
de vida da população.

Cristhiny Sanson mos-
trará como funciona a pla-
taforma ao lado do consul-
tor-técnico da Secretaria de 
Estado da Administração da 
Paraíba, Luiz Otávio Paim. 
Outro exemplo bem-sucedi-
do do Estado é a formaliza-
ção dos processos por meio 
digital, técnica proferida pelo 
notário do Tribunal de Justi-
ça, Válber Cavalcanti.
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IFPB: sai resultado 
da EAD em Letras

O Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
divulgou o resultado final da seleção 
para o curso de Licenciatura em Letras 
ofertado através do Ensino a Distância. 
Confira as listagens nesse link http://
www.ifpb.edu.br/ingresso/processo-
seletivo/Cursos-tecnicos/processo-
seletivo-letras-ead-edital-423-2014. A 
Pró-Reitoria de Ensino do IFPB já divulgou 
o edital de pré-matrícula para esses 
aprovados. Será de hoje até o dia 19, 
com a entrega dos documentos de modo 
presencial no polo escolhido.

Curtas

Jaguaribe recebe 
ação da Emlur

As equipes da Operação ‘Meu 
Bairro é Limpeza’, da Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), 
iniciaram a limpeza da área da Mata 
do Buraquinho, no trecho localizado no 
Bairro de Jaguaribe. Aproximadamente 
seis caçambas de lixo já foram 
retiradas do local e levadas para o 
Aterro Sanitário. O serviço deverá ser 
concluído esta semana. Mensalmente 
a Autarquia executa a limpeza de cerca 
de 200 áreas.

O Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Cedca-PB) elegeu, ontem, 
na sede do Conselho, na Praça Dom 
Adauto, os novos conselheiros que 
vão representar as entidades não go-
vernamentais.

Foram eleitos os representan-
tes das Aldeias Infantis – SOS – Ana 
Lúcia Félix do Nascimento; Associa-
ção Comunitária Nova Vida (ACNV), 
Betânia Vieira de Meireles; Casa Pe-
queno Davi, Dimas Gomes da Silva; 
Centro de Formação Educativo Co-
munitário (Cefec), Cristiane Araújo 
de Lima Oliveira.

Também foram escolhidos os re-
presentantes da Congregação Holís-
tica da Paraíba (Escola Viva Olho do 
Tempo), Maria Bernadete Gonçalves; 
Associação Irmãs de Padre Mazza, 

Perpétua Socorro Andrade da Silva; 
Núcleo Espírita Eunice Weaver/Solar 
Joana de Angelis, Elizabete Soares de 
Oliveira e Ação Social Arquidiocesa-
na, Padre Saverio Paolillo.

O Cedca é a instância estadual res-
ponsável por normatizar, controlar, de-
liberar e fiscalizar todas as ações volta-
das à criança e ao adolescente. Dessa 
forma, é ele quem tem poder de criar 
leis, fiscalizar ações e aprovar projetos.

O Conselho Estadual atualmente 
é presidido por Carmen Meireles, e 
é composto por 16 membros, sendo 
oito de entidades governamentais e 
oito de entidades não governamen-
tais que trabalhem com crianças e 
adolescentes e estejam inscritas no 
Conselho Municipal local. Esse cole-
giado é responsável por se reunir e 
tomar decisões em conjunto.

Cedca faz pleito e elege 
os novos representantes

Direitos Da Criança

O Conselho Estadual atualmente é presidido por Carmen Meireles, e é composto por 16 membros

Com o objetivo de alcançar 
as metas do Plano Nacional de 
Redução de Acidentes e Segu-
rança Viária, o Departamento 
Estadual de Trânsito da Paraí-
ba (Detran-PB) está convocan-
do instrutores e examinadores 
credenciados a participarem 
do curso de capacitação ofere-
cido pelo Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran). 
O curso será on-line e para ter 
acesso os interessados devem 
entrar no site www.paradapela-
vida.com.br e realizar as inscri-
ções até esta quinta-feira (19).

Serão aceitas inscrições 
com cartão com chave de ma-

trícula e também de profis-
sionais que não possuem as 
chaves, mas para ter acesso ao 
curso, estes terão que oferecer 
o registro ou a matrícula do De-
tran no momento da inscrição.

O curso tem a finalidade 
de proporcionar aos instru-
tores e aos examinadores de 
trânsito condições de atualiza-
ção profissional, para que se 
tornem cada vez mais eficien-
tes em seu campo de atuação 
e possam ampliar seus conhe-
cimentos com vistas ao exame 
obrigatório instituído pelo 
Contran. A atualização será 
acompanhada por um tutor, 

com desenvolvimento integral 
das atividades em ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA) 
via internet. O profissional po-
derá acessar a qualquer horá-
rio o material e organizar seus 
estudos conforme sua disponi-
bilidade de tempo, e deverá ser 
concluída até o dia 19 de abril.  

Os estudos serão reali-
zados pela web, apoiados e 
acompanhados pelo tutor, 
com desenvolvimento integral 
das atividades em ambien-
te virtual de aprendizagem 
(AVA), utilizando um compu-
tador com as configurações 
recomendadas neste projeto.

Detran promove curso para 
instrutores e examinadores

CapaCitação 

FOTO: Secom-PB

A presidente Dilma Rou-
sseff sancionou ontem o novo 
Código de Processo Civil (CPC). 
Segundo ela, o texto foi elabo-
rado sob o princípio da busca 
pelo consenso como a forma 
ideal de solução de conflitos.

“Incentiva-se a redução 
do formalismo jurídico sem-
pre que a serviço da busca 
pelo consenso. Democratiza 
ainda mais o acesso à Justiça 
ao ampliar e facilitar a gratui-
dade ou o parcelamento das 
despesas judiciais.”

A presidente destacou 
soluções que trazem agilida-
de e usam jurisprudência de 
outras decisões para reduzir 
a demora nos processos e “au-
mentar a confiança dos brasi-
leiros no Poder Judiciário”.

Em discurso na cerimô-
nia de sanção do novo código, 
Dilma não detalhou se houve 
algum veto ao texto aprovado 
por senadores e deputados. No 
entanto, o Ministério da Justiça 
convocou uma entrevista cole-

tiva no fim da tarde para escla-
recer aspectos da sanção.

O Código de Processo 
Civil regula a tramitação das 
ações judiciais, os prazos, atos 
e procedimentos referentes a 
essas medidas. A reforma do 
texto tem o objetivo de sim-
plificar processos e acelerar 
decisões da Justiça, inclusive 
eliminando parte dos recursos 
hoje permitidos. Entre os mais 
de mil artigos do código, está o 
que prevê uma fase prévia de 
conciliação e mediação entre 
as partes, por meio de centros 
de solução de conflitos, para 
tentar evitar a solução de pro-
blemas por via judicial.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal Luiz Fux, 
que presidiu a comissão de 
juristas criada em 2010 para 
discutir e formular o antepro-
jeto do novo código, disse que 
o código foi construído a par-
tir de um processo que envol-
veu mais de 100 audiências 
públicas e o recebimento de 
cerca de 80 mil e-mails, além 
de contribuições da Acade-
mia e de juristas.

Dilma sanciona o novo 
Código de Processo Civil

busCa pelo ConsensoCidadania e 
segurança para 
a população 
LGBT em debate

A Coordenadoria de 
Promoção à Cidadania LGBT, 
da Prefeitura de João Pessoa, 
realiza amanhã um evento 
para debater cidadania e se-
gurança da população LBGT. 
O evento acontecerá das 8h 
às 18h, no auditório da Fun-
dação Cultural de João Pes-
soa (Funjope), no Centro da 
capital.

O encontro começará às 
8h, com uma oficina de qua-
lificação das notificações das 
vítimas de violência no Mu-
nicípio para os profissionais 
da rede de saúde, educação 
e desenvolvimento social. 
O objetivo é que esses pro-
fissionais aprendam a noti-
ficar os casos e que possam 
acolher essas vítimas, que 
em sua maioria são idosos, 
mulheres, população LGBT 
e crianças. Essa oficina terá 
como palestrantes a coor-
denadora da vigilância epi-
demiológica do Município, o 
diretor do Instituto Cândida 
Vargas e a coordenadoria de 
cidadania LGBT.

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) acionou a Justiça 
para anular a Portaria 71/2014 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), que concede au-
xílio-moradia a todos os mem-
bros do Ministério Público da 
União (MPU), de acordo com 
nota divulgada no site da AGU.

De acordo com os ad-
vogados da União, a medida 
pode gerar impacto aos cofres 

públicos da ordem de R$ 100 
milhões por ano, conforme 
estimativa do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão. Para a AGU, trata-se 
de “gasto excessivo e elevado 
de dinheiro público” para o 
pagamento de uma despesa 
que não está de acordo com 
os princípios fundamentais 
previstos na Constituição, nem 
com as normas orçamentárias.

AGU entra na Justiça 
contra auxílio-moradia

para proCuraDores

O Sine-JP ofere 1.013 
vagas. Para operador de te-
lemarketing são 600, com 
exigência do Ensino Funda-
mental completo, curso bási-
co de informática, sem com-
provação de experiência. São 
40 para mecânico de refrige-
ração, com Ensino Fundamen-
tal completo e 6 meses de ex-
periência. 33 oportunidades 
para vendedor pracista e 30 

para vendedor interno. Para 
atendente de lanchonete, 17 
vagas, sendo 10 com Ensino 
Médio e sem experiência, 6 
com Fundamental completo, 
mas sem experiência, além 
de uma com Ensino Funda-
mental incompleto e sem ex-
periência. Outras áreas com 
muitas oportunidades são as 
de manicure, com 14 vagas, e 
costureira, com mais 10.

Sine oferece mais de 
mil vagas de emprego

Paulo Victor Chagas
Da Agência Brasil
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Lourdinha Luna relata 
histórias marcantes da 
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Mostra de filmes 
promovida pelo Sesc 
começa hoje na capital
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Convite à criação
As inscrições para o Edital de Ocupação da Energisa estão abertas, e de 
acordo com o curador Dyógenes Chaves, focarão os artistas paraibanos 

FotoS: Divulgação
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Se estivesse viva, a 
cantora Elis Regina 
faria 70 anos hoje
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Já estão abertas até 18 de 
abril as inscrições - gra-
tuitas - para o Edital de 
Ocupação Artes Visuais 
2015 - 2016, promovido 
pela Energisa com o intuito 
de selecionar artistas para 
integrar exposições indi-

viduais e, ou então, coletivas, 
na galeria instalada na Usina 

Cultural da própria instituição, 
em João Pessoa, ao longo deste e, 

também, no outro  ano. Os interes-
sados devem enviar suas respectivas 
propostas - com memorial descritivo 
- exclusivamente pela internet, por 
meio do endereço comunicacaopb@
energisa.com.br. O resultado será 
divulgado no site da Energisa Paraíba 
no dia 27 do próximo mês. “O diferen-
cial, desta vez, é que o objetivo prin-
cipal é escolher artistas paraibanos, 
ou que estejam radicados no Estado. 
É o olhar para o próprio umbigo, sem 
querer dizer, com isso, que haja reser-
va. O que se quer é olhar para o que 
está sendo produzido na última dé-
cada, pelos artistas da nova geração”, 
disse, para o jornal A União, o artista 

Guilherme Cabral   
guipb_jornalista@hotmail.com

e designer Dyógenes Chaves, curador 
e coordenador do evento. 

De acordo com o Edital, podem 
se inscrever - a propósito, o prazo 
começou ontem - artistas (ou coleti-
vos de artistas) paraibanos ou radi-
cados no próprio Estado há mais de 
dois anos e responsáveis pela criação 
e execução de suas obras, desde que 
atendam os seguintes requisitos: ser 

Dyógenes Chaves é curador da mostra

Instalação proporciona uma complexa interação entre as artes em sintonia com os visitantes, numa inusitada forma que permite visualizar a subjetividade do arranjo

brasileiros natos ou naturalizados, 
ou, se estrangeiros, possui visto de 
permanência definitiva há mais de 
cinco anos e Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE) na forma do Es-
tatuto dos Estrangeiros (Lei Federal 
nº 6.815/80); no caso específico de 
coletivo de artistas, todos os inte-
grantes devem incluir - em campo 
específico no formulário de inscrição 
- seus dados pessoais. Serão conside-
radas válidas as que forem enviadas 
até às 23h59min do dia 18 de abril. 
Três membros da Comissão de Sele-
ção examinarão as propostas envia-
das, escolherão quem participará e 
definirão, se for o caso, a configura-
ção das mostras coletivas. Artistas 
individuais e coletivos receberão, 
de Pro Labore, o valor bruto de R$ 
1.500, como ajuda financeira para a 
produção da exposição.         

Ao preencher o formulário de 
inscrição, o interessado ainda deve 
anexar arquivos de imagens e / ou 
textos, conforme as instruções. No caso 
de coletivo de artistas, apenas um dos 
participantes precisa preencher o for-
mulário, como responsável pelo grupo. 
Os demais devem incluir seus dados 
pessoais (números de CPF e RG; data e 
local de nascimento; endereço residen-

cial, telefones de contato, etc.). Outros 
detalhes estão disponíveis no Edital. 
Já os trabalhos cuja apresentação 
exija formato em vídeo (Performance, 
videoarte e / ou instalação) deverão 
explicitar seu endereço virtual (You 
Tube) e ter, no máximo, 10 minutos 
de duração. Além disso, a ocupação da 
galeria de arte também poderá incluir 
a realização de bate-papo com o artis-
ta, no intuito de discutir e estimular a 
produção local.

O curador Dyógenes Chaves 
ainda lembrou para A União que, 
nos últimos 10 anos, registrou-se 
o aparecimento do que considerou 
um “significativo” número de novos 
artistas no Estado, estimulado, prin-
cipalmente, pelos meios acadêmi-
cos. “O curso de Educação Artística 
da Universidade Federal da Paraíba 
formava professores, mas, agora, o de 
Artes Visuais, também da UFPB, tem 
formado artistas. Por isso, com este 
Edital de Ocupação, queremos fazer 
um mapeamento dessa nova geração 
de artistas, promovendo a valorização 
e o reconhecimento deles”, comentou 
o coordenador do evento, destacan-
do, ainda, que a inscrição ser on line 
tem a vantagem de evitar gastos com 
despesas com os Correios.                   



Nos duros tempos da Ditadu-
ra as passeatas eram reprimidas a 
casco de cavalo, dente de cachorro 
e um cassetete tamanho família – 
que levava o nome de “fanta,” em 
alusão ao refrigerante comprido 
que o truste lançou na praça. Não 
sei quem homenageava quem: se 
o cacete louvava a gasosa, ou se a 
laranjada louvava o cacete. Era um 
bruto bastão, daqueles de matar 
bode. Se pegasse 
na cabeça, matava.

Houve uma 
passeata organi-
zada pelas mães 
dos estudantes de 
classe média, em 
protesto contra 
o aumento das 
mensalidades 
escolares. Quan-
do as senhoras 
passaram perto da 
Praça da Indepen-
dência, surgiu o 
choque da polícia. 
Pau nelas, fanta 
nelas. As mada-
mas correram 
para as ruas vizi-
nhas, estimuladas 
pelos cassetetes 
da polícia. Duros tempos aqueles. A 
gente tinha que engolir em seco e 
em silêncio, cabeça baixa.

Numa passeata a polícia matou 
a coronhadas de fuzil o estudante 
Aloísio. Esmagaram sua cabeça. Foi 
ali, na esquina da Academia Parai-
bana de Letras, bem na calçada do 
Colégio Diocesano Pio XI. Proibiram 
velório e missa, nenhuma notícia 
nos jornais, as rádios em silêncio.
Nem os santinhos foram permitidos 

distribuir. Aloísio estava noivo, ia 
se casar. Beatriz ainda hoje abafa e 
amarga sua viuvez. 

Bia passou uns tempos no 
cárcere da ditadura, com um ho-
lofote aceso na cara. Queimaram 
suas retinas, quase ficou cega. Há 
muito custo, depois de perambular 
pelos quartéis, o general achou a 
filha e levou-a para casa. Era um 
expedicionário, fora para a Itália 

com a FEB. Conheci 
o velho, gentilíssi-
mo, um dos homens 
mais educados que já 
vi. Nem parecia um 
militar. Bia viu um 
dos companheiros 
ser trucidado pelos 
carcereiros. É melhor 
não contar.

Naqueles tem-
pos tudo acontecia e 
nada se sabia. Nin-
guém dava conta do 
que se processava 
nos corredores do 
governo. Foi quando 
houve a venda das 
minas de ouro de 
Princesa, no Sertão 
da Paraíba. Eram 
minas seculares, 

exploradas pelos nativos daquelas 
serras, principalmente nos anos 
de seca, quando não tinham o ouro 
branco do algodão para remédio de 
sua pobreza.

Aquelas antigas minas de 
ouro, que Pedro Vaz de Caminha 
não citou na sua carta para El Rei, 
foram requisitadas pela Companhia 
de Desenvolvimento de Recursos 
Minerais – CDRM. Seus direitos 
foram vendidos a Pedreiras Valéria, 

do grupo Odebrecht, por vias de 
uma licitação especial, que ninguém 
viu publicada. Agora, a Odebrecht 
foi incluída no grande escândalo da 
Petrobras.

Uma das coisas mais louváveis 
no atual governo é a desenvoltura 
com que o povo ocupa as ruas para 
protestar, não se sabe bem contra 
o quê. As pessoas desfilam vestidas 
de verde-amarelo – o verde Por-
tugal e o amarelo Áustria –, para 
lá, para cá, para ali e acolá, sem 
serem molestadas pela polícia, que 
a tudo assiste com seus cassetetes 
embainhados. Não fazem discur-
sos, não distribuem manifestos. 
Algumas pessoas portam cartazes 
pedindo a ditadura de volta.

Vê-se pela televisão um cortejo 
sem defunto. Quando o presiden-
te João Pessoa morreu, levaram 
a múmia até o Rio de Janeiro. Em 
todo porto, o cadáver descia para 
cerimônias subversivas: passeatas, 
comícios, missas, visitações. Tudo 
pensado por Assis Chateaubriand, 
o guru da comunicação. Dessas 
exéquias nasceu o Golpe de 1930, 
contra o pensamento do presidente 
morto. 

Na democracia da presidente 
Dilma falta um cadáver. Mas sua re-
pressão não reage, ninguém apanha 
nem é preso. Cantam o Hino Nacio-
nal, a polícia em posição de sentido. 
Protesta-se contra a democracia 
que descobriu os podres da Petro-
bras. Querem a volta da ditadura 
que encobria tudo, principalmente 
cadáveres. Assim pedem os cartazes. 
É difícil compreender o povo.

(Neste espaço, às terças, quin-
tas e sábados)
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Um cortejo sem defunto

Inauguração do Almeidão

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Juíza e consumidora
A juíza da Comarca de Campo Belo, Dra. Mara, 

é daquelas pessoas rígidas com o cumprimento de 
horário, atenciosa, mas dura quando a lei exige. As 
pessoas na Comarca gostam dela, pois em suas mãos 
os processos correm céleres e os mais necessitados 
sempre recebem da autoridade uma palavra de con-
forto e esperança.

A Dra. Mara necessita, exatamente naquela 
segunda-feira, resolver um problema particular. Liga 
para uma editora, na tentativa de cancelar a assina-
tura de uma revista. Apesar do pagamento regular 
das mensalidades, a entrega da publicação semanal 
é irregular. A magistrada espera alguns minutos, 
ouvindo gravações, até chegar ao atendente vivo. Ele 
pergunta os dados pessoais da cliente, números de 
seus documentos, endereço, telefones e, inclusive, a 
profissão.

- Sou juíza - informa corretamente a consumi-
dora.

O atendente tenta insistentemente fazer a clien-
te desistir do cancelamento. Ela fala do Código de 
Defesa do Consumidor, mas não tem jeito. A empresa 
não cede. Inexitosa a insistência, informa, então, que, 
“em três dias úteis, nosso setor de auditoria estará 
entrando em contato com a senhora para estar efe-
tuando o cancelamento!”

A juíza responde ser a editora obrigada a cance-
lar na hora. Escuta uma fria recusa e rebate incisi-
va que está dando por cancelado o contrato. Vem, 
então, a reação imediata do atendente:

- Não é porque a senhora é juíza que vai ter 
tratamento diferente, não! Para mim, a senhora é só 
uma consumidora!

Tranquilamente, a magistrada - que apenas ha-
via se identificado como tal por força das perguntas 
do início da ligação - responde:

- E por que eu sou juíza, a lei não se aplica a 
mim?!

O atendente desliga. A assinatura não é cancela-
da, as parcelas mensais continuam sendo cobradas 
no cartão de crédito da “juíza-só-consumidora” e a 
entrega das revistas segue irregular. Ela foi obrigada 
a procurar um advogado e o caso está em juízo.

 
“Pum” incoveniente

Quando um “pum” inconveniente pode ir “parar” 
no gabinete do juiz de plantão? Calma, leitores, que 
ainda não foi no Brasil... Uma mulher de 33 anos foi 
presa em Myrtle Beach, no Estado da Flórida (EUA), 
depois que agrediu um idoso de 64 anos, alegando 
que ele soltou um “pum” em seu rosto. De acordo 
com a polícia, Jéssica Cerney estava deitada em um 
sofá na antessala de uma clínica, esperando atendi-
mento médico. De repente, o homem supostamente 
teria soltado gases junto à sua face.

Irritada com o episódio, Jéssica entrou em dis-
cussão com o homem, acertando-lhe três socos. Os 
golpes deixaram a vítima com o olho direito inchado. 
O caso foi parar no gabinete de um juiz plantonista, 
que concedeu a liberdade provisória à mulher. Mas 
esta irá responder a uma ação penal por agressão, 
com a agravante de ter sido praticada contra idoso. 
O advogado de defesa de Jéssica disse que vai alegar 
“justa reação da mulher ante a despropositada in-
júria real e física sofrida”. Jéssica, alegando irritação 
com os gases próximos ao seu rosto, disse ao juiz 
que a reação foi a óbvia, diante de tamanha insensa-
tez do idoso. E arrematou:

- Se fosse com o senhor, Doutor Juiz, qual seria a 
sua reação?

O juiz não respondeu...

O hotel e a crítica
Um hotel britânico voltou atrás, após “multar” 

um casal de hóspedes em 100 libras (cerca de R$ 
400), depois que eles descreveram o estabelecimen-
to como “um casebre podre e fedorento” no saite 
de dicas e avaliações de viagens Trip Advisor. Dias 
depois, o casal constatou um débito adicional de 100 
libras – além do valor da diária - em seu cartão de 
crédito. O hotel alegou que fazia parte de sua política 
cobrar por “comentários negativos”.

O Trading Standards (o Procon britânico), que 
está investigando o caso, disse que o hotel se com-
prometeu a não fazer mais cobranças desse tipo no 
futuro. 

Imaginem os leitores se a moda pega no Bra-
sil...

Querem 
a volta da 
ditadura que 
encobria 
tudo, 
principalmente 
cadáveres
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Com a morte trágica do primogênito de José Américo 
de Almeida Filho x Miriam Bezerra,a ocorrência levou 
o casal, a caçula Lúcia, de 14 anos e os amigos fraternos 
José Carlos e Marié Cavalcanti, a um passeio  pelo interior 
do país, afim de dissiparem o ocorrido com Marcelo, em 
14 de novembro de 1972. 

No dia 21 de janeiro de 1973, nas imediações de Feira 
de Santana, na fazenda Quatro Engenhos, a fatalidade 
tragou a vida venturosa dos viajantes, acima citados.

A notícia da fatalidade comoveu a sociedade pa-
raibana e os mais velhos afirmavam que só a morte do 
presidente João Pessoa, foi mais violenta e aflitiva. No dia 
seguinte os corpos chegaram, por via terrestre, em face da 
dificuldade de espaço num avião de carreira para condu-
zir à capital da Paraíba os 3 esquifes, e a garota em estado 
terminal.

 Ante o abalo emocional da coletividade o governador 
Ernani Sátyro decretou luto oficial por 3 dias e a liberação 
do expediente nas repartições públicas, para que o sepul-
tamento tivesse a afluência que o caso exigia.

Américo Filho como ente associativo fora presidente 
de grêmios recreativos (Cabo Branco e Astreia)e do clube 
de futebol Botafogo, por mais de uma vez.

A vocação parao  esporte bretão, aflorou na primeira 
idade. Ciente de sua inclinação, o pai presenteou-o com 
uma bola de couro, uma raridade na época  e José Lins do 
Rego foi o primeiro a introduzi-lo num campo de futebol, 
porém  no Flamengo, a eterna paixão do romancista da 
várzea do Paraíba.  

O estudo das letras não seduziu Américo, a ponto de 
descontinuar o curso preparatório (correspondente ao 
ginásio) no Colégio Militar, onde seu irmão mais velho era 
aluno referido  com elogios.

José Américo, enumerava na vida do filho, duas 
paixões: a Paraíba  e a bola de futebol. Para surpresa 
geral, quando José Américo, reafirmava-se na ascensão da 
fama, com a redemocratização de 1945, ele anunciava sua 
transferência do Ipase do Rio de Janeiro, emprego conse-
guido pelo cunhado ministro Alcides Carneiro e aportava, 
em João Pessoa, em casa de seu tio e padrinho, o farma-
cêutico Augusto de Almeida. O amor do sobrinho era tão 
grande pela Paraíba que o hospedeiro, em carta, pediu 

Américo “emprestado” por uns tempos. Porém impôs-lhe 
um castigo - terminar o ginásio...

Eleito presidente do “Estrela Solitária” (designação 
romântica da associação futebolística) teve atitudes 
surpreendentes, com a aquisição de atletas de outros 
estádios da Federação. Contratou na Bahia, Arquimedes, 
Beto e Tita e convocou Eurivaldo Guerra e o fez funcio-
nário da Secretaria das Finanças-PB, onde se aposentou.  
Mais adiante incorporou ao time, os irmãos que fizeram 
história no futebol paraibano – Kleber, e José Armando 
Bonates – a quem Américo elegeu vereador à Câmara 
Municipal de João Pessoa. 

A administração de Américo Fº fora pontilhada de 
ousadias, como a contratação do Vélez  Sarsfield, de Bue-
nos Aires, para defrontar-se com o Botafogo-PB e o 13, de 
Campina Grande, derrotados pela superioridade técnica 
dos argentinos.

É atribuído a Américo Fº, como parte influente e inte-
ressada, o aporte do Santos, entre nós, no dia 14.11.1969, 
no governo de João Agripino, em que alguns desportista, 
garantem que em João Pessoa aconteceu o milésimo gol 
do Rei Pelé...

Até seus últimos dias foi um devotado ao clube de seu 
coração, em que foi aprendiz e profissional. Em homena-
gem aos seus 40 anos de dedicação, ao futebol local, em 
que foi o financiador em suas crises financeiras, até o seu 
próprio óbito.  

Para missa de 7º dia veio do Rio de Janeiro uma 
representação do clube onde se iniciou no jogo com bola, 
à frente seu treinador Tanner, que lhe prestou as home-
nagens do Botafogo, do Rio, no Cemitério Senhor da Boa 
Sentença, onde dorme o sono definitivo. 

Ainda era grande o desolamento com a precoce 
viagem sem retorno de Américo Filho, quando o amigo 
comum José Lucena (Yeyê) nos comunicou que o Estádio 
que se construiria em João Pessoa, receberia o nome de 
José Américo de Almeida Filho. 

Não tardou a visita do governador Ernani Sátyro que 
fez o enunciado oficial. Na inauguração esqueceram de 
avisar ao pai enlutado.. Ele nunca se dispôs a conhecer o 
colosso que soleniza a memória de seu amado filho, que 
foi apelidado de Almeidão...

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

Evento

Cansei desse “moído”. 
A eleição já passou?

Ligo meu computador, abro meu facebook e vejo que 
minha linha do tempo está cheia de postagens contra e 
a favor da presidente Dilma, do Governo Federal etc. etc.. 
No twitter a mesma coisa.  Ligo a televisão, cobertura em 
tempo real de manifestações pelo Brasil. Nos sites de no-
tícias da internet, idem. À noite, propaganda eleitoral de 
um partido, também na televisão. 

Pergunto-me, cá com meus botões, a eleição já pas-
sou? Ah, passou. Bem, só que o clima de hostilidade con-
tinua o mesmo desde outubro do ano passado. As mídias 
no geral (tradicionais e as novas) contribuem para a ma-
nutenção desse sentimento. É muita informação e muita 
repercussão sobre questões políticas. E muitas dessas 
informações, seja de onde forem, são totalmente distorci-
das e não guardam a mínima relação com a lucidez.

Se a mídia tradicional coloca as informações da ma-
neira que lhe convém, nas redes sociais chega a ser infini-
tamente pior, com as pessoas postando e compartilhando 
coisas sem qualquer base na realidade. A situação degrin-
gola de vez quando o ódio toma conta e aí não tem quem 
segure: as ofensas correm soltas.

Eu gosto de política, de comentar sobre, de trocar 
ideias. Mas, considero que isso não é algo que dê pra se 
fazer decentemente em uma rede social. Todo mundo 
coloca o que quer e uma postagem, que é feita com um 
sentido, termina com observações que nada têm a ver 
com a intenção do texto original.

Longe de mim querer que essa liberdade de informa-
ção seja de alguma forma podada. Pelo contrário, as pes-
soas têm que ter cada vez mais ferramentas para publici-
zarem o que bem entenderem (desde que não atinjam o 
direito dos próximos).

O problema é que o que está acontecendo é uma de-
turpação dessa liberdade. De maneira geral não há bom 
senso nas informações compartilhadas e aí tudo vira um 
turbilhão de palavras, fotos e textos que no conjunto só 
servem para acirrar ainda mais ânimos já exaltados, sem 
contribuir o mínimo que seja para uma reflexão perti-
nente sobre a situação pela qual passa o Brasil. Deve ser 
mesmo uma questão de falta de educação e/ou conscien-
tização.

Sinceramente, cansei. Acho que perdi a vontade de 
ficar remoendo fatos políticos, o que no fim só serve para 
eu mostrar minha opinião e depois ficar de bate-boca 
com um monte de gente. Também não tenho mais paciên-
cia de ver esse mesmo “moído” na televisão, rádio etc.. 

Ressalto: é salutar que haja a discussão, mas está 
tudo muito revirado e repetido. Caetano Veloso já per-
guntava: “Quem lê tanta notícia?”. É muita informação 
que simplesmente não dá para ser absorvida, o que ter-
mina confundindo mais do que orientando. 

Relutei muito para escrever esse texto, justamente 
por estar sem paciência para isso. E vai demorar a eu vol-
tar a escrever sobre esse assunto. Cansei.

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque

Humor 

ZÉ MEIOTA

Em cartaz

FotoS: Divulgação
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SERVIÇO

O Sétimo Filho
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 confinamen-
to quando o grande mestre Gregory estava afastado da cidade.

Tônio

Ator canadense Gilbert Sicotte interpreta Marcel Levesque na produção

Tem início hoje a primeira 
Mostra de Filmes promovida pelo 
Sesc em 2015. O evento contará 
com duas exibições diárias que 
acontecerão às 12h e às 19h no Mi-
ni-Auditório do Sesc Centro e serão 
seguidas de rodas de conversa para 
o público que estiver interessado 
em debater sobre os temas aborda-
dos ao longo do evento. A entrada 
é gratuita e o evento continua até o 
dia 26 deste mês.

Serão exibidos os filmes O Ven-
dedor de Sébastien Pilote, Esses 
Amores de Claude Lelouch, Quando 
Papai Saiu em Viagem de Negócios 
de Emir Kusturica, Infância Clan-
destina de  Benjamin Ávila, Como 
Arrasar um Coração de Pascal 
Chaumel,  Adeus, Meninos de Louis 
Malle.

A programação conta com 
películas que trazem diferentes te-
máticas, a exemplo do longa-metra-
gem ‘Adeus, Meninos’ dirigido pelo 
francês Louis Malle, que retrata as 
memórias de infância de um garoto 
judeu durante a Segunda Guerra 
Mundial. E ‘Infância Clandestina’ 
dirigido pelo latino Benjamin Ávila 
que apresenta como pano de fundo a 
Ditadura Militar Argentina em 1979.

Aventura aborda espiritismo, bruxaria e confinamento

Lucas Duarte 
Especial para A União

“A Mostra de cinema promo-
ve o diálogo sobre cinema, pelo 
olhar daqueles que fazem o cinema 
brasileiro. Para difundir o cinema 
e democratizar o acesso à cultura, 
a mostra de cinema acontece com 
roda de diálogos”, afirma em entre-
vista ao jornal A União, Francisco 
Noronha, assessor cultural do Sesc. 
A mostra conta com filmes indica-
dos ao Oscar e que concorreram a 
prêmios em festivais. 

A Mostra: diálogos
O setor de Cultura do Sesc 

João Pessoa retorna em 2015 
com “Rodas de Conversa” como 
tem sido realizado regulamente 
nos anos anteriores, contando 
sempre com a mobilização de 
cinéfilos interessados em troca-
rem ideias sobre os filmes que 
não constam na programação da 
maioria das salas convencionais 
de exibição.

Primeira Mostra de Cinema deste ano  
inicia na noite de hoje, no Sesc Centro

KINGSMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). 
Gênero:ação. Duração: 128 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Matthew Vaughn. Com Colin 
Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton. Eggsy 
(Taron Egerton) é um jovem com problemas de 
disciplina que parece perto de se tornar um 
criminoso. Determinado dia, ele entra em con-
tato 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 
Tambiá 3: 13h50, 16h10, 18h30 e 20h50

SIMPLESMENTE ACONTECE (ALE 2014). Gênero:-
Comédia romântica. Duração: 103 min. Clas-
sificação: 14 anos. Direção: Christian Ditter. 
Com Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke 
. Os jovens britânicos Rosie (Lily Collins) e 
Alex (Sam Claflin) são amigos inseparáveis 
desde a infância, experimentando juntos as 
dificuldades amorosas, familiares e escola-
res. Embora exista uma atração entre eles, 
os dois mantêm a amizade acima de tudo. 
Um dia, Alex decide aceitar um convite para 
estudar medicina em Harvard, nos Estados 
Unidos. A distância entre eles faz com que 
nasçam os primeiros segredos, enquanto 
cada um encontra outros namorados e 
namoradas. Mas o destino continua atraindo 
Rosie e Alex um ao outro. Manaíra3: 14h15, 
16h40, 19h10 e 21h50 CinEspaço 3: 17h10 
e 21h30 Tambiá 1: 14h50 e 18h50

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:  16h20 e 20h20

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 des-
coberta 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   
Tambiá 6/3D:  14h20 e 18h20

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 
interpretando o Birdman, um super-herói que se 
tornou um ícone cultural. Entretanto, desde que 
se recusou a estrelar o quarto filme com o perso-
nagem 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 Riseborou-
gh), Riggan 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 espíri-
tos. 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.  Tambiá 4: 
14h45, 16h45, 18h45 e 20h45

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 co-
meça a esquecer certas palavras e se perder 
pelas ruas de Manhattan. Ela é diagnosticada 
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 21hCinEs-
paço 1: 14h, 16h, 18h, 20h e 22h 
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Inesquecível
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

lis Regina é im-
portante porque, 
assim como outras 
cantoras e intér-
pretes, expressa-
va, pela música, o 
sentimento do povo 

brasileiro. Mas também era importan-
te porque tinha um jeito único, dife-
rente e ousado de cantar, além de um 
repertório maravilhoso, de pura MPB, 
que  encarnava o sentimento do povo 
brasileiro. Gosto muito dela, que é uma 
referência para mim, pois me inspira e 
acredito que, também as demais can-
toras locais”. A declaração foi feita ao 
jornal A União pela cantora paraibana 
Gláucia Lima, referindo-se  à artista 
gaúcha, conhecida como Pimentinha, 
falecida em 19 de janeiro de 1982, aos 
36 anos de idade, e que completaria, 
hoje, sete décadas de vida. No intuito de 
marcar o transcurso dessa data, várias 
homenagens estão previstas, dentre as 
quais, por exemplo, o lançamento, como 
mais uma forma de imortalizá-la, do 
site exclusivo www.elisregina.com.br, 
idealizado e concebido pelo filho mais 
velho de Elis, o empresário e produtor 
musical João Marcelo Bôscoli. 

Outra cantora paraibana que 
também considera Elis Regina como 
referência em sua própria carreira é 
Nathalia Bellar. A admiração é tanta 
que, em novembro do ano passado, 
no Chopp Time, em João Pessoa, ela 
homenageou a Pimentinha em show 
especial contendo entre 18 a 20 músi-
cas arranjadas pelo maestro Betinho 
Muniz. “Há algum tempo que queria 
prestar esse tributo e o fiz agora por 
me sentir amadurecida como intér-
prete”, confessou a artista, que pre-
tende levar esse projeto adiante, com 

Cantoras paraibanas falam da importância e a influência, em suas 
carreiras, da Pimentinha Elis Regina, que completaria, hoje, 70 anos

Orquestra Infantil divulga lista de 
aprovados para a temporada 2014

A Orquestra Infantil do Estado 
da Paraíba (OIEPB) divulgou, sexta-
feira (13), a lista de novos músicos 
selecionados para compor o grupo ao 
longo da temporada 2015. Na relação 
constam os nomes dos integrantes da 
base, bem como assistentes e a cha-
mada ‘Orquestra B’, composta pelos 
iniciantes. As audições aconteceram 
no período de 9 a 11 deste mês, no 
bloco de música do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em Tambauzinho.

Com a oferta de 55 vagas para 
convocação imediata, os testes 
foram conduzidos pela maestrina 
Norma Romano, regente titular da 
OIEPB. Além dela, a banca examina-
dora foi composta por dois profes-
sores dos instrumentos de cordas, 
dois professores dos instrumentos 
de sopro e dois professores dos ins-
trumentos de percussão. O processo 
de seleção consistiu na execução de 
uma peça de livre escolha do candi-
dato e uma peça de leitura à primei-
ra vista fornecida pelos professores 
de apoio.

O resultado do teste está dis-
ponível no site da Fundação Espaço 

Cultural da Paraíba (www.funesc.pb.gov.
br/cultura). As atividades da temporada 
2015 iniciaram ontem, com ensaios no 
turno da noite.

Sobre a Orquestra Infantil 
Fundada em 1986 por Isabel Buri-

ty, irmã do então governador Tarcísio 
de Miranda Burity,  a Orquestrinha se 

destaca como um dos poucos gru-
pos infantis do gênero existentes 
na América Latina. Sob a batuta da 
maestrina Norma Romano, que rege 
o grupo desde a fundação, os peque-
nos músicos burilam o talento musi-
cal até os 15 anos de idade, quando 
atingem idade e maturidade musical 
para ingressar em grupos jovens, 
como a Orquestra Sinfônica Jovem da 
Paraíba (OSJPB). 

Maestria
 A maestrina Norma Romano é na-

tural de Buenos Aires (Argentina) e ra-
dicada em João Pessoa desde 1979, foi 
contratada no mesmo ano pela UFPB 
para assumir a função de professora 
de piano e a coordenação e criação da 
Orquestra Infantojuvenil.

Sua experiência profissional no tra-
balho junto às crianças motivou a cria-
ção da Orquestra Infantil do Estado da 
Paraíba, popularizando o ensino da mú-
sica junto às crianças e proporcionando 
uma formação musical para aqueles 
que desejam continuar a carreira musi-
cal ou enriquecendo os conhecimentos 
ao construir uma educação sólida.

A comunicadora apresentava o programa Viola, Minha Viola, o mais antigo do gênero

OIEPB realiza importante trabalho de desenvolvimento da música erudita no Estado

“E
o apoio de uma produtora da capital. A 
primeira apresentação deverá ocorrer 
na cidade, no final de abril ou início de 
maio, com a gravação de imagens para 
posterior divulgação do vídeo de mú-
sicas no You Tube. Depois, a intenção é 
cantar em Campina Grande e em Recife 
(PE).

 “Elis Regina era muito inquieta 
e tinha uma personalidade forte. Ela 
não teve medo de arriscar e misturar 
tribos, como a guitarra da Jovem Guar-
da com a MPB e a Bossa Nova de João 
Gilberto e Tom Jobim. Para mim, ela é 
e sempre será a maior intérprete 
do país “, disse Nathalia Bellar, 
ao ressaltar o poder e a sen-
sibilidade que a sau-
dosa artista gaúcha 
demonstra- va ao 
cantar. Outra 
que também destacou a 
importância da Pimentinha 
no cenário da música brasileira 
foi a cantora Helayne Cristini. 
“Ela deu uma imensa contribui-
ção, pois interpretava com inspira-
ção e intensidade as letras”, obser-
vou.

 Dentro das comemorações pelos 
70 anos que Elis completaria hoje, o 
site que deve ser lançado hoje, a pedido 
dos fãs da cantora - que também com-
pletaria cinco décadas de carreira 
- surge para ser um espaço oficial, 
contendo informações da cantora, 
até então inexistente. Nesse senti-
do, dentre os itens disponíveis vai 
estar disponibilizado todo o conteúdo 
da exposição Viva Elis, que percorreu 
algumas cidades brasileiras em 2012, 
além de fotos, vídeos exclusivos e o 
livro Viva Elis, biografia artística da 
cantora escrita por Allen Guimarães, 
que estará gratuitamente disponível para 
download. No entanto, o conteúdo não 
será liberado de uma só vez, mesmo 

porque a ideia é oferecer 
um espaço para divul-

gar a vida e obra da 
cantora.

Além do site, 
o empresário e 
produtor musi-
cal João Marcelo 
Bôscoli ainda 
pretende home-
nagear sua mãe 
organizando o 

show Elis, 70 anos, 
a ser realizado em 

23 e 24 de maio, no 
Palácio das Conven-

ções do Anhembi, em 
São Paulo. Na ocasião, 

Bôscoli e o ator e produtor 
Luís Carlos Miele apresenta-

rão o evento contando histórias 
e chamando ao palco compositores 
que fizeram parte da vida da artis-
ta, a exemplo de João Bosco e Ma-

ria Rita, também filha da Pimen-
tinha. Outra iniciativa que marca 
o transcurso do tributo é o livro 
intitulado  Elis Regina – Nada 
Será Como Antes, recém-lançado 

pelo jornalista Júlio Maria.  

Sobre a artista
Nascida em 17 de março de 

1945, na cidade de Porto Alegre, Elis 
Regina Carvalho Costa - nome 

completo da cantora - gravou 24 
LPs, ao longo de seus 36 anos de 
idade, quando faleceu por causa 

de intoxicação provocada por 
combinação de remédios. Apesar do 
tempo passado, a qualidade da obra 
que deixou como intérprete ainda 
suscita opiniões diversas, pois ainda 
hoje há críticos que a consideram 
uma das maiores cantoras do país e, 
também, aqueles que a julgam a maior 
de todas. 

FOTO: Divulgação
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Exposição do jornal A União 
mostra conquista da mulher 
na Estação das Artes

COMBATE AO HPV
Cronograma dá 98% de eficácia à vacina

Meninas recebem doses de vacinas em uma das escolas da rede privada de ensino da capital; vacinação também acontece nas unidades do Sistema Único de Saúde

FOTO: Secom-PB

Pelo segundo ano seguido, o 
Programa Nacional de Imunização 
(PNI) do Ministério da Saúde vacina 
gratuitamente para a prevenção do 
HPV. A vacina está disponível desde 
o início de março nas 36 mil salas 
de vacinação espalhadas pelo país 
para as meninas de 9 a 11 anos. 

A vacinação contra o vírus do 
HPV acontece nas unidades de saú-
de do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e nas escolas. Na Paraíba, mais de 
100,5 mil meninas deverão receber 
a vacina. Para isso, o Ministério da 
Saúde enviou 105,5 mil doses do 
imunobiológico ao Estado.

Na manhã do último dia 13, em 
uma escola da rede privada de en-
sino de João Pessoa, as meninas se 
mostravam animadas e ansiosas. 
“A receptividade aqui foi ótima, 
principalmente porque as Secre-
tarias e o Ministério da Saúde vêm 
fazendo uma ampla divulgação da 
campanha, isso ajuda muito den-
tro da escola, faz com que as me-
ninas percam o receio da vacina”, 
disse a assessora de comunicação 
da escola, Vanessa Gomes.

Número de mortes
O HPV é uma das causas mais 

frequentes do câncer do colo do 
útero. O número de mortes pela 
doença no país aumentou 28,6% 
em 10 anos, passando de 4.091 
óbitos, em 2002, para 5.264, em 
2012. Os dados são do Atlas de 
Mortalidade por Câncer no Brasil, 
publicação do Ministério da Saúde 
e do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca). Flávia de Miranda Corrêa, 
epidemiologista da divisão de pes-
quisa populacional do Inca, ressal-
ta que a vacina é fundamental para 
a prevenção de infecções nas futu-
ras gerações. 

“A vacina é uma opção de pre-
venção primária que a gente não 
tinha no passado. Antes era res-
trito a tentar evitar o contato com 
o HPV, o que não é muito fácil na 
prática”, esclarece.

Disponibilidade no SUS
O Sistema Único de Saúde 

(SUS) oferece a vacina quadriva-
lente, que protege de quatro sub-
tipos do vírus HPV (6, 11, 16 e 18), 
com 98% de eficácia em quem se-
gue corretamente o esquema vaci-
nal fixado pelo ministério.

Flávia ressalta que a vacina 
aplicada em mais de 50 países tem 
sua segurança comprovada. “Ambas 
as vacinas contra o HPV que exis-

tem no mundo são seguras. Todos 
os mecanismos de controle, a OMS, 
a União Europeia, são unânimes em 
atestar a segurança da vacina. Po-
dem existir alguns efeitos adversos, 
como por exemplo, vermelhidão e 
dor no local da injeção, tontura. Por 
isso, é recomendado que a menina 
fique sentada uns minutos depois 
da vacina, mas esta reação está 
mais ligada ao emocional”, esclare-
ce. A vacina contra HPV tem eficácia 
comprovada para proteger mulhe-

res que ainda não iniciaram a vida 
sexual e, por isso, não tiveram ne-
nhum contato com o vírus. “Partici-
pei do grupo de estudo que asses-
sorou o Ministério da Saúde para a 
introdução da vacina e foi decidido 
que o foco fosse o câncer do colo 
do útero. É lógico que o HPV está 
presente em outros tipos de câncer, 
em homens e mulheres, mas anali-
samos a situação epidemiológica e 
em qual a doença ela teria mais im-
pacto”, explica a especialista. Para a 

produção da vacina contra o HPV, 
o Ministério da Saúde firmou Par-
ceria para o Desenvolvimento Pro-
dutivo (PDP) com o Butantan e o 
Merck. Será investido um montante 
de R$ 1,1 bilhão na compra de 36 
milhões de doses da vacina duran-
te cinco anos – período necessário 
para a total transferência de tecno-
logia ao laboratório brasileiro. Para 
este ano de 2015, a previsão do Mi-
nistério da Saúde é de adquirir 11 
milhões de doses.

A partir de agora, mulhe-
res de 9 a 26 anos que vivem 
com Aids vão poder ser vaci-
nadas contra o HPV, vírus res-
ponsável por provocar o cân-
cer do colo do útero. Segundo 
o ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, a vacina passou a ser 
oferecida para essas mulheres 
porque elas têm cinco vezes 
mais chances de desenvolver 
a doença do que a população 
em geral.

“Há estudos importantes 
que mostram que mulheres 
entre 9 e 26 anos, que têm 
HIV, devem ser vacinadas por-
que a incidência do câncer do 
colo do útero entre mulheres  
infectadas pelo HIV e pelo 
HPV, aumenta em mais de cin-
co vezes. Portanto, há uma re-
comendação de que meninas 
de 9 e até mulheres de 24 e 26 
anos façam a vacinação con-
tra o HPV para conferir uma 
proteção adicional ao câncer 
do colo do útero, até porque 
a vacina também protege 
contra essas outras doenças 
genitais.”

A coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções do Ministério da Saúde, 
Carla Domingues, explica que 
as mulheres de 9 a 26 anos 

que vivem com Aids terão 
mais qualidade de vida se fo-
rem vacinadas contra o HPV.

“Se elas estiverem prote-
gidas contra o HPV, elas não 
vão ter risco de ter infecções 
persistentes. Então é no sen-
tido de ampliar melhor qua-
lidade de vida para essas mu-
lheres. Então é uma evolução 
do programa. Todas as nossas 
tomadas de decisão são basea-
das em evidências. Por isso, a 
vacina é eficaz também para 
mulheres até 26 anos.”

As mulheres de 9 a 26 
anos que vivem com Aids po-
dem ser vacinadas contra o 
HPV em todos os postos de 
vacinação, nos Centros de 
Referência para Imunobioló-
gicos Especiais e nos Centros 
de Atenção Especializado que 
possuem sala de vacina.

Mulher com vírus da Aids

Jovens de nove 
a 26 anos que 
vivem com o 
vírus podem ser 
imunizadas 

As ações contra a dengue e a fe-
bre chikungunya são fundamentais 
para evitar casos das doenças, princi-
palmente em crianças e idosos, faixas 
etárias em que o corpo encontra-se 
mais vulnerável.

Nos últimos dez anos, foram no-
tificados 82.039 casos graves e 2.931 
óbitos, o que representa um aumento 
de 705% e 974%, respectivamente, 
se comparado com a década anterior.

Em busca de prevenção e trata-
mento, dois itens são fundamentais: 
o diagnóstico precoce e o tratamento 
adequado das doenças com prescri-
ção de líquidos para hidratar o pa-
ciente. De acordo com o coordenador 
do Programa Nacional de Controle 
da Dengue do Ministério da Saúde, 
Giovanini Coelho, o volume de líqui-
do ministrado em cada paciente com 
dengue ou febre chikungunya deve 
feito com cautela.

 “A hidratação deve ser cuidado-
sa independentemente da idade. No 
entanto, nas consideradas idades ex-
tremas (crianças e idosos), deve ser 
seguido rigorosamente os volumes 
de líquidos preconizados nos proto-
colos do Ministério da Saúde”, ressal-
ta. Os sinais e os sintomas da febre 
chikungunya são parecidos com os 

da dengue, causando febre de início 
agudo, dores articulares e muscula-
res, dores de cabeça, náusea, fadiga e 
manchas avermelhadas na pele. Nos 
casos é importante estimular a hidra-
tação oral, evitar o uso de aspirina e 
anti-inflamatórios e realizar repouso 
absoluto no tratamento da doença. A 
medicação para febre e dor deve ser 
prescrita pelo profissional de saúde.

Na fase aguda, as dores podem 
ser aliviadas com compressas frias 
nas articulações acometidas, de 4 em 
4 horas por 20 minutos. Deve-se evi-
tar também atividades que sobrecar-
reguem as articulações e os membros 
devem ficar posicionados de forma 
que favoreça a circulação sanguínea. 
A dengue e a febre chikungunya são 
transmitidas pelo mesmo vetor, os 
mosquitos Aedes Aegypti e Albopic-
tus, que podem ser eliminados com 
simples ações no dia a dia.

Uso errado de remédio
Algumas situações corriquei-

ras do dia a dia podem levar ao uso 
errado de medicamentos. Esses des-
cuidos corriqueiros podem provocar 
inchaço, irritações na pele, diarreia, 
alteração na pressão arterial, palpita-
ções cardíacas e até mesmo a morte.

Segundo a gerente geral de Mo-
nitoramento de Produtos Sujeitos à 
Vigilância da Anvisa, Maria Eugênia 
Cury, a Michele e todas as pessoas 
precisam ler com bastante atenção 
os rótulos dos remédios. Maria Eu-
genia dá dicas para evitar problemas 
com o uso errado de remédios.

“Às vezes a gente tem medica-
mentos que são parecidos, a mesma 
cor do comprimido, o rótulo é muito 
parecido. Então, a primeira recomen-
dação é: não guardem os seus medi-
camentos fora das caixas originais. 
Isso pode gerar confusão. E sempre 
antes de tomar olhar”, alerta Cury. 
Maria Eugênia Cury também explica 
como deve ser feito o armazenamen-
to de remédios em casa. “O importan-
te é que ponha uma etiqueta, que não 
esconda as informações básicas. De 
preferência você não guardá-los tudo 
junto. Sempre lembrando que medi-
camentos não devem ser guardados 
nem no banheiro, nem na cozinha. 
São ambientes onde tem muita umi-
dade. E nem sempre a gente deve ter 
estoque de medicamento em casa.”

Em caso de ingestão de medi-
camento errado, a recomendação é 
buscar ajuda em uma unidade básica 
de saúde.

Tratamento adequado é essencial 
e ler rótulo de remédio evita riscos

DENGUE E FEBRE CHIKUNGUNYA
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A União realiza exposição na capital
MULHEREs qUE fizERaM HistóRia

Público pode visitar mostra 
de terça à sexta-feira na 
Estação das Artes Energia elétrica 

eleva a inflação

O Índice de Preços ao Consu-
midor Semanal (IPC-S) apresentou 
alta de 0,23 ponto percentual na 
segunda prévia de março, ao atingir 
variação de 1,49%. Quatro dos oito 
grupos pesquisados tiveram acrés-
cimos, com destaque para habita-
ção que subiu de 1,75% para 2,58. 
Nessa classe de despesa, o aumen-
to foi provocado, principalmente, 
pela tarifa de eletricidade resi-
dencial (de 7,2% para 13,29%). 
O cálculo foi feito pelo Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), com 
base na coleta de preços feita de 
16 de fevereiro a 15 de março deste 
ano, comparada ao período de 16 de 
janeiro a 15 de fevereiro.

Poupança tem 
fuga de R$ 11 bi

A perda de atratividade em 
relação a outros investimentos e 
o aumento do custo de vida foram 
os fatores que motivaram a fuga de 
recursos da poupança no primeiro 
bimestre deste ano, avaliaram es-
pecialistas consultados pela Agên-
cia Brasil. Segundo dados do Banco 
Central (BC), em janeiro e fevereiro, 
as retiradas dos poupadores su-
peraram os depósitos emR$ 11,79 
bilhões. É o pior resultado para o 
período desde o início da série his-
tórica da autoridade monetária, em 
1995. 

Para o economista Carlos 
Alberto Ramos, professor da Uni-
versidade de Brasília (UnB), a baixa 
atratividade da poupança como 
aplicação é o principal motivo para 
a queda na captação. 

subida do dólar é 
incerta no país

Os brasileiros que precisam 
comprar dólar para viajar ou para ou-
tros compromissos mostram apreen-
são a valorização da moeda norte-a-
mericana. Apesar de o dólar ter subido 
também em relação a outras moedas, 
por conta de expectativa de aumento 
dos juros da economia americana, o 
que pode levar à redução do fluxo de 
capital para países emergentes, é na 
comparação com o real que o dólar 
apresenta uma de suas maiores altas. 
O professor da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) Mauro Rochlin credita a “alta des-
medida” ao receio de que o ajuste fiscal 
proposto pelo governo, não se concreti-
ze. A alta mais acentuada também está 
relacionada ao cenário político do país 
e corrupção na Petrobras e crise entre 
poderes Executivo e Legislativo.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N048/2015
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 31/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de produção e promoções de eventos esportivos, 
destinado a Secretaria de Estado da Educação - SEE, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central 
de Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00156-5
João Pessoa, 13 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 N507/2014
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica 

para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão presencial na sede 
deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, 
telefone (083)3218-4588, no dia 27/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de confecção de camisas customizadas com 
logomarca, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, conforme anexo 
I do Edital.

Maiores informações sobre o EDITAL poderão ser obtidas na Gerência de Licitação da Central de 
Compras, no endereço acima indicado e no site www.centraldecompras.pb.gov.br.   

REG. CGE Nº - 15-00166-4
João Pessoa, 13 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 N045/2015
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 30/03/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de medicamentos na forma liquida soluções orais e líquidos, 
destinado aos Hospitais da Rede Publica Estadual, 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 - 15-00176-3
João Pessoa, 16 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

DURVAL BRAGA FILHO, CIC 219.926.144-15, Torna público que requereu da SUDEMA – Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente, a LI – Licença de Instalação de No. 2015/0336, 
para o endereço, Rua Euclides de Alcântara Lira, s/n, Mangabeira, nesta Capital.

AUXILIADORA MARIA SAMPAIO SILVEIRA DE AZEVEDO – CNPJ/CPF Nº 142.013.994-00, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 206/2015 em João Pessoa, 21 de janeiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: CONSULTÓRIO MÉDICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Na(o) – RUA CORALIO 
SOARES DE OLIVEIRA Nº 433 ED. ATRIUM SALA 102 Município:  JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2014-008115/TEC/LO-8910.

MANUEL CESARIO DA SILVA – CPF Nº 176.179.874-04, Torna público que requereu à SUDEMA 
– Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – CONSTRU-
ÇÃO DE 02 CASAS = IT: 70 MIL = AC: 101,50M² = NE: 02 = L/ATV: AV. PRINCIPAL, QD – 19. LT 
– 0433, LOT. PLANO DE VIDA, TIBIRI I, SANTA RITA/ PB. Processo: 2015-001601/TEC/LO-9575.

ELLOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 11.329.447/0001-25, Torna público que requereu a sua 
Licença de Operação junto a SUDEMA, de Construção Multifamiliar, localizada a Rua Inácio Ra-
mos de Morais, QD. 32, LT. 321, nesta Capital.  Através do Processo 2015-001064/TEC/LO-3860.

FRAPP EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 11.566.101/0001-40, situada a Rua Prefeito José 
Leite nº 106, Miramar, João Pessoa-PB, Torna público que requereu junto à SUDEMA – Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente a Licença Prévia. Para a atividade de: RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR E COMERCIAL COM ÁREA DE 2.472,20 M², 34 APARTAMENTOS, E DUAS SALAS 
na AV. MARIA ELIZABETH – BAIRRO DO CABO BRANCO, Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2014-006713/TEC/LP-2223.

CASA FORTE ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 12.610.267/0001-80, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO 
= EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR 35 UNDS = IT: 75.000,00 = AC: 2205M² = NE: 07 = L/ATV: RUA 
EVANDIL BANDEIRA, Nº 70, ST 03, QD 0087, LT 000, BESSA-JP/PB. Processo: 2015-001598/
TEC/LO-9574.

WARWICK RAMALHO FARIAS LEITE – CNPJ/CPF Nº 288.272.604-04, Torna público que a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 
385/2015 em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015 – Prazo: 700 dias. Para a atividade de: Galpão 
Comercial Na(o) – RUA FRANCISCO SEVERIANO DE VASCONCELOS, RENASCER. Município: 
CABEDELO – UF: PB. Processo: 2014-009027/TEC/LI-3730.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA – CNPJ Nº 08.810.350/0001-25, Torna público que requereu 
à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
– PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM = AC: 6.641,40m² = INV: 778.399,10 = EMP. 06 – LOC. ATV: 
ZONA URBANA – INGÁ-PB.  Processo: 2015-001533/TEC/LI-3902.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA – CNPJ Nº 08.810.350/0001-25, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
– PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM = AC: 2.994,42m² = INV: 312768,77 = EMP. 06 – LOC. ATV: 
ZONA URBANA – INGÁ – PB. Processo: 2015-001534/TEC/LI-3903.

ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA – CNPJ Nº 21.558.601/0001-94, 
Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LICENÇA PRÉVIA = CLINICA DE SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMEGEM, LABORATÓRIO 
CLÍNICOS = IT: 500MIL = AC: 375,40M² = NE: 03 – L/ATV: RUA PRINCESA ISABEL, Nº 42, B. 
BANCÁRIO, SOUSA – PB. Processo: 2015-001607/TEC/LP-2391.

AGROPECUARIA MENDONÇA DE JESUS LTDA – ME – CNPJ/CPF Nº 08.212.643/0001-00, Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação para Pesquisa nº 432/2015 em João Pessoa, 12 de março de 2015 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Extração de areia numa área de 10,00 hectares, onde a área total é de 49,5 
hectares, referente ao processo DNPM nº 846.067/1999. Na(o) – ENGENHO VIGARIO – ZONA 
RURAL  Município:  SANTA RITA – UF: PB. Processo: 2014-009174/TEC/LOP-0234.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – CNPJ Nº 01.612.757/0001-07, Torna público que reque-
reu à SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
= LP Nº 4814/2014 PROC. 2014-7599 VEM. 21/6/2015 – DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS – IT = 253.531.73 AC = 19.503.57 NE = 03 – COXIXOLA/PB = NURECG=Processo: 
2015-001595/TEC/LI-3916.

MARCOLINO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 03.938.229/0001-60, Torna público que requereu a 
sua Licença de Instalação junto a SUDEMA, de Construção Multifamiliar, localizada a Av. Pres. Epitá-
cio Pessoa, QD. 07, LT. 79, Tambaú, nesta Capital. Através do Processo 2015-001283/TEC/LI-3881.

SUPERMERCADOS MANAIRA LTDA – CNPJ/CPF Nº 09.143.892/0001-54, Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 
419/2015 em João Pessoa, 10 de março de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Comércio 
varejista de mercadorias em geral Na(o) RUA JOÃO CANCIO DA SILVA – Nº 493  Município: JOÃO 
PESSOA – UF: PB. Processo: 2014-002062/TEC/LO-7343.

ORGANIZAÇÃO INDIGENA POTIGUARA DO ESTADO DA PARAIBA-OIP/PB – CNPJ Nº 
05.559.186/0001-37, Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LICENÇA PRÉVIA = IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL COM 20 
UNDS = IT: 10.800.000,00 = AC: 10696M² = NE: 40 = L/ATV: ALDEIA FORTE, VILA MONTINHO, 
BAIA DA TRAIÇÃO – PB. Processo: 2015-001242/TEC/LP-2383.

O universo feminino 
mediado pela história e im-
presso em folhas de jornais 
são alguns das coisas que o 
visitante vai ver na exposi-
ção “Elas – Memórias e Con-
quistas” aberta na galeria da 
Estação das Artes Luciano 
Agra, prédio ao lado da Es-
tação Cabo Branco – Ciência, 
Cultura e Artes, no Altiplano. 
A visitação acontece sempre 
de terça à sexta-feira das 9h 
às 21h. Sábados, domingos e 
feriados das 10h às 21h, até o 
dia 26 de abril, com entrada 
aberta ao público.

A exposição é comemo-
rativa ao mês internacional 
da mulher, comemorado em 
março. A exposição foi con-
cebida pela A União - Supe-
rintendência de Imprensa e 
Editora em parceria com a 
Estação Cabo Branco – Ciên-
cia, Cultura e Artes e Secreta-
ria de Educação do Municí-
pio de João Pessoa.

História 
Memórias e Conquis-

tas” o visitante vai encontrar 
um espaço interativo com 
mulheres paraibanas que 
fizeram história, a exemplo 
de Elizabeth Teixeira, Mar-

garida Maria Alves e Zabé 
da Loca, a septuagenária de 
Monteiro, que encanta o Bra-
sil ao se apresentar com a 
sua banda de pífanos.

Em outro espaço o pú-
blico vai encontrar uma se-
leção de páginas do jornal A 
União, em que constam re-
portagens, artigos e notícias 
sobre a atuação da mulher na 
história da Paraíba, do Brasil 
e do mundo. Nestas páginas 
estão inseridas reportagens 
sobre movimentos feminis-
tas, os direitos sociais am-
pliados da mulher, o perfil 
da mulher no trabalho e suas 
principais conquistas, des-
tacando a moda da década 

de 1970, quando a estilista 
inglesa Mary Quant lançou a 
minissaia, num país tradicio-
nalmente machista e conser-
vador. Kay France, a paraiba-
na de nome inglês, que foi a 
primeira brasileira a atraves-
sar, a nado, o Canal da Man-
cha, terá seu lugar reservado 
no evento.

A mostra sobre a mu-
lher também explora curio-
sidades, como textos e fotos 
sobre a primeira mulher a 
dirigir ônibus no Brasil, jus-
tamente uma gaúcha do in-
terior, que nasceu e cresceu 
num ambiente machista. As 
poesias de Violeta Formiga, 
assassinada pelo marido em 

1982, e o papel da atuan-
te Margarida Maria Alves, 
em favor do operariado das 
usinas, morta na década de 
1980, por pistoleiros finan-
ciados pelo latifúndio.

A curadora da Estação 
Cabo Branco, Lúcia França, 
comentou que a exposição 
reflete a força da mulher pa-
raibana e brasileira. A União 
reúne essas preciosidades 
não apenas na exposição, 
mas ao longo de sua história 
de 122 anos de existência, 
que lhe valeu a conquista do 
título de o jornal mais antigo 
do Estado e o terceiro a ser 
fundado no Brasil. Um episó-
dio extra, que chama a aten-

ção do público visitante da 
exposição, retroage ao ano 
de 1970, em que as mulheres 
conseguiram que as alunas 
do então Colégio Lins de Vas-
concelos pudessem usar cal-
ças compridas como comple-
mento da farda, em vez das 
superadas saias plissadas. 
Paralelamente, enfoca o dia 
8 de março de 1987, quando 
foi criada a Delegacia da Mu-
lher, no governo de Tarcísio 
de Miranda Burity. Convém 
falar no enfoque ao artigo re-
volucionário sobre os direi-
tos da mulher, publicado em 
A União, no dia 28 de janeiro 
de 1979, por Maria Carolina 
Falconi.

Espaço possibilita uma interação entre as fotografias e o público em evento comemorativo ao mês internacional da mulher

A Empresa Paraíba de 
Turismo (PBTur), a Associa-
ção Brasileira da Indústria de 
Hotéis (ABIH/PB) e a Feco-
mércio/PB iniciam esta se-
mana uma ampla divulgação 
do ‘Destino Paraíba’ nas agên-
cias de viagens de São Paulo 
e algumas cidades do interior 
paulista. Ontem e hoje, promo-
tores da operadora de turismo 
Trend, uma das maiores do 
país, realizam blitz em deze-
nas de agências de viagens da 
capital. A blitz caracteriza-se 
pela visita in loco mantendo 
contato pessoal com agentes 
de viagem, sempre divulgan-
do os atrativos turísticos da 
Paraíba e os festejos juninos, 
com destaque para o ‘Maior 
São João do Mundo’, de Campi-
na Grande. Hoje tem início um 
roadshow em parceria com 
a operadora de turismo CVC, 

na capital paulista, no restau-
rante Bracia Parrilla. Nos dois 
eventos, a expectativa é de 
que sejam capacitados mais 
de 500 agentes de viagens. 
Amanhã, o roadshow segue 
para a cidade de Santo André. 
Às 19h está programada uma 
apresentação no restaurante 
Costelaria Berlin, no centro da 
cidade do grande ABC. 

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, explica que du-
rante o roadshow as capaci-
tações acontecerão em locais 
amplos, sempre depois do 
expediente. “Sabemos que os 
profissionais desenvolveram 
suas atividades ao longo do 
dia, e para receber informa-
ções detalhadas sobre o Des-
tino Paraíba o ideal é um res-
taurante, onde vai ter telões, 
som e apresentação do grupo 
folclórico do Sesc”, informou. 

PBTur e trade treinam 
agente de viagem em SP

O Centro de Línguas do 
Estado disponibiliza vagas 
para quem deseja aprender 
ou até mesmo aperfeiçoar 
idiomas como inglês, alemão e 
francês. De acordo com o dire-
tor, Agripino Elias, estão sendo 
oferecidas 100 vagas, distribuí-
das em vários módulos e para 
todos os cursos da instituição. 
Para se matricular, o interes-
sado deve ir até a unidade e 
levar os originais do Registro 
Geral (RG) e CPF, além de duas 
fotografias 3x4. 

As vagas estão distribu-
ídas nos cursos de Português 
(incluindo para estrangeiro), 
Espanhol, Inglês, Francês, Ale-
mão e Latim. As aulas de 2015  
começaram em 9 de fevereiro, 
nos turnos da manhã, tarde e 

noite. “A orientação que temos 
é que, a qualquer tempo, des-
de que tenhamos disponibili-
dade, façamos a matrícula de 
quem estiver interessado em 
vir estudar conosco. Pode ser 
da rede estadual, municipal, al-
guém que nunca tenha estuda-
do algum idioma estrangeiro. 
Enfim, estamos de portas aber-
tas”, afirmou Agripino Elias.

Atualmente, o Centro de 
Línguas conta com mais de 
2,2 mil alunos. “Desenvolve-
mos uma metodologia que não 
deixa nada a desejar com re-
lação às escolas de idiomas da 
rede particular, por exemplo. 
O aluno, ao adquirir o material 
didático, vai passar dois anos 
utilizando-o, o que equivale a 
quatro semestres”, pontuou. 

Agripino Elias enfatizou que a 
metodologia desenvolvida pelo 
Centro de Línguas é moderna e 
acompanha a de qualquer es-
cola de idiomas. Com ênfase na 
conversação, logo nas primei-
ras aulas o aluno é estimula-
do a falar a língua que decidiu 
estudar. “Para isso, além dos 
livros adotados, temos aulas 
com CD, DVD, isto é, tudo para 
atender às necessidades do 
nosso aluno”, explicou. 

 O endereço do centro é 
na Avenida Senador Rui Car-
neiro, 925, Miramar, João Pes-
soa. O local funciona nos três 
expedientes (7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 22h), de segun-
da-feira a sexta-feira. No sába-
do, fica aberto pela manhã e à 
tarde. 

Centro de Línguas continua 
com as inscrições abertas

CURsO DE iDiOMas

fOtOs: Ortilo Antônio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INTERNET PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: ALLYSON DINIZ MELO-ME - R$ 40.000,00.

Santo Andre - PB, 10 de Março de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO -

Prefeita
 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA USO NAS SECRETARIAS 

MUNICIPAIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-REC.

TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS-REC.TES.MUNIC 
02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02090.10.301.1002.2049-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-
-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 
02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02140.24.722.1010.2079-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMUNICAÇÃO 3390.36.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
DE PESSOA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00017/2015 - 11.03.15 - ALLYSON DINIZ MELO-ME - R$ 40.000,00
 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DANTAS PASSIM IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO 
LTDA-ME - R$ 108.800,00.

Santo Andre - PB, 09 de Março de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO 

Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MU-

NICIPIO.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015.
DOTAÇÃO: 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-REC.

TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS-REC.TES.MUNIC 
02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02090.10.301.1002.2049-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-
-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 
02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02140.24.722.1010.2079-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMUNICAÇÃO 3390.36.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
DE PESSOA 3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO 3390.32.0000-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:
CT Nº 00018/2015 - 11.03.15 - DANTAS PASSIM IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO 

LTDA-ME - R$ 108.800,00
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas 
de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Bandeiras,Mastros e Talabartes,destinados à 
organização do Desfile Cívico 2015.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3250-3121.
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 16 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa do Ramo de 
Construção Civil, para executar serviços de Terraplenagem e Pavimentação. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com/Edital no SITE da PREF.

Duas Estradas - PB, 17 de Março de 2015
EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA - Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma Empresa do Ramo 
de Construção Civil, para executar serviços de Terraplenagem e Pavimentação de Ruas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com/Edital no SITE da PREF.

Duas Estradas - PB, 17 de Março de 2015
EMERSON LUIZ TRAJANO DE SOUZA - Presidente da Comissão 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

RESULTADO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 002/2015.
INTERESSADO: DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público o resultado da impugna-

ção ao Edital de Licitação nº 002/2015interposto pela empresaDENISE MOURA DO NASCIMENTO 
ME, CNPJ nº17.886.274/0001-22, o qual foi CONHECIDO e no mérito julgado pelo PROVIMENTO 
PARCIAL do pedido. Com a decisão, o edital será modificado passando a vigorar com o seguinte texto:

a) Declarada vencedora, a empresa devera apresentar no prazo de ate 10 (dez) dias  Prova de 
Inscrição ou Registro no Conselho  Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)

b) Que as marcas inseridas no item 1.1 do Termo de Referência, deverão ser entendidos como 
parâmetro mínimo de qualidade, não impedindo a cotação de outras marcas de características similares

Informamos ainda que fica mantido a data inicial para abertura dos envelopes.  Maiores 
informações,na sala da CPL, localizada na Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos 
Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos-PB, 16 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. Senador 

Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus e Peças para veículos 
diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 16 de Março de 2015

LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus e Peças para 
veículos e Máquinas Pesadas diversos, destinados as Secretarias deste Município. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 16 de Março de 2015

LUIZ SOARES DE ANDRADE - Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.012/2015 - SRP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeita do Município, TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
0.6.012/2015 - SRP, a ser realizada no dia 27/03/2015 às 09h30min (horário local), que tem por objeto 
Sistema de Registro de Preços, para Aquisição de Combustíveis (Gasolina/Álcool/Diesel) e Derivados 
de Petróleo, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal, o edital e seus anexos, 
encontra-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, situado a Rua Dr. Alcindo 
Bezerra de Menezes, n° 13, 1º Andar, Centro, Monteiro – PB, Informações pelo telefone (83) 3351-1544.

Monteiro-PB, 16 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
Secretaria Municipal de Administração

Gerência de Licitações
RATIFICAÇÃO DE AVISO DO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.010/2015
O Pregoeiro Oficial vem Ratificar o Aviso de Licitação, publicado na página 43 do D.O.E., do dia 

11/03/15. Onde se lê: Dia 23 de Março de 2015, às 08:30 horas. LEIA-SE: Dia 27 de Março de 2015, 
às 08:30 horas do. Informações: (083) 3351-1544.

Monteiro-PB, 16 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR
CHAMADA PÚBLICA Nº 2.9.001/2015
Torna público que fará realizar a 01.º PRIMEIRA CHAMADA PÚBLICA PARA AGRICULTURA FAMI-

LIAR, através da Prefeitura Municipal de São João do Tigre – PB, em sua sede na Rua Pedro Feitosa. 
nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba, que os Interessados deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 02 de Abril de 2015, as 14:30 horas, na sede da Comissão 
Setorial de Licitação deste município, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando o disposto no 
art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD n.º 026/2013. O Edital pode ser obtido na sede 
da Prefeitura de São João do Tigre, no endereço acima ou maiores informações através do telefone 
(83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2015.
Márcio Alexandre Leite

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Cel. José Gomes de Sá,n° 27 – Centro

AVISO DE ADIAMENTO
MODALIDADE: Concorrência Pública n° 001/2015
PROCESSO Nº 150212CR00002
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SER4VIÇOS DE 

VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, COLETA, CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I (PROJETO BÁSICO) 
DESTE EDITA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sousa, nomeada pela Portaria 
de nº 408 de 07 de novembro de 2014 no uso de suas atribuições legais, vem informar que a reunião 
marcada para o dia 18 de março de 2015, será adiada para o dia 31 de março de 2015. 

Telefone: (083) 3522-2688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa-PB, 16 de março de 2015
TAÍSA GONÇALVES NÓBREGA GADELHA SÁ

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.001/2015
A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
08:00 horas do dia 30 de março de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob N° 
2.11.001/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNE-
CIMENTOS DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, 
CATAVENTOS E DEMAIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 11 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.002/2015
A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 

através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 
10:00 horas do dia 30 de março de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob 
N° 2.11.002/2015, tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de 
Pequeno Porte – EPP,  tendo como OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTOS DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão 
à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 11 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL(SRP) Nº 2.14.004/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICI-

PAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos 
interessados,  que realizará às 10:00 horas do dia 31 de março de 2015, licitação na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL(SRP) sob N° 2.14.003/2015, tipo “MENOR PREÇO”, tendo como OBJETO 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E 
MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 16 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.005/2015
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interes-
sados,  que realizará às 08:00 horas do dia 01 de abril de 2015, licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob N° 2.14.002/2015, tipo “MENOR PREÇO”,  exclusivo para Microempresa – ME 
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, tendo como OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especifica-
ções em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados 
à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da 
Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 16 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.06.007/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através do Pregoeiro Oficial, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00 horas do dia                          31 de março 
de 2015, licitação na Modalidade  PREGÃO PRESENCIAL sob                              N° 2.06.005/2015, 
tipo “MENOR PREÇO”, exclusivo para Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
tendo como por OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENN-
TO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA MAQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição 
dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, 
Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 16 de março de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeira Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA 
DE HORTIFRUTI. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 16 de Março de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PAR-
CELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA). Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no 
horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 
1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 16 de Março de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

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

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

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 006/2015, do tipo Menor Preço por Item objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS (PESSOAS FÍSICAS), PARA EFETUAREM O TRANSPORTE 
ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO 
MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES. Data de Abertura: 27/03/2015 às 16h00min. O Edital pode 
ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, 
São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário 
das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

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

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

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 007/2015, do tipo Menor Preço por Item objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Data de Abertura: 
27/03/2015 às 15h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, 
situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações 
através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 008/2015, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Fornecimento de Refeições 
(Café, Almoço e Janta), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João do 
Tigre. Data de Abertura: 27/03/2015 às 14h00min. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura 
de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 009/2015, do tipo Menor Preço por Item, objetivando a Contratação de Empresa 
ou Pessoa Física para o Fretamento e Locação de Veículos e Motocicletas, para atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de São João do Tigre. Data de Abertura: 27/03/2015 às 11h30min. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 
06, Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, 
no horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015
A Prefeitura Municipal de São João do Tigre através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 010/2015, do tipo Menor Preço por Item, objetivando Sistema de Registro d 
Preços, para a Locação de Veículo Automotor, para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito 
da Prefeitura Municipal de São João do Tigre. Data de Abertura: 27/03/2015 às 13h30min. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de São João do Tigre, situada à Rua Pedro Feitosa, nº 06, 
Centro, São João do Tigre – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3352-1122, no 
horário das 08h00min às 12h00min.

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2015.
Zenon Florêncio Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 
Oficial, nomeado pela portaria nº 148/2014, de 27/11/2014, torna público a todos os interessados que 
no dia 30 de março de 2015 às 08h30min, horário local, no prédio da Prefeitura na Rua Dom Adauto, 
nº 11. - Centro - Serra Redonda PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 
0005/2015, tipo menor preço por itens, tendo por objeto a: Aquisição de materiais para procedimento 
hospitalar, medicamentos controlados e medicamentos destinados ao PSF da zona rural e para o Posto 
de Saúde da Zona Urbana, com a entrega de forma parcelada e de acordo com a demanda, para ser 
entregue no prazo e nas quantidades solicitadas pela Secretaria de Saúde, conforme consta dos 03 lotes 
no Anexo 1 do presente Edital. LOTE I - Medicamentos controlados destinados ao PSF e distribuição 
para as pessoas carentes. LOTE II - Materiais para procedimento hospitalar destinado ao PSF e ao 
Posto de Saúde. LOTE III - Medicamentos destinados ao PSF e distribuição para as pessoas carentes. 

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. Maiores 
informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou através do 
telefone (83) - 3399.4081/9922.6776 das 08h30min as 12h00min. EISENHOWER CORREIA LIMA - 
Pregoeiro Oficial - Serra Redonda PB, 16 de março de 2015. 

PREFEITURA DE SERRA REDONDA
PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 
Oficial, nomeado pela portaria nº 148/2014, de 27/11/2014, torna público a todos os interessados que 
no dia 30 de março de 2015 às 11h00min, horário local, no prédio da Prefeitura na Rua Dom Adauto, 
nº 11. - Centro - Serra Redonda PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 
0006/2015, tipo menor preço por itens, tendo por objeto a: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços para locar sistema de informática no módulo de contabilidade e sua transmissão, 
licença de uso (arrendamento) do software para publicação/hospedagem de dados para atender a 
Lei Complementar nº 131/2009 e Lei nº 12.527/2011 lote I, e licença de uso de sistema de folha de 
pagamento e sua transmissão lote II, por um período de 09 (nove) meses.

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. Maiores 
informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou através do 
telefone (83) - 3399.4081/9922.6776 das 08h30min as 12h00min. EISENHOWER CORREIA LIMA - 
Pregoeiro Oficial - Serra Redonda PB, 16 de março de 2015. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA 

FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO/ RECURSOS FEDERAIS: 0207 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - FMS: 
10.301.2005.2027/ 10.301.2005.2029/ 10.301.2005.2066 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Riachão e: CT Nº 00023/2015 - 16.03.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 14.719,50; CT 
Nº 00024/2015 - 16.03.15 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 68.731,00; CT Nº 
00025/2015 - 16.03.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 44.394,00; CT Nº 00026/2015 - 16.03.15 - FAR-
MAGUEDES COMÉRCIO PRODUTOS FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. LTDA - R$ 1.840,00; CT Nº 
00027/2015 - 16.03.15 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - R$ 31.075,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Contratação dos serviços de trans-
porte, pessoa física e jurídica das rotas que ficaram deserta, para a locomoção dos est; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDEONE SILVA LEANDRO - R$ 83.160,00; 
FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MENDES - R$ 107.280,00; JOSIMAR SALES DA SILVA - R$ 
57.600,00; LAYANNA ESTEPHANNIA HENRIQUE DA SILVA - R$ 73.440,00; MARCIO ALVES DANTAS 
- R$ 68.040,00; MARIA VILANI DA SILVA - R$ 44.280,00; NORTH LEANDRO CEZAR - R$ 44.640,00; 
RAIMUNDO DANIEL NETO - R$ 69.300,00; RICARDO FRANCISCO DE SOUSA - R$ 37.800,00.

Sousa - PB, 12 de Março de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Contratação de empresa para 
prestação de serviço em manutenção dos semáforos e repetidores, compreendendo instalação, re; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DAS CHAGAS 
FERREIRA MARQUES - R$ 136.350,00.

Sousa - PB, 12 de Março de 2015
ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
CARTA CONVITE Nº 001/2015
A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro de 

2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) CARTA CONVITE Nº. 01/2015, 
cujo objeto é CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA REFORMA DE 03 (TRES) ESCOLAS NA 
SEDE DESTE MUNICIPIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..

VENCEDOR (ES):
PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME.
58.718,49(Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Dezoito Reais e Quarenta e Nove Centavos)

SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 16 de Março de 2015
JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Material Odontológico diversos, 
destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 16 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:00 horas do dia 30 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 Medicamentos e Psicotrópico Básicos 
e diversos destinados ao Fundo Municipal deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 16 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamento e Material Médico 
Hospitalar diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipio. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 130/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3295-5618.
Pedro Régis - PB, 16 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 01/2015
OBJETO: Alienação de veículos, conforme anexo I do Edital. Data e Local, às 09:00 horas do 

dia 07/04/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.
São Domingos - PB, 16 de Março de 2015.

Eudes Leite de Sá Júnior.
Presidente da CPL

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição parcelada de móveis e eletrodomésticos, 

destinados a Unidade Básica de Saúde do Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 30/03/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 25 de Fevereiro de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais didáticos e de expediente, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município. Data e Local, às 08:30 horas do 
dia 27/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São 
Francisco - PB.

São Francisco, PB, 16 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de jogos educativos e materiais para 

artesanato, destinados a manutenção das Secretarias de Educação e Cultura e de Assistência Social 
do Município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 27/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José 
Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 16 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO Nº 01/2015
OBJETO: Alienação de um veículo Gol 1.6 Power, ano/modelo 2005, conforme anexo I do Edital. 

Data e Local, às 08:30 horas do dia 06/04/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos 
de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 16 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 32
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 APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA RODRIGUES, matrícula 
n. 98.644-5, 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 0031907-2/2014.

João Pessoa, 16 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI
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Maquiador Júnior 
Mendes, jornalistas Cíce-
ro Félix de Souza e José 
Nunes, empresário José 
Mayrink Wanderley, Sras. 
Ana Carmen Arcoverde, 
Lamina Braga, Miriam 
Rangel, Lourdes Henriques 
Baltar e Zélia Henriques 
Jurema, dentista Maria 
Margarida Maracajá, es-
critoras Adriana Zenaide 
e Regina Toscano de 
Lyra, executiva Berisomar 
Dantas Pedrosa, arquite-
tos Henrique Santiago 
e Valéria Simões, juíza 
Andrey Kramy Araruna.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O advogado Luiz Augusto 
Crispim Filho passou a denominar 
de Luiz Augusto Crispim, as insta-
lações de seu escritório, bela 
homenagem a seu pai.
  Livraria do Luiz sediará, 
no sábado  28, evento em  
homenagem às mulheres, com 
destaque para as escritoras e 
poetisas. 

Zum Zum Zum
   O desembargador Plínio Leite Fontes receberá na sexta-feira 
(20) o título de Cidadão Pessoense e a Medalha Cidade de João Pessoa, com 
propositura do deputado João Gonçalves (vereador na época) e da vereadora 
Raissa Lacerda.

FOTO: Goretti Zenaide

Acessibilidade
VAI acontecer de 

amanhã, 18, até sex-
ta-feira, 20, o Primei-
ro Encontro de Aces-
sibilidade na Prática, 
no Iesp da BR, numa 
iniciativa do Labo-
ratório de Pesquisas 
em Acessibilidade 
e Ergonomia e dos 
cursos de Arquitetura 
e Urbanismo do Iesp 
e do Design de Inte-
riores da FatecPB. 
Um momento para 
aumentar conheci-
mentos e aperfeiçoa-
mento.

   Muita alegria na casa do engenheiro e professor da UFPB, Tarcísio e 
Betânia Cabral: o primogênio Márcio foi apovado e vai cursar Engenharia Elétrica. 
Vai sentar nos bancos da universidade pública, que tem elevado conceito nessa 
área.

“O homem vangloria-se 
de ter imitado o voo 
das aves com uma 
complicação técnica que 
elas dispensam”

“Como eu queria ser como 
as aves: voar sem rumo, 
sem direção e no fim de 
cada dia ir de encontro as 
nuvens do céu”

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE ELIENE PINHEIRO

Homenagem
O RADIALISTA e 

cronista esportivo Ivan 
Bezerra, da Rádio Tabajara, 
recebeu a comenda Divul-
gador Oficial, oferecido pela 
coordenação da Terceira Copa 
Paraíba de Futebol Sub-15.

FOTO: Dalva Rocha

Momento de carinho de mãe e filha: Dalva e Manuela Gonçalves

Futebol Sub-15

A TERCEIRA edição 
da Capa Paraíba de Fu-
tebol Sub-15 lançada na 
sexta-feira (13), em ato 
que contou com a par-
ticipação de 90 clubes e 
entidades, as inscrições 
vão até o dia 27 deste 
mês.

O secretário executi-
vo de Juventude, Esporte 
e Lazer, José Marco, in-
formou que o Governo do 
Estado está investindo 
para engrandecimento do 
esporte todo o Estado e 
destacou o sucesso das 
versões anteriores.

Amigos da Barreira

Troféu Abrajet
SOB a presidência do 

jornalista Rogério Almeida, 
a Abrajet PB promoveu 
requintado almoço no Res-
taurante Tasca da Esquina, 
recebidos pelo diretor Pedro 
Graça. Foram escolhidos 
para receber o Troféu 
Waldemar Duarte de Mel-
hores do Ano no Turismo, 
o chef Victor Sobral (Tasca 
da Esquina), o Memorial do 
Maior São João do Mundo 
(Campina Grande), Regina 
Amorim (Sebrae-PB), PBTur, 
Centro de Treinamento e 
Mergulho Mar Aberto, Clube 
Turismo, deputada francesa 
Isabelle Attard, de Bayeux 
(França), Guia Mundo Recep-
tivo, Coral Meninos de Luce-
na e Condutores do Lajedo 
Marinho (Boqueirão-PB).

O governador Ricardo Coutinho prestigiou a posse de Arthur Cunha Lima na presidência do TCE

FOTO: Goretti Zenaide

Arquitetos Lisiane Claudino Honorato, Henrique Santiago, que hoje 
aniversaria e André Pinheiro

FOTO: Dalva Rocha

Em noite iluminada na Maison Blu´nelle, Susy Torres, Diana Coutinho e Mari Neusa Sousa Vieira

FOTO: Goretti Zenaide

Ana Carmen Arcoverde e Pedro Jorge Souto Maior, ela é a aniversariante de hoje

NESTA terça-feira, o Grupo Amigos da Barreira pro-
move um fórum de debates sobre a preservação da barreira 
do Cabo Branco, um dos maiores patrimônios naturais do 
Estado, às 14h30, no auditório da PBTur.

O evento terá a participação do advogado e especialis-
ta em Direito Ambiental Talden Farias, do procurador  federal 
Werton Magalhães Costa, do geólogo Williams Costa, entre 
outros convidados. 

O INSTITUTO Brasileiro de Direito de Família inaugurou em 
Campina Grande, núcleo para atender a demanda acadêmica 
e a comunidade jurídica na região.  Durante a solenidade, 
que aconteceu no auditório da Justiça Federal,  também 
foi proferida palestra sobre “Judicialização das Relações 
de Família”. 

Pela família

BASTANTE concorrida a posse do conselheiro Ar-
thur Cunha Lima na presidência do Tribunal de Contas do 
Estado, na sexta-feira (13), contando com a presença 
do governador Ricardo Coutinho, do presidente do Tri-
bunal de Justiça, desembargador Marcos Cavalcanti, 
parlamentares e inúmeros convidados.

Também foi empossado o vice-presidente do TCE, 
conselheiro André Carlos Torres. Ambos assumem man-
dato para o biênio 2015-2016.

Posse no TCE

COM projeto arquitetônico assinado por Germano 
Romero e ambietação e paisagístico por Sandra Moura, 
a Alliance Empreendimentos reúne, nesta terça-feira, 
convidados para realizar a entrega de mais um de seus 
empreendimentos de luxo, o Luxor Oceano Atlânico, em 
Intermares. 

O evento começa às 19h30, tendo como tema   “Aloha”. 
A festa conta com o buffet de Sueli Almeida e a animação 
do DJ Astek.  

Morar bem

   Continuam abertas até sexta-feira (20) as inscrições para partici-
par do curso sobre online de Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor, promovido 
pela Secretaria de Estado da Receita.

Interino: José Nunes
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Órgãos de segurança 
intensificam fiscalização 
de clandestinos em CG
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Fiscalização realizada 
pela Inmetro segue até 
dia 20 deste mês

Produtos de Páscoa são o alvo
OPERAÇÃO SEMANA SANTA

O Instituto de Metrolo-
gia e Qualidade Industrial da 
Paraíba (Inmetro) deu início 
ontem à Operação Semana 
Santa, com o objetivo de in-
tensificar os trabalhos du-
rante as compras dos tradi-
cionais produtos de Páscoa, 
principalmente dos ovos de 
chocolate que contêm brin-
quedos no seu interior.

De acordo com o diretor 
de Fiscalização, Qualidade 
e Tecnologia do Inmetro, 
Iremar Vilarim Meira Sobri-
nho, a operação será reali-
zada até o próximo dia 20 
nos estabelecimentos que 
comercializam os produtos 
nos municípios paraibanos. 
Iremar explicou que todos 
os ovos de chocolates que 
contêm qualquer tipo de 
brinquedo deve, obrigato-
riamente, possuir em sua 
embalagem o selo de quali-
dade do Inmetro.

O consumidor que for 
às compras e não encontrar 
o selo na embalagem, deve 
procurar de imediato o órgão 
competente e formalizar a 
denúncia indicando o estabe-
lecimento que está em desa-
cordo com a lei, ou por inter-
médio do telefone 3015-7400

Os fiscais do Inmetro, 
além dos ovos de chocolate, 
também observarão se o co-
merciante já fez a aferição 
anual da balança onde está 
sendo pesado o pescado. “O 
objetivo da operação é de-
fender o consumidor dos 
maus comerciantes que ven-
dem pescados e chocolates 
com pesos menores do que 
informados nas embalagens 
ou a menor na própria balan-
ça”, afirmou Iremar.

Em caso de comprova-
ção da fraude, os objetos de-
nunciados são apreendidos 
pelos fiscais do Inmetro, e a 
loja terá 10 dias para apre-
sentar a nota fiscal e sua de-
fesa, que será apreciada pelo 
setor jurídico do órgão. Se 
comprovada a fraude, o co-
merciante poderá pagar uma 
multa que varia de R$ 100,00 
a R$ 1 milhão.

Foto: ortilo Antônio

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmal.com

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Dicas para os consumidores

1 - Veja se a embalagem contém uma frase que contemple, con-
forme for o caso, a restrição de faixa etária do brinquedo ou uma 
frase que explicite que o brinquedo não apresenta restrição de 
faixa etária.

2 - Seja especialmente cuidadoso ao escolher brinquedos para me-
nores de três anos e nunca dê um brinquedo com restrição de faixa 
etária a uma criança até essa idade. Além disso, antes de oferecer 
o brinquedo, verifique suas condições e, em caso de dúvida, não 
permita que a criança utilize o produto.

3 - Tenha cuidado com as embalagens, pois podem ser tão perigo-
sas quanto o produto inadequado.

4 - Tiras, barbantes, grampos, sacos plásticos, cordões ou arames, 
normalmente usados em embalagens, podem causar danos físicos 
ou mesmo até a morte das crianças.

5 - Brinquedos com correntes, tiras e cordas com mais de 15 cm 
devem ser evitados para reduzir o risco de estrangulamento.

Cerca de 400 pessoas 
deverão participar da X Ca-
minhada de São José, pro-
movida pela ONG Escola Viva 
Olho do Tempo. A concentra-
ção do evento será a partir 
das 5h, na Capela São José, 
na comunidade Colinas do 
Sul, bairro Valentina de Fi-
gueiredo, com saída prevista 
para as 6h do próximo sába-
do, dia 21. 

Segundo uma das or-
ganizadoras do evento, a 
educadora social Maria da 
Penha Teixeira de Souza (Pe-
nhinha), o tema da caminha-
da desta edição aprofunda o 
dos anos anteriores em defe-
sa do meio ambiente e do Rio 
Gramame, embasado pela 
campanha “O Rio Gramame 
quer viver em Águas Lim-
pas”, que conta com o apoio 
do Ministério Público Fede-
ral, comunidades do bairro, 

universidades, órgãos públi-
cos como Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e  Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico da Paraíba (Iphaep) 
e convidados.

Realizada há dez anos no 
Vale de Gramame pela Escola 
Viva Olho do Tempo, a Cami-
nhada de São José conta com 
um cortejo de carroças ador-
nadas com flores e outros 
adereços, que conduzem os 
santos padroeiros de todas as 
comunidades participantes. 

Com saída na Capela São 
José, a caminhada segue até a 
Ponte dos Arcos, na Estrada 
Velha, onde acontece uma ce-
lebração em respeito ao Rio 
Gramame com atividades de 
cultura popular. De acordo 
com a programação, estão 
previstas celebrações comu-
nitárias, roda de cultura po-
pular, apresentação dos Tam-
bores do Tempo e de danças 
populares.

X Caminhada de São 
José acontece sábado

COLINAS DO SUL

Ações de saúde 
comemoram os 
14 anos da Casa 
da Cidadania 

A Casa da Cidadania de Ja-
guaribe, vinculada à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Humano, completou 14 anos 
de existência na sexta-feira, 13. 
Para comemorar a data, foram 
oferecidos serviços na área da 
saúde, por meio da equipe do 
Complexo Hospitalar Clemen-
tino Fraga, como glicemia e 
verificação de pressão arterial.

A Casa de Jaguaribe é a 
mais antiga e funciona com 
os seguintes postos de aten-
dimento: Detran, IPC, Sine, 
Defensoria Pública, Oi Atende, 
AETC, Prefeitura, Receita do 
Estado, Ministério do Traba-
lho, Delegacia, Procon, Pag Fá-
cil e Espaço do Estudante.

No Estado existem 16 
unidades distribuídas em João 
Pessoa Alhandra, Bayeux, Ca-
bedelo, Campina Grande, Caja-
zeiras, Guarabira, Patos, Pian-
có, Pombal, Itaporanga, Sousa 
e Santa Rita.

Começa na próxima 
terça-feira a programação 
da Semana Santa 2015 ela-
borada pela Arquidiocese 
da Paraíba, que vai aconte-
cer na Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves e 
outras localidades. A pro-
gramação será realizada 
no período de 24 de março 
até o dia 5 de abril, sendo 
iniciada com a Via Sacra, 
às 19h, na Lagoa do Parque 
Solon de Lucena, no Centro 
da capital.

No segundo dia, quin-
ta-feira, no período da 
noite, acontecerá a Procis-
são do Encerro, que sai da 
Igreja do Carmo seguindo 
até a Igreja da Misericór-
dia. A programação segue 
na sexta-feira, às 15h, com 
a “Missa Votiva da Santa 
Cruz”, na Igreja da Miseri-

córdia, encerrando com a 
Procissão do Encontro dos 
Passos. No sábado, às 19h, 
será realizada a Celebração 
Penitencial, na Catedral.

A Semana Santa será 
iniciada no dia 29, Domin-
go de Ramos, com missa 
nos horários das 6h, 9h 
e 18h, na Catedral, e às 
19h15 na Capela do Colé-
gio Pio X. Nos dias 30 e 31 
de março, segunda e terça-
-feira santa, nos horários 
das 14h às 17h e das 19h 
às 22h acontece o “Mutirão 
de Confissões”, na Catedral. 
No dia 2 de abril, começa o 
Tríduo Pascal, com  a Mis-
sa dos Santos Óleos (Missa 
Crismal) às 8h30 e Missa 
do Lava-Pés às 17h, na Ca-
tedral. 

Em seguida, será reali-
zada a Adoração ao Santís-
simo Sacramento. Às 21h 
será iniciada a Procissão 
do Silêncio, saindo da Ba-

sílica de Nossa Senhora 
das Neves até a Igreja do 
Carmo. No dia 3 de abril, 
Sexta-feira Santa, tem a Via 
Sacra na Catedral às 9h, às 
12h o Ofício da Agonia do 
Senhor, às 15h a Celebra-
ção da Paixão e Morte do 
Senhor, seguida da Procis-
são do Senhor Morto.

No dia 4 de abril, Sába-
do Santo, às 19h será rea-
lizada a Vigília Pascal, na 
Catedral. No dia 5 de abril 
é o Domingo da Ressurrei-
ção do Senhor, com a Santa 
Missa às 6h, 9h e às 18h, na 
Catedral e às 19h15 na Ca-
pela do Colégio Pio X. 

Mais informações: Ca-
tedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves. Praça 
Dom Ulrico, s/n - Centro 
de João Pessoa (PB). Fone: 
(83) 3221-2503. Pároco 
da Sé Basílica: Côn. Rui da 
Silva Braga. Vigário: Mons. 
Robson Bezerra.

Arquidiocese inicia programação 
religiosa na próxima terça-feira

VIA SACRA

Unipê orienta sobre declaração de IR
O Centro Universitário 

de João Pessoa – Unipê vai 
realizar amanhã uma ses-
são de consultoria sobre a 
Declaração do Imposto de 
Renda, com docentes e es-
tudantes dos cursos de Ad-
ministração, Ciências Con-
tábeis e cursos tecnológicos. 
A consultoria é gratuita e 
acontecerá na sala 221 do 
Bloco K, das 17h às 18h. O 
projeto visa esclarecer dú-
vidas apresentadas pela 
comunidade externa refe-
rentes à pessoa física e terá 
continuidade nos dias 25 de 
março e 8 e 15 de abril.

 “A consultoria ajuda no 
sentido de esclarecer dúvi-
das e ajudar a pessoa física a 
compreender a sistemática 
do Imposto de Renda, além 
de explanar quanto ao pre-
enchimento e a entrega da 

declaração”, explicou o coor-
denador do projeto, profes-
sor Paulo Sérgio, do curso 
de Ciências Contábeis. 

Os docentes participan-
tes possuem experiência na 
área e os discentes foram 
treinados para o correto 
preenchimento da declara-
ção. “As maiores dúvidas gi-
ram em torno de quem deve 
declarar, como realizar a de-
claração, quais os documen-
tos necessários e em relação 
aos dependentes. Os maio-
res erros estão na digitação 
do CNPJ da fonte pagadora 
e ainda na informação dos 
valores de rendimentos e 
impostos retidos a maior ou 
a menor”, disse o professor. 

O projeto de Extensão 
culminará com o Sabadão do 
Imposto de Renda, que ocor-
rerá no dia 18 de abril, das 

8h às 12h e das 13h às 17h, 
na sala 57 do bloco C. Nesse 
dia, a equipe estará disponí-
vel para o preenchimento e 
entrega da DIRF, que deverá 
ser prestada até o dia 30 de 
abril.

Quem deve declarar 
Está obrigado a apresentar 
declaração quem recebeu, 
em 2014, rendimentos tri-
butáveis superiores a R$ 
26.816,55 ou rendimentos 
isentos – não tributáveis ou 
tributados somente na fon-
te – cuja soma seja superior 
a R$ 40 mil. Quem obteve, 
em qualquer mês, ganho de 
capital na alienação de bens 
ou direitos, sujeito à inci-
dência de imposto, ou rea-
lizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias 
e futuros também terá de 

declarar. Por fim, quem au-
feriu ganhos ou tem bens ou 
propriedade rurais de acor-
do com os valores estabele-
cidos pela Receita precisa 
fazer a declaração.

Os documentos neces-
sários são: comprovante 
de rendimentos, endereço 
completo, número do título 
de eleitor, comprovantes de 
despesas com saúde e edu-
cação do declarante e de 
seus dependentes, compro-
vantes de propriedade dos 
bens, extratos demonstrati-
vos de dívidas, previdência 
privada e poupança. A pes-
soa que teve renda suficien-
te e que esta renda não foi 
informada à Receita Federal 
terá seu Cadastro da Pessoa 
Física - CPF suspenso e/ou 
bloqueado pela Secretaria 
da Receita Federal.

CONSULTORIA GRATUITA

Ovos de chocolate que contêm qualquer tipo de brinquedo no seu interior devem possuir selo de qualidade na embalagem 
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Doação de médula óssea mobiliza 
paraibanos; já são 32 no Estado
No ano passado pouco 
mais de 60 pessoas se 
inscreveram na campanha

Só este ano, 32 parai-
banos já se cadastraram no 
Hemocentro da Paraíba em 
busca de doação de medula 
óssea. Segundo a psicóloga 
responsável pelo Laborató-
rio de Biologia Molecular do 
Hemocentro, Maria Betânia 
de Almeida, no ano passado 
pouco mais de 60 paraibanos 
se inscreveram necessitando 
de doações de medula.  Na 
próxima segunda-feira, dia 
23, início do período 2015.1, 
alunos da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) fa-
rão um trote solidário cujo 
objetivo é ajudar as pessoas 
que necessitam de trans-
plante de medula óssea. 

Para a estudante de Co-
municação Social e organiza-
dora do evento, Ranny Sonal-
le, esse trote inicia um ciclo 
de boa ação entre os estu-
dantes e acontecerá a partir 
das 8h, ao lado da Central de 
Aulas (CA), em parceria com 
o Hemocentro da Paraíba. 
“Durante o trote, uma uni-
dade móvel do órgão ficará 
estacionada ao lado do CA, 
colhendo o sangue dos doa-
dores até as 17h”, disse So-
nalle, enfatizando que mais 
de 30 pessoas já se interes-
saram em participar do trote 
através das redes sociais.

Betânia informou que a 
boa notícia é que a cada dia 
cresce o número de doadores 

Foto: ortilo Antônio

Foto: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

cadastrados no Hemocentro e 
que cada pessoa pode ser do-
ador de medula mais de uma 
vez, mas infelizmente a pro-
babilidade para se encontrar 
uma medula compatível no 
Brasil é de um para 100 mil. 
Até o final do mês de feverei-
ro deste ano, estavam inscri-
tos 51.249 doadores voluntá-
rios. Ela disse, ainda, que não 
há um perfil para o doador 

de medula óssea. Eles são 
de classe média alta e baixa, 
analfabetos ou universitários 
e chegam de todas as cidades 
da Paraíba.

A psicóloga revelou que 
as campanhas para encontrar 
doadores de medula óssea no 
país foram suspensas tempo-
rariamente pelo Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), por 
conta de uma reestruturação 

no setor, mas em breve deve-
rão estar de volta.

A medula é um tecido 
líquido que ocupa o interior 
dos ossos, sendo conhecida 
popularmente por tutano. 
Na medula óssea são pro-
duzidos os componentes do 
sangue: as hemácias (glóbu-
los vermelhos), os leucócitos 
(glóbulos brancos) e as pla-
quetas.

Para ser doador de medula óssea você precisa:
Ter entre 18 e 55 anos e estar em bom estado geral de saúde;
Não ser portador de: hepatite, Aids, sífilis, Chagas, HTLV (vírus que 
pode causar doenças neurológicas), cardiopatias, insuficiência renal e 
hepática, diabetes e anemias, entre outras;
Preencher o Termo de Consentimento e Autorização para a realização 
dos exames;
Comparecer ao Hemocentro para a coleta de sangue para exames de 
histocompatibilidade;
Ser cadastrado no Redome.

Para quem quer ser doador de medula óssea, basta ligar para os números 
do Hemocentro da Paraíba, 3218-7674 ou 3218-7600, e solicitar o ca-
dastramento.

Saiba mais

Seinfra inicia transferência de 
postes de iluminação na BR-230

Durante oito dias, a Se-
cretaria de Infraestrutura 
(Seinfra) de João Pessoa vai 
realizar a transferência para 
o canteiro central da BR-230 
dos postes da iluminação pú-
blica que fica no lado direito 
da rodovia (sentido Cabede-
lo/João Pessoa), no trecho 
entre a Superintendência de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
até o Parque de Exposição, 
no bairro do Cristo. 

Os postes já começaram 
a ser desligados a pedido do 
Governo do Estado, em vir-
tude da obra de construção 
do Viaduto do Geisel e do 
serviço de terraplenagem 
que será realizado no local.  
De acordo com a Divisão de 
Iluminação da Seinfra, serão 
desligados e deslocados, ini-
cialmente, apenas os postes 
que ficam no lado direito. Po-
rém, a medida também será 
adotada no lado esquerdo, 
ou seja, no sentido João Pes-
soa/Cabedelo.

A Seinfra comunica à 
população e aos condutores 
que passam pelo local que 
enquanto os trabalhos es-
tiverem sendo executados, 
a área ficará parcialmente 
iluminada até que seja con-
cluído o deslocamento dos 
postes. O órgão municipal 
pede cautela aos motoristas, 
principalmente no período 
noturno, por causa da trans-
ferência. 

VIADUTO DO GEISEL

A assessoria de comu-
nicação da Semob informou 
que o órgão está providen-

ciando a sinalização da área, 
com o objetivo de orientar os 
motoristas.

Trecho da rodovia onde os postes já estão sendo deslocados 

O Governo da Paraí-
ba, por meio do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB), está firmando 
parcerias com Prefeituras 
do interior do Estado com 
o objetivo de regularizar o 
sistema de trânsito dos mu-
nicípios. Além de realizar 
toda a sinalização horizontal, 
vertical, semafórica e turís-
tica das sedes municipais, o 
Detran-PB está oferecendo 
cursos de qualificação para 
os agentes de trânsito.

Na semana passada, o 
órgão realizou cursos na ci-

dade de Alagoa Grande, no 
Agreste paraibano, que se 
prepara para municipalizar 
o trânsito. Foram ministra-
das palestras voltadas para 
educação, segurança e mo-
bilização no trânsito para 11 
agentes da cidade. O curso 
visou o aperfeiçoamento dos 
profissionais de trânsito, so-
bretudo garantir uma maior 
eficiência nos serviços de-
sempenhados pelos agentes.

De acordo com o supe-
rintendente do Detran, Aris-
teu Chaves, o curso oferecido 
é de extrema importância 

para a qualificação dos agen-
tes no intuito da municipali-
zação do trânsito. “É um trei-
namento importante para 
conhecimentos técnicos re-
ferentes ao Código de Trânsi-
to Brasileiro, além de conhe-
cimento sobre segurança e 
fiscalização”, ressaltou.

Chaves lembrou ainda 
que, dos 223 municípios da 
Paraíba, apenas 23 possuem 
o trânsito municipalizado 
e, com o desenvolvimento 
constante das cidades, essa 
necessidade se torna indis-
pensável. 

Alagoa Grande qualifica agentes 
de trânsito em parceria com Detran

MUNICIPALIZAÇÃO

As ações que o Governo 
do Estado vêm empreen-
dendo por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Agropecuário e da Pesca, 
com efetiva participação da 
Gestão Unificada Emater/
Emepa/Interpa, para a pro-
dução de ração suplemen-
tar destinada ao rebanho, 
ajudando na convivência 
no Semiárido, estão sendo 
multiplicadas no município 
de Umbuzeiro, onde a uni-
dade operativa da Emater-
-PB realizou capacitação de 
criadores e distribuiu ra-

quetes de palma forrageira 
resistente a Cochonilha do 
carmim. 

Na sexta-feira, 13, o ex-
tensionista Clodoval Bento 
de Albuquerque, gerente da 
Unidade Operativa da Ema-
ter em Umbuzeiro, região 
administrativa de Campina 
Grande, realizou uma ca-
pacitação na Comunidade 
Curral do Saco, objetivando 
desenvolver um programa 
de revitalização da palma 
forrageira, como saída para 
convivência com a estiagem 
e a escassez de suporte for-

rageiro no município.
O técnico procedeu ao 

assessoramento no plantio 
em curva de nível, que é um 
sistema de cultivo seguin-
do as cotas altimétricas da 
região. 

“As curvas ajudam a re-
ter os elementos solúveis 
do solo, permitindo a in-
tensificação da produção e, 
com isso, a água da chuva 
ajuda a reter os sulcos com 
as plantas, não escorre e se 
infiltra no solo, deixando-o 
úmido e evitando a erosão e 
a lixiviação”, explicou.

Governo capacita criadores no Cariri 
e distribui raquetes de palma forrageira 

SECRETARIA AGROPECUÁRIA

Processo é indolor (foto) e tem início com uma simples picada na veia para a retirada de sangue 
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Órgãos de segurança intensificam 
fiscalização a alternativos em CG
Objetivo é tentar 
diminuir o índice de 
criminalidade na cidade Pela cidade

Demanda
O diretor do Trauma ainda confirmou que 

o hospital sofre uma sobrecarga de demanda 
por conta da procura gerada pela deficiência no 
atendimento da atenção básica. “Como no hospital 
há resolutividade, as pessoas acabam procurando 
o Trauma”, ponderou.

l Parceria
Foi assinado um termo de cooperação entre a 

UEPB e o Detran-PB para que a partir de abril o órgão 
de trânsito utilize o laboratório de informática dos 
campi de Guarabira, Catolé do Rocha, Monteiro e Patos 
para aplicar a prova de legislação de trânsito.

l assinatura
As provas serão aplicadas aos usuários de forma 

online. A assinatura do convênio aconteceu na sede 
da UEPB, em Bodocongó. O documento foi assinado 
pelo reitor da universidade, Rangel Junior, e pelo 
superintendente do Detran, Aristeu Chaves Sousa.

Professores 
A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

lançou editais para contratação de professores efetivos 
e substitutos para os campi de Campina Grande, de 
Cuité e de Pombal. Ao todo, estão sendo oferecidas 
nove vagas. No campus sede, em Campina, a vaga 
ofertada é para professor substituto. Os interessados 
devem ser graduados em Engenharia de Produção ou 
em Administração. A área de conhecimento objeto da 
seleção é Gestão de Produção. Mais informações no site 
www.ufcg.edu.br.

Ônibus
O vereador João Dantas (PSD) apresentou 

requerimento na Câmara Municipal de Campina Grande, 
no qual pede ao comando do 2º Batalhão de Polícia 
Militar a adoção de medidas contra o que ele classificou 
como uma “onda de assaltos dentro dos ônibus”.

Medo
João Dantas justificou o requerimento, afirmando 

que andar de ônibus em Campina Grande está cada vez 
mais inseguro. “Temos relatos de estudantes que afirmam 
que não vão mais para a aula com os aparelhos celulares 
com medo dos assaltantes”, declarou.

Fora dos planos
O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo 

(PMDB) afirmou ontem que não pretende ser candidato 
a prefeito nas eleições do ano que vem. “Não é do 
meu coração disputar o mandato em 2016. Eu penso 
que as oposições haverão de ter um nome. Às vezes, 
até a lembrança ao meu (nome) prejudica que outras 
alternativas ascendam”, afirmou o parlamentar 
peemedebista, que governou a Rainha da Borborema 
por oito anos, entre 2005 e 2012.

Outro nome
“Se nós, nesses quatorze meses (até a campanha 

de 2016), fizermos um trabalho, poderemos chegar com 
uma candidatura, que não seja a de Veneziano, para 
disputar e vencer as eleições”, disse o deputado federal, 
que não economizou nas críticas à gestão do prefeito 
Romero Rodrigues (PSDB). “Se vê uma Campina 
apática, que recebeu o discurso da inovação e não 
há absolutamente nada de inovação”, complementou 
Veneziano. 

Demissão 
O médico Geraldo Medeiros, diretor do Hospital 

Dom Luiz Gonzaga Fernandes, afirmou, durante 
conversa com a coluna, que não retrocedeu na decisão 
de demitir a enfermeira que aparece dançando durante 
o expediente em vídeo publicado na internet.

Pressão
Geraldo Medeiros afirmou que, apesar das pressões 

oriundas da Assembleia Legislativa da Paraíba, onde 
alguns deputados estaduais, incluindo o presidente da 
Casa, Adriano Galdino (PSB), pediram a revogação da 
demissão da enfermeira, a decisão foi mantida. 

Decisão foi tomada durante audiência pública realizada na sede do Ministério Público de Campina 

Tiago França
Especial para A União 

Representantes da Po-
lícia Militar, Companhia de 
Policiamento de Trânsito 
(Cptran), Polícia Civil e Su-
perintendência de Trânsi-
to e Transportes Públicos 
(STTP) se reuniram em au-
diência pública, na manhã 
de ontem, na Curadoria do 
Cidadão, localizada na sede 
do Ministério Público de 
Campina Grande, para dis-
cutir a situação dos trans-
portes clandestinos na ci-
dade. Ficou decidido que os 
órgãos vão intensificar as 
fiscalizações a esse tipo de 
transporte para tentar di-
minuir os índices de crimi-
nalidade.

Serão realizadas blitze 
corriqueiras e o órgão que 
não se fizer representado 
nas ações pagará multa de 
R$ 500 por falta. A intenção 
é fazer uma fiscalização mais 

contundente e combater as 
contravenções penais prati-
cadas pelos operadores de 
transportes clandestinos, 
tanto moto quanto carro. Se-
gundo o Ministério Público, 
há denúncias de que bandi-
dos passam por mototaxistas 

e motoristas para cometer 
crimes.

De acordo com o coman-
dante do 2º Batalhão de Polí-
cia Militar (2º BPM) em Cam-
pina Grande, major Gilberto 
Felipe da Silva, a PM estará 
atenta para deter quem for 

flagrado exercendo ilegal-
mente a profissão. Esta já foi 
a oitava audiência pública 
motivada por investigações 
do Ministério Público e da 
polícia. Desta vez, foi assina-
do um Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC).

A Polícia Civil na cidade 
de Patos, Sertão da Paraíba, 
anunciou a apreensão de 
dois adolescentes acusados 
de serem os autores do as-
sassinato de José Francileu-
do Oliveira da Silva, 40 anos. 
O crime ocorreu na noite do 
domingo, 15, e foi elucidado 
nas primeiras horas de on-
tem. Além de apreender os 
dois adolescentes envolvi-
dos, os policiais recuperaram 
a arma utilizada no crime. 

Segundo o delegado sec-
cional da região de Patos, 
Sylvio Rabello, a rapidez no 
desfecho do caso se deu pelo 
apoio da população, que uti-
lizou a denúncia anônima 
através do 197, e pela agili-
dade de sua equipe de inves-
tigação. “Temos uma equipe 

muito engajada e que está a 
serviço da sociedade, o que 
nos permite dar uma res-
posta rápida, principalmente 
quando a população contri-
bui e participa do processo”, 
destacou.

A ação da Polícia Civil 
começou a partir de uma 
denúncia anônima, que foi 
investigada pela equipe da 
Seccional de Patos, chegando 
à localização dos adolescen-
tes infratores. Depois que 
foram levados à delegacia, os 
acusados confirmaram par-
ticipação na ação criminosa. 
José Francileudo de Oliveira 
Silva foi morto a tiros. “Os 
acusados relataram que te-
riam praticado o crime, pois 
a vítima José Francileudo 
vinha praticando assaltos 

na região. Também não está 
descartada a possibilidade 
de acerto de contas por tráfi-
co de drogas”, disse o delega-
do Sylvio Rabello.

O delegado informou 
ainda que os adolescentes 
serão entregues à Justiça e 
que eles já tinham passa-
gem pela polícia. Os dois já 
tinham sido apreendidos no 
dia 28 de janeiro deste ano, 
acusados de terem arre-
messado pacotes com dro-
ga para dentro do Presídio 
Regional de Patos. “Estamos 
comemorando junto com 
toda a equipe de investiga-
ção e o GTE a elucidação de 
100% dos casos de homicí-
dio cometidos neste primei-
ro trimestre de 2015 em Pa-
tos”, concluiu. 

Polícia apreende adolescentes 
e elucida homicídio em Patos

DenÚncia anÔniMa

No Sertão e Alto Sertão 
paraibano há possibilidade de 
chuvas isoladas durante os pe-
ríodos da tarde e noite de hoje. 
Já no Litoral, Brejo e Agreste 
a previsão é de nebulosidade 
variável, podendo haver preci-
pitações ocasionais. A mínima, 
considerando todas as regiões, 
será de 21oC e a máxima de 
36oC. A informação é da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (Aesa). 

A temperatura, deverá va-
riar de 25oC a 31oC no Litoral. 
No Brejo, os termômetros os-
cilarão de 21oC a 29oC. A míni-
ma no Agreste será de 21oC e a 
máxima de 31oC.

No Cariri, a variação vai 
ser de 22oC a 34oC e, no Ser-
tão, de 23oC a 36oC. Para o Alto 
Sertão, a previsão é  mínima de 
23o e máxima de 35oC.

Aesa prevê hoje 
chuvas isoladas 
no Sertão e Alto 
Sertão paraibano

As ações de combate aos cri-
mes patrimoniais (roubos e furtos) 
resultaram na prisão e apreensão 
de 14 suspeitos, no fim de sema-
na, nas cidades de Campina Gran-
de, Monteiro, São João do Tigre, 
João Pessoa e Santa Rita. A Polícia 
Militar deteve todos os acusados 
em flagrante, envolvidos em ca-
sos contra estabelecimentos co-
merciais, residências e pessoas.

No Centro de Campina Gran-
de, no domingo, três adolescentes 
foram apreendidos após arrom-
barem uma loja de eletrodomés-
ticos, na Avenida Presidente João 
Pessoa. Os jovens, que têm 16 e 
15 anos de idade, utilizaram uma 
chave de fenda para praticar a 
ação. Eles pretendiam levar celu-
lares do estabelecimento. O trio 
foi apresentado na Central da Po-
lícia Civil e autuado por tentativa 

de furto qualificado. 
Em várias cidades foram rea-

lizados bloqueios policiais com 
o intuito de prevenir os crimes, 
principalmente utilizando motos 
para facilitar a fuga. As ações vão 
continuar durante todo o mês de 
março.

Na semana passada – A últi-
ma semana terminou com 35 sus-
peitos de roubos e furtos detidos 
pela Polícia Militar, na Paraíba. 
No total, das 7h da última segun-
da-feira (9) até as 7h de ontem, 
49 pessoas foram detidas por 
crimes contra o patrimônio, em 
todo o Estado.

armas
Mais 11 armas de fogo foram 

retiradas de circulação, nesse fim 
de semana, pela Polícia Militar 
da Paraíba. As apreensões ocor-

reram nas cidades de Santa Rita, 
Campina Grande, Conde, Barra 
de São Miguel, Araruna, São José 
dos Cordeiros, Taperoá e Serra 
Branca.

Foram apreendidos seis revól-
veres, quatro espingardas e um ri-
fle. No total, dez suspeitos foram 
detidos por porte ilegal de arma.

Um deles foi Paulo Henrique 
da Silva, de 35 anos, preso com 
um revólver calibre 38, na Aveni-
da Campina Grande, no bairro de 
Tibiri II, em Santa Rita. Ele foi le-
vado para a 6ª Delegacia Distrital, 
no mesmo município.

Apesar das prisões e apreen-
sões em flagrante, os suspeitos 
encontrados com as armas podem 
responder em liberdade, já que a 
legislação admite fiança para os 
crimes de porte ilegal de arma de 
fogo.

Presos 14 suspeitos de roubos 
FiM De seMana

FOtO: Claudio Goes
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Eduardo Cardozo afirma 
que o governo está 
aberto ao diálogo
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Mulher ganha mais uma delegacia
Contra a violênCia doméstiCa

Especializada funcionará 
na sede da nova Central 
de Polícia, em João Pessoa

O secretário de Se-
gurança e Defesa Social, 
Claudio Lima, informou 
ontem que o Governo do 
Estado vai abrir a segun-
da delegacia especializa-
da de violência doméstica 
contra mulheres na nova 
Central de Polícia, que 
deverá ser inaugurada no 
segundo semestre deste 
ano. A informação foi dada 
durante inauguração de 
uma brinquedoteca na De-
legacia Especializada da 
Mulher, na Avenida Pedro 
II, em João Pessoa. 

Segundo ele, a inicia-
tiva de instalação da brin-
quedoteca faz parte do pla-
nejamento de humanização 
do atendimento nas dele-
gacias, principalmente na 
questão da violência de gê-
nero. “Pensamos em expan-
dir as brinquedotecas e le-
var para outras delegacias 
de atendimento para mu-
lheres em situação de vio-
lência. Já a nova delegacia 
chega num momento corre-
to para atender o aumento 
da demanda e também me-
lhorar o acesso para mulhe-
res que moram em bairros 
de Mangabeira, Valentina e 
na área sul”, disse.

A coordenadora das 
Delegacias das Mulheres 
do Estado, Maisa Félix, dis-
se que o equipamento da 
brinquedoteca tem um am-
biente adaptado para crian-
ças com tapetes, cadeiras, 
mesas, livros e brinquedos. 
“As mulheres chegam às de-
legacias fragilizadas e ge-
ralmente trazem seus filhos 
para o momento onde se-

O secretário de Segurança e Defesa Social, Claudio Lima, informou sobre a nova especializada durante inauguração de brinquedoteca na Delegacia da Mulher, na capital

rão ouvidas. Neste instante 
de muito trauma e desgaste 
emocional é preciso que as 
crianças fiquem num am-
biente acolhedor, onde pos-
sam brincar”, ressaltou.

Segundo a delegada, so-
mente este ano, 250 inqué-
ritos de violência domésti-
ca já estão tramitando. Em 
2014, um total de 1.778 
inquéritos foi concluído na 

Delegacia da Mulher de João 
Pessoa e 2.504 medidas 
protetivas foram expedidas 
pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba. 

A secretária da Mu-
lher e da Diversidade Hu-
mana, Gilberta Soares, 
parabenizou a iniciativa e 
disse que o trabalho afi-
nado entre os órgãos de 
Governo apontam para 

redução da violência em 
27,5% nos homicídios de 
mulheres nos últimos três 
anos. “O trabalho humani-
zado é fundamental, assim 
como o enfrentamento da 
violência com a prisão de 
agressores. A mulher que 
sai de casa para fazer uma 
denúncia, muitas vezes 
enfrenta a família, os vizi-
nhos, até chegar à delega-

cia. Ela precisa sentir que 
está segura e que a violên-
cia não ficará impune”, dis-
se Gilberta Soares.

Cultura pela paz
Durante a inauguração 

da brinquedoteca estavam 
presentes a juíza da Vara 
da Mulher, Rita de Cássia, 
a promotora pública da 
Mulher, Rosane Araújo, re-

presentantes da Polícia Mi-
litar, e o delegado-geral da 
Polícia Civil, José Alves. Se-
gundo a promotora, Rosane 
Araujo,  a violência domés-
tica é “ madrasta” de todas 
as  violências. “Temos uma 
legislação recente, a Lei 
Maria da Penha, e juntos 
podemos criar uma outra 
cultura. Uma cultura pela 
paz”, disse  a promotora.

FOTO: Edvaldo Malaquias/Secom-PB

O governador Ricardo Coutinho assi-
na, hoje, o protocolo de intenções entre 
o Governo do Estado e o Centro Gestor 
da Internet para a realização do Internet 
Governance Fórum (IGF) da Organização 
das Nações Unidas - ONU. Representan-
tes da ONU, do Itamaraty e do Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI) já estão 
na capital paraibana para participar da 
solenidade que acontece às 10h, no Sa-
lão Nobre do Palácio da Redenção.

A equipe ficará na cidade até o pró-
ximo dia 20 e também programou uma 
visita ao Centro de Convenções de João 
Pessoa, local que sediará, entre os dias 9 
e 13 de novembro, a décima edição do 
IGF. Durante uma semana, João Pessoa 
será a capital mundial da Internet, e vai 
receber cerca de três mil pessoas de 130 
países. Esta será a primeira vez que a re-
gião Nordeste receberá o evento. 

Fazem parte da equipe Vyacheslav 
Cherkasov - Senior Officer/UNDESA, Ja-
nis Karklins (Ambassador Latvia) - IGF 
General Event Coordinator, Chengetai 
Masango - IGF/MAG Secretariat, Hart-
mut Glaser - Executive Secretary/CGI.br.

O secretário da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos, do Meio Ambiente 
e da Ciência e Tecnologia, João Azevê-
do Lins Filho, ressaltou a importância 

do evento, que vai receber o secretá-
rio-geral da ONU, a presidente Dilma 
Rousseff, chefes de Estado, empresá-
rios, pessoas e entidades ligadas à Tec-
nologia da Informação.

“No mundo, hoje, está se discutindo 
qual é a melhor maneira de se fazer a 
gestão da internet. Esse é um dos mais 
importantes eventos já realizados ao 
longo desses anos, primeiro porque é o 
encerramento de um ciclo e, segundo 
porque daqui de João Pessoa talvez saia 
uma carta que seja um indicativo para 
padronização desse tipo de governan-
ça”, explicou o secretário.

Ainda de acordo com João Azevêdo, 
além do Fórum, outros eventos paralelos 
também estarão acontecendo em vários 
pontos. “É um evento que, sem sombra 
de dúvidas, vai mexer com a cidade toda 
pela sua importância”, observou. 

Fórum
O Fórum foi criado pela Organiza-

ção das Nações Unidas no ano de 2006, 
pelo então secretário-geral, Kofi Annan, 
e vem sendo realizado anualmente em 
vários países. Esta será a primeira vez que 
a região Nordeste receberá o evento. A 
primeira vez que o Brasil sediou o IGF, foi 
em 2007, na cidade do Rio de Janeiro.

Protocolo de intenções 
será assinado hoje em JP

Fórum mundial dE intErnEt

“Competência ele tem 
demais. Possui experiência 
administrativa, é um homem 
público sério, que preza a 
ética e a transparência. Um 
cidadão de bem e um grande 
pai de família”. Foi com esses 
adjetivos que o presidente 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), vereador Dur-
val Ferreira (PP), classificou a 
postura e comportamento do 
recém-empossado presiden-
te do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB), conselheiro 
Arthur Cunha Lima.

Para Durval, a escolha 
de Arthur Cunha Lima para 
presidir a Corte de Contas da 
Paraíba comprova o respeito 
e a confiança que ele tem dos 
colegas e servidores do órgão 
de fiscalização. O parlamentar 
participou da sessão solene 
de posse do conselheiro Ar-
thur Cunha Lima para o biê-
nio 2015/2017, que ocorreu 
na sexta-feira (13), no Centro 
Cultural Ariano Suassuna, 
anexo do TCE. Na mesma ses-
são, também foram empos-
sados os conselheiros André 
Carlo Torres, vice-presidente 
do TCE-PB; Fernando Catão, 
corregedor; Nominando Di-

niz, ouvidor; Fábio Nogueira, 
presidente da 1ª Câmara; e 
Arnóbio Viana, presidente da 
2ª Câmara.

A solenidade foi bastante 
prestigiada por autoridades. 
Alguns compuseram a mesa 
dos trabalhos, como o gover-
nador Ricardo Coutinho; o 
prefeito da capital, Luciano 
Cartaxo; o ministro do Tri-
bunal de Contas do Estado, 
Vital Filho; os deputados fe-
derais Rômulo Gouveia e Pe-
dro Cunha Lima; o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Adriano Galdino; 
o presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador Mar-
cos Cavalcanti; o promotor 
Amadeu Rodrigues, repre-
sentando o procurador-geral 
de Justiça, Betrand Asfóra; o 
presidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral, desembargador 
João Alves; além de familiares 
e amigos do empossado.

A mesa ainda foi com-
posta pela procuradora ge-
ral do Ministério Público de 
Contas, Elvira Samara Perei-
ra de Oliveira; pelo represen-
tante da OAB, Vital Bezerra; e 
pelo conselheiro aposentado 
Luiz Nunes.

Durval: “Arthur preza 
a ética e a seriedade”

novo PrEsidEntE do tCE
obras de arte 
em edificações

O vereador Raoni Mendes 
(PDT) apresentou, na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP), um 
projeto de Lei que adéqua a legis-
lação sobre a obrigatoriedade de 
obras de arte nas edificações na 
capital. A proposta prevê o fim da 
exigência para as obras de prédios 
públicos estaduais e federais.

A matéria altera a Lei Ordi-
nária Municipal n° 5.738/88 sobre 
a obrigação de obras de arte nas 
construções públicas, devido a 
incompatibilidade em contratar 
artistas através de licitações. A 
exigência, porém, permanece para 
o caso de edificações de compe-
tência municipal, portanto, a arte 
a ser integrada deve ter como co-
missão julgadora durante proces-
so de licitação, representantes da 
Secretaria de Educação e Cultura 
do Município, da Associação de 
Artistas Plásticos Profissionais 
da Paraíba (AAPP), por elas indica-
dos, pelo proprietário do edifício, 
pelo responsável da realização do 
projeto arquitetônico, ou outros 
representantes devidamente au-
torizados por procuração.

Segundo Raoni Mendes, a 
proposta foi feita com atenção às 
decisões do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), que considera 
incompatível a Lei Municipal exis-
tente com a Lei federal sobre os 
processos de licitações“.
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Negros não foram
aos atos de domingo

A população negra não foi aos atos de 15 de 
março. Entre os cerca de 1 milhão de manifes-
tantes — segundo a PM, ou 210 mil, segundo o 
Datafolha — na Avenida Paulista, em São Paulo, e 
os seis mil, na orla da Barra, em Salvador, havia 
pouquíssimos negros. Considerando que a gran-
de maioria (76,3%) da população da Bahia é ne-
gra e que o Estado de São Paulo concentra 34, 6% 
de negros, as manifestações contra a presidente 
Dilma não foram representativas. A explicação é 
evidente: as políticas associadas especificamente 
a essa parte de brasileiros  -  51% da população 
do país  -  não estavam sequer consideradas.

“O principal objetivo das manifestações do 
dia 15 de março não contempla os anseios da 
comunidade negra”, explica o sociólogo Marcelo 
Arouca, 34 anos, um dos fundadores do Núcleo 
de Estudantes Negros da Universidade Federal da 
Bahia. A pouca presença de negros nos protestos 
de domingo evidencia algo ainda mais grave. O 
que uniu tanta gente nas ruas é também reação 
às conquistas do movimento negro nos últimos 
10 anos, como direitos trabalhistas das domésti-
cas e adoção de cotas em universidades federais.

“Essas políticas incomodam a elite branca. 
Os mesmos que estiveram reivindicando hoje são 
aqueles que enriqueceram à custa da escravidão 
negra e que não se conformam com o mínimo de 
reparação do Estado”, avalia Arouca.

Para minimizar o desequilíbrio representa-
tivo entre os manifestantes de domingo, organi-
zadores fizeram questão de posicionar os poucos 
negros que participaram do ato em destaque. 

Seria uma forma de tentar maquiar o que fi-
cou explícito: a demanda por combater a corrup-
ção é uma pauta comum a qualquer um, mas não 
reflete os anseios das parcelas mais reprimidas e 
desfavorecidas da sociedade brasileira. 

Essas demandas continuarão fora da pauta 
se depender da motivação daqueles que protes-
taram neste domingo. “Como a população negra 
teve acesso aos bens de consumo, a elite  -  que 
sempre teve privilégios  -  reclamou o posto de 
elite”, afirma Jorge X, militante do movimento 
negro da Bahia e servidor da Defensoria Pública 
do Estado.

 “Por outro lado, o que mais me espanta é 
que a vida é o bem mais precioso que existe. 
Mesmo assim, essas pessoas nunca foram às 
ruas para se manifestar pelo direito à vida”, 
completa Jorge, que é contra a corrupção e críti-
co ao governo atual.

“Porque a vida ceifada, em sua grande maio-
ria, é da população negra, o que não sensibiliza.”

A dívida do Brasil com a comunidade negra 
ainda não começou a ser reparada. Seguiu como 
perseguição durante a ditadura e persiste na 
prática violenta contra os jovens negros, cerca de 
70% das vítimas de homicídios no país.

 Prova disso é o relatório divulgado pela 
Comissão Estadual da Verdade de São Paulo na 
última quinta-feira, 12/03, que é taxativo: “A 
população pobre e negra é atingida até os dias 
de hoje com práticas instauradas no período da 
ditadura.” A CEV Rubens Paiva recomenda que 
“o Estado brasileiro reconheça e peça desculpas 
pela perseguição à população negra, não somente 
durante o período da ditadura no país, quanto 
pelos anos de escravidão e opressão até os dias 
atuais; que o Estado reconheça as práticas abu-
sivas contra negros e as reprima como forma de 
garantia da igualdade e da democracia; que seja 
valorizada a memória da resistência da popula-
ção negra contra a ditadura e que sejam homena-
geados seus militantes.”

Transcrito do blog “Jornalistas livres”  
(https://medium.com/jornalistas-livres)

Dilma diz que valeu a pena lutar
pela liberdade e pela democracia
Presidente falou sobre as 
manifestações de domingo, 
ontem, em Brasília

A presidente Dilma 
Rousseff disse ontem que 
recebeu as manifestações 
deste domingo contra seu 
governo com humildade, 
mas firmeza. Segundo ela, 
as manifestações mostram 
que o “governo tem que 
dialogar, escutar, saber do 
que se tratam” os protestos. 
”Ouvir é a palavra, e dialo-
gar é a ação”, avaliou.

“Estamos numa fase de 
buscar o consenso mínimo. 
É da democracia não haver 
concordância e unanimida-
de. Só num regime [ditato-
rial], alguns pensam que 
falam e os outros que calem 
a boca. Não quero consen-
so. Você tem que aceitar 
que vozes são diferentes 
num país complexo como 
esse, mas tem de haver res-
ponsabilidade com as ins-
tituições”, disse, citanto o 
Congresso, o Executivo e o 
Judiciário

Ao discursar duran-
te cerimônia de sanção do 
novo Código de Processo Ci-
vil, Dilma comentou os pro-
testos em todas as regiões 
do país. “Ontem (domingo), 
quando eu vi centenas e mi-
lhares de cidadãos se mani-
festando, não pude deixar 
de pensar que valeu a pena 
lutar pela liberdade e pela 

democracia. Esse país está 
mais forte do que nunca”.

Em entrevista a jorna-
listas no Palácio do Planal-
to, a presidente voltou a 
comentar as manifestações, 
que considerou pacíficas 
e sem violência. “Em uma 
postura de um lado humil-
de, você tem de aceitar o 
diálogo, então nós temos de 
ser humildes. Estou aberta 
ao diálogo. Ao mesmo tem-
po, o governo tem que ter 
uma postura firme naquilo 
que ele acha que é impor-
tante”.

Segundo Dilma, o Go-
verno Federal tem dado 
respostas coerentes aos 
pedidos que vêm das ruas, 
como o pacote de medidas 
de combate à corrupção, 

que, prometeu, será anun-
ciado nos próximos dias.

No entanto, há algumas 
divergências em outras de-
mandas das manifestações, 
como no caso do ajuste eco-
nômico. “Nós achamos que 
o ajuste é essencial”, de-
fendeu. “Não vou deixar de 
dizer para todo mundo que 
queremos fazer o ajuste”, 
disse, ao reconhecer que as 
armas de combate à crise se 
esgotaram e que agora o go-
verno precisa “iniciar outro 
caminho”.

Depois de enumerar as 
medidas que tomou na área 
econômica em seu primeiro 
mandato para amortecer os 
efeitos da crise internacio-
nal e de garantir que, ape-
sar dos ajustes, o governo 

não vai acabar com o cré-
dito nem com a desonera-
ção da folha de pagamento, 
Dilma reconheceu que as 
medidas podem ter falhado, 
mas que não acredita qui 
tenham piorado a situação 
do país. 

“É possível que a gen-
te possa ter até cometido 
algum erro de dosagem na 
reação à crise”, admitiu. 
“[Mas] Ninguém pode negar 
que não fizemos de tudo 
para a economia reagir. Em 
qualquer atividade humana 
se comete erros, longe de 
mim achar que não come-
ti erro nenhum. O que não 
posso é ser responsabiliza-
da por algo que seria pior 
se não tivéssemos feito, 
adotado”, justificou.

Dilma Rousseff fala sobre os protestos e a corrupção, após cerimônia no Palácio do Planalto

MPF denuncia mais 27 investigados
O Ministério Público 

Federal (MPF) denunciou 
ontem à Justiça Federal em 
Curitiba 27 investigados na 
Operação Lava Jato. Entre 
eles estão o tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto, o ex-dire-
tor de Serviços da Petrobras 
Renato Duque e o ex-gerente 
da estatal Pedro Barusco, 
além de outros investigados 
na décima fase da operação, 
deflagrada ontem.

Entre os denunciados 
também estão o doleiro Al-

berto Youssef e o ex-diretor 
de Abastecimento da Petro-
bras Paulo Roberto Costa e 
executivos de empreiteiras, 
já investigados em outras 
fases da Operação Lava Jato. 
Todos são acusados dos cri-
mes de lavagem de dinheiro 
e corrupção. As acusações 
serão julgadas pelo juiz fede-
ral Sérgio Moro, da 13ª Vara 
Federal em Curitiba.

Na denúncia, os procu-
radores apontam novos des-
vios de recursos em contra-
tos com a Petrobras. Desta 
vez, as obras investigadas fo-
ram a Refinaria Getúlio Var-

gas, em Araucária, no Paraná, 
e a Refinaria de Paulínia, em 
São Paulo.

Segundo os procurado-
res, João Vaccari Neto partici-
pou de reuniões com Renato 
Duque, ex-diretor de Servi-
ços da Petrobras, nas quais 
eram acertados os valores 
que seriam transferidos ao 
PT por meio de doações le-
gais. Segundo o MPF, foram 
feitas 24 doações no valor de 
R$ 4,26 milhões.

Desde o surgimento das 
denúncias envolvendo Vac-
cari, o PT afirma que só re-
cebe doações de campanha 

com valores oriundos de ori-
gem legal. 

Prisão 
Já o ex-diretor de Enge-

nharia e Serviços da Petro-
bras Renato Duque foi um 
dos cinco presos ontem pela 
Polícia Federal na décima 
fase da Operação Lava Jato. 
Duque – que já havia sido 
detido, em dezembro, na sé-
tima fase da operação que in-
vestiga fraude em contratos 
da Petrobras – foi preso em 
casa, no Rio de Janeiro, onde 
também foram apreendidos, 
131 quadros.

OPERAÇÃO LAVA JATO

Para ministro, os ajustes são necessários

O ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, disse ontem, 
em palestra para empresá-
rios da Associação Comercial 
de São Paulo, que o funda-
mento do que o governo está 
fazendo na economia está 
relacionado às mudanças po-
líticas executadas pelos prin-
cipais parceiros mundiais do 
Brasil. 

“A presidente Dilma 
Rousseff fala que o mundo 
mudou não porque é uma 
desculpa, mas porque pre-
cisamos nos adaptar: senão, 
fica impossível continuar 
com a política anticíclica. 
Primeiro, porque as contas 
não aguentam; segundo, por-
que nossos parceiros estão 

em outra”, explicou. “O que 
vimos de queda [de preços] 
de commodities e de aumen-
to do câmbio é consequência 
do fim da política anticíclica 
desses países. Agora não te-
mos muito mais o quer esco-
lher. Temos que nos adaptar”, 
acrescentou.

Segundo ele, a boa no-
tícia é a de que, no Brasil, 
quando é preciso adaptação 
a momento delicados, todos 
colaboram, resultando em 
reequilíbrio das contas. O mi-
nistro citou, como exemplo 
de colaboração de todos os 
setores da sociedade, a per-
cepção de que o ajuste fiscal 
não aumentará impostos e 
sim reduzirá a desoneração 
de itens, medida aprovada 
em determinado momento 
com objetivo específico.

“As medidas adotadas 
[agora] nada mais [signifi-
cam] do que ajustar [a eco-
nomia] a uma nova situação 
e eliminar algumas coisas 
feitas em um período em que 
se falava de política anticí-
clica. Não havia presunção 
de persistência nessas ques-
tões para sempre porque são 
itens insustentáveis do pon-
to de vista fiscal”, disse.

Levy ressaltou que a 
presidente Dilma Rousseff 
está absolutamente tranqui-
la e confiante sobre o cami-
nho a ser seguido. Para ele, 
mesmo que a presidente Dil-
ma tenha de consultar o Con-
gresso Nacional, adotará o 
caminho por ter consciência 
de que o país é democrático.

Ele acrescentou que o 
contato do governo com o 

Congresso será feito com 
base em um trabalho de con-
vencimento. “O objetivo das 
medidas é trazer tranqui-
lidade aos negócios, já que 
o mercado mudou e se não 
mudarmos também teremos 
problemas.”

O ministro lembrou que 
os gastos públicos continu-
am altos e acrescentou que 
é preciso fazer ajustes para 
mostrar ao setor privado um 
cenário que dê confiança. 
“Queremos evitar cenários 
muito desfavoráveis, porque 
aí fica muito difícil trabalhar. 
Se fizermos no tamanho ne-
cessário, rapidamente tere-
mos um cenário no qual as 
pessoas podem sentir o chão 
firme, começar a trabalhar 
com menos incerteza e cor-
rer riscos.”

ECONOMIA BRASILEIRA

Flávia Albuquerque
Repórter da Agência Brasil 

Foto: Agência Brasil

André Richter
Repórter da Agência Brasil 

Paulo Victor Chagas
Repórter da Agência Brasil
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O programa atende hoje 
14 milhões de famílias e o 
custo anual é R$ 27 bilhões

Bolsa Família não sofrerá com  
o ajuste fiscal, garante ministra

O Programa Bolsa Famí-
lia não sofrerá com o ajuste 
fiscal proposto pela área 
econômica do Governo Fe-
deral para este ano, segun-
do a ministra do Desenvol-
vimento Social e Combate à 
Fome, Tereza Campello. Ela 
explica que o custo anual do 
programa, que atende a cer-
ca de 14 milhões de famílias, 
é R$ 27 bilhões.

“Isso dá menos de 0,5% 
do PIB [Produto Interno 
Bruto, que é a soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país]. Com menos de 
0,5% do PIB, complemen-
ta-se a renda de 14 milhões 
de famílias. O Bolsa Família 
não substitui o salário, ele 
é um complemento que dá, 
em média, R$ 170 por famí-
lia”, disse a ministra.

Segundo ela, no entan-
to, apesar de o ajuste fis-
cal não prever um corte de 

verbas no Bolsa Família, o 
Ministério do Desenvolvi-
mento Social, responsável 
pelo programa, tem busca-
do reduzir seus gastos de 
outra forma.

“Estamos fazendo no 
governo todo um esforço 
para atravessar esse mo-
mento de crise, que não é só 
do Brasil, é internacional. 
Nós estamos tentando, ao 
máximo, reduzir despesas. 
Sempre é possível ser mais 
eficiente no gasto. Estamos 
reduzindo publicações, ten-
tando gastar menos com 
diárias e passagens. Mas o 
Bolsa Família e os direitos 
da população pobre estão 
garantidos”, disse.

A ministra participou 
da abertura do Encontro 
Regional do Colegiado Na-
cional de Gestores Munici-
pais de Assistência Social 
(Congemas) no Sudeste. O 
evento reúne, hoje e ama-
nhã, em Niterói, no Grande 
Rio, técnicos e gestores de 
prefeituras da região para 
propor melhorias na gestão 
de programas, ações e ser-
viços do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas).

 BRASIL 

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

FOTO: Wilson Dias/Agência Brasil

A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, disse que o ajuste fiscal na prevê corte no programa

Localizada na região Noroeste de 
Minas Gerais e conhecida como Ci-
dade do Ouro, Paracatu conta atual-
mente com a maior mina de ouro do 
país e a maior do mundo a céu aberto. 
A mineração no chamado Morro do 
Ouro, liderada pela empresa canaden-
se Kinross Gold Corporation, repre-
senta a principal atividade industrial 
para a geração de emprego e renda 
na região, mas assusta moradores do 
pequeno município.

A proximidade entre as atividades 
de mineração e os bairros da cidade 
e a possibilidade de intoxicação por 
metais pesados liberados durante a 
extração do ouro deixam a população 
preocupada.

Em 2006, a mineradora iniciou 
um projeto de expansão para elevar 
a capacidade de produção da mina 
de Paracatu de 5 para 15 tonela-

das anuais de ouro até setembro de 
2008. O projeto também ampliava 
em mais de 30 anos o tempo de vida 
útil da mina. As atividades exigiram 
ainda a criação de uma nova barra-
gem para o despejo de rejeitos - ma-
terial que sobra do processo de sepa-
ração do ouro.

Um dos bairros diretamente atin-
gidos pela expansão da mineradora 
é o Alto da Colina. No local, ainda é 
possível ver postes de iluminação e 
árvores frutíferas onde antes havia 
ruas e casas. Os terrenos foram com-
prados pela Kinross e cercados. Nos 
locais, uma placa indica: “proprieda-
de privada”.

Cleonice Magalhães, de 33 anos, 
chegou a ser sondada para vender o 
terreno, mas permanece no bairro. 
“Mudou muita coisa por aqui. A gen-
te tinha muita vizinhança. O bairro 
era tranquilo, sem barulho”, contou a 
dona de casa, que mora no local com 
o marido e dois filhos.

Expansão da maior mina de 
ouro assusta moradores

PARACATU-MG

Paula Laboissière
Da Agência Brasil

A Caixa Econômica Fe-
deral ficou em primeiro lugar, 
pela terceira vez consecutiva, 
no ranking de queixas contra 
bancos com mais de 2 milhões 
de clientes. Em fevereiro, clien-
tes registraram 887 reclama-
ções procedentes contra o 
banco, que teve índice de 11,84 
pontos,  segundo a metodolo-
gia do Banco Central. Os dados 
foram divulgados ontem.

Em segundo lugar na lis-
ta dos bancos de maior porte, 
ficou o HSBC, com 85 queixas 
e índice de 8,29. Em terceiro, 
vem o Santander, com 211 
queixas e 6,69 pontos. O Ban-

risul ocupou o quarto lugar, 
com 22 queixas e pontuação 
de 5,62, e o Bradesco, o quin-
to lugar, com 399 reclama-
ções e 5,31 pontos.

O índice representa o nú-
mero de reclamações da insti-
tuição financeira para cada 1 
milhão de clientes. Para chegar 
ao percentual, as reclamações 
são divididas pelo número de 
clientes do banco e multiplica-
das por 1 milhão. A posição do 
banco no ranking do BC depen-
derá do índice, mesmo que te-
nha sido alvo de mais reclama-
ções em números absolutos.

As irregularidades relati-
vas à confiabilidade, seguran-
ça, ao sigilo ou à legitimidade 
das operações ocuparam o 

primeiro lugar entre as queixas 
contra bancos julgadas proce-
dentes. Houve 579 queixas por 
esse motivo em janeiro. Em 
segundo lugar, ficou o débito 
em conta não autorizado pelo 
cliente, com 224 reclamações. 
A terceira posição foi ocupada 
pela restrição à realização de 
portabilidade de operação de 
crédito, com 194 menções.

A recusa ou dificuldade 
de acesso aos canais de aten-
dimento e as irregularidades 
no fornecimento de documen-
to para liquidar antecipada-
mente operação de crédito 
consignado tiveram, respecti-
vamente, 155 e 111 queixas. 
No total, houve 2.593 reclama-
ções em fevereiro.

CEF segue líder do ranking 
de queixas contra os bancos

PELA TERCEIRA VEZ

O Ministério da Justiça 
autorizou a atuação da For-
ça Nacional de Segurança 
no Piauí pelo prazo de 90 
dias. O pedido para o traba-
lho dos agentes no Estado 
partiu do governador Wel-
lington Dias. A portaria com 
a autorização está publica-
da na edição de ontem do 
Diário Oficial da União.

A Força Nacional de Se-
gurança vai atuar no Piauí 
no combate a crimes vio-
lentos letais e contra o pa-
trimônio, de acordo com a 
portaria. O secretário de 
Segurança Pública do Piauí, 
Fábio Abreu, disse que deve 
variar de 90 a 120 o núme-

ro de militares que vão re-
forçar o efetivo no Estado.

Os militares vão traba-
lhar para combater crimes 
como homicídio, assalto a 
bancos, aos caixas eletrôni-
cos e o tráfico de drogas. Ini-
cialmente, as atividades da 
Força Nacional de Seguran-
ça no Piauí ficarão concen-
tradas na capital, Teresina, 
mas podem ser estendidas 
para outras cidades.

O Ministério da Justi-
ça também prorrogou por 
90 dias a atuação da Força 
Nacional de Segurança no 
Rio Grande do Norte, onde 
auxiliará o Corpo de Bom-
beiros na segurança e em 
atividades de prevenção e 
salvamento na orla maríti-
ma do Estado

Força Nacional reforça 
segurança em Estados

POR 90 DIAS
Fidelix é condenado 
por danos morais

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo condenou o ex-candidato do 
PRTB à presidência da República 
Levy Fidelix ao pagamento de R$ 1 
milhão, em indenização por danos 
morais, a movimentos ligados à po-
pulação LGBT (sigla para lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transe-
xuais e transgêneros).

A decisão foi tomada com 
base em declarações feitas pelo en-
tão presidenciável durante debate 
pré-eleitoral transmitido pela Rede 
Record em setembro do ano passado, 
quando Levy Fidelix usou expressões 
como “dois iguais não fazem filho” e 
“aparelho excretor não reproduz” ao 
se referir a casais homossexuais.

O valor da indenização, corrigi-
do, será destinado a ações de promo-
ção de igualdade da população LGBT. 
A sentença é em primeira instância e 
ainda cabe recurso. A assessoria de 
imprensa de Levy Fidelix informou 
que ainda não tem um posicionamen-
to sobre a sentença. 

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Mariana Branco
Da Agência Brasil

O geólogo e diretor da Funda-
ção Acangaú, Márcio José dos San-
tos, mora em Paracatu há 26 anos 
e critica fortemente o fato de as 
atividades da empresa serem exe-
cutadas tão perto do município.

“O projeto de lavra, no início, 
era curto, de 15 anos, mas a em-
presa veio com um plano de expan-
são”, contou. 

Ele lembrou que a região vive 
longos períodos de estiagem e que 
a poeira carregada de metais pesa-
dos é perigosa para a saúde huma-
na, sobretudo para os que vivem 
em bairros periféricos e mais pró-
ximos à mina. 

“Quando um processo de con-
taminação se inicia, é muito difícil 

reverter. A tendência é a acumula-
ção”, alertou.

A secretária de Saúde da cidade, 
Nádia Maria Roquete Franco, desta-
cou que, em 2013, a prefeitura di-
vulgou um estudo garantindo que a 
população da cidade estava livre de 
qualquer tipo de intoxicação – inclu-
sive por arsênio, liberado pela mine-
ração de ouro a céu aberto. Foram 
colhidas amostras de urina, sangue 
e cabelo dos habitantes. Também foi 
feita uma análise da água consumi-
da pela população. Ela admite, en-
tretanto, que vê com preocupação a 
aproximação da mineradora com a 
cidade e defende um monitoramen-
to constante das atividades e da saú-
de dos moradores.

Geólogo denuncia empresa



O país tem 5,8 milhões de 
eleitores aptos a votar no 
pleito legislativo de hoje

Israelenses vão decidir hoje se
Netanyahu continua como premiê

Os israelenses votam 
hoje para decidir se o primei-
ro-ministro, Benjamin Netan-
yahu, continua no comando 
do país, confrontado com 
ameaças graves à segurança e 
pesados desafios sociais, em 
uma campanha que ignorou 
o conflito israelense-palesti-
no. O país tem 5,8 milhões de 
eleitores aptos a votar.

As eleições legislativas 
são, em grande medida, um 
referendo sobre a permanên-
cia de Netanyahy, 65 anos, de 
direita, primeiro-ministro 
desde março de 2009 e no 
poder há quase uma década. 
O primeiro dos três manda-
tos ocorreu de 1996 a 1999.

Continuar ou não com 
Netanyahu “é a grande ques-
tão” por ele estar “no poder 
há tanto tempo”, explicou 
Tamir Sheafer, professor de 
ciência política. “Trata-se do 
segundo maior período” de 
exercício do poder, depois de 
David Ben Gourion, o funda-
dor do Estado de Israel, disse.

Pesquisa publicada na 
última quinta-feira pelo jor-

nal Haaretz atribui 24 luga-
res à aliança entre o Partido 
Trabalhista, de Isaac Herzog, 
o Kadima, de Tzipi Livni, 
a União Sionista (mais um 
do que na anterior) e 21 ao 
Likud, de Benjamin Netanya-
hu (menos dois) em 120 no 
Parlamento.

Moshé Kahlon, antigo 
membro do Likud e atual-
mente líder de um novo par-
tido de centro-direita (Ku-
lanu), é considerado decisivo 
para a formação do Execu-
tivo depois das eleições. As 
últimas sondagens dão a ele 
entre oito e dez lugares.

Sem o apoio de Moshé 
Kahlon, os dois grandes 
partidos não deverão obter 
maioria no futuro Parlamen-
to, mostram as últimas pes-
quisas.

No sistema israelense, 
o chefe do partido vencedor 
não é necessariamente cha-
mado a formar governo, mas 
quem está mais bem posicio-
nado para formar uma co-
ligação. As diferentes alian-
ças tornam muito incerto o 
adiantamento do nome do 
próximo líder do Executivo.

Em 2009, o Kadima ob-
teve o maior número de lu-
gares, mas Livni foi obrigada 
a ceder a chefia do governo a 
Netanyahu, em um sistema 
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A coalizão liderada por Isaac Herzog (esq.) aparece à frente de Netanyahu nas pesquisas e pode vencer as eleições hoje em Israel

eleitoral que privilegia as co-
ligações.

O futuro primeiro-mi-
nistro terá tarefa de peso, em 
um Estado com 8 milhões de 
habitantes: proteger o país 
contra as ameaças de guerra 
no Norte e no Sul, travar os 
avanços do jihadismo e da 
influência iraniana, respon-
der à ofensiva diplomática 

palestina, enfrentar pressões 
internacionais, restaurar os 
laços com o aliado norte-a-
mericano e, ao mesmo tempo, 
manter vitalidade econômica 
e combater um dos maiores 
níveis de disparidade social 
dos países desenvolvidos.

Netanyahu admitiu que 
o risco de perder é real, de-
pois de as sondagens darem 

a liderança à União Sionista.
“Não brincamos com o 

nosso futuro nem com o fu-
turo dos nossos filhos”, ga-
rantiu ele, no encerramento 
da campanha eleitoral em 
Washington, onde desafiou 
a Casa Branca a dizer tudo 
o que pensava a respeito de 
um eventual acordo sobre o 
programa nuclear do Irã.

O confronto com Washin-
gton, os discursos alarmistas 
sobre a segurança e a polê-
mica sobre o modo de vida 
do casal Netanyahu permi-
tiram ao primeiro-ministro 
apagar as críticas de Herzog 
e Livni sobre os preços da 
habitação ou o custo de vida, 
principais preocupações dos 
israelenses.

Pelo menos 80 pessoas 
morreram em um ataque 
feito no último domingo por 
homens armados a comu-
nidades agrárias do estado 
nigeriano de Bénoué, no 
centro do país, informaram 
ontem fontes parlamenta-
res e policiais citadas pela 
agência EFE. Balanço inicial 
divulgado ontem registrava 
45 mortos.

O ataque ocorreu na ma-

drugada do último domingo, 
quando homens armados 
invadiram a comunidade 
Egba, segundo testemunhas 
citadas pela imprensa local. 
Os confrontos entre pasto-
res nômades e agricultores 
pela exploração de recursos 
são frequentes no centro da 
Nigéria.

“Até agora foram en-
contrados 80 corpos”, disse 
Alhaji Sule Audu, deputado 
de Agatu, aos jornalistas. 
Segundo Sule, moradores 
refugiaram-se em Ogbalu 

e Obagaji, sede do governo 
de Agatu.

Há mais de uma década, 
os confrontos relacionados 
à ocupação da terra são fre-
quentes entre criadores de 
gado muçulmanos fulani e co-
munidades cristãs, principal-
mente no centro da Nigéria, 
país dividido entre o Norte de 
maioria muçulmana e o Sul 
majoritariamente cristão.

A violência entre comu-
nidades de agricultores e 
criadores de gado causaram 
10 mil mortos nos últimos 

20 anos no centro do país, de 
acordo com estimativas de 
organizações de defesa dos 
direitos humanos, como a 
Human Rights Watch.

Os criadores de gado 
queixam-se, há vários anos, 
de perder terras para a agri-
cultura, afirmando serem ví-
timas de uma discriminação 
sistemática. Os conflitos dife-
rem de estado para estado e 
ganham perspectiva religio-
sa nas regiões onde os agri-
cultores são em sua maioria 
cristãos.

Ataque a comunidades agrárias na 
Nigéria deixa 80 pessoas mortas

ConFLIToS dE TERRA

O comércio mundial de 
armas convencionais cresceu 
16% entre 2010 e 2014, em 
comparação aos cinco anos 
anteriores, mostra levanta-
mento divulgado pelo Insti-
tuto Internacional de Estu-
dos para a Paz, de Estocolmo.

Em relação ao período 
2005-2009, os Estados Uni-
dos aumentaram em 23% a 
comercialização de armas, 
mantendo-se como primeiro 
exportador mundial e con-
trolando cerca de 31% das 
vendas. A Rússia é o segundo 
maior exportador.

“Durante muito tempo, 
os Estados Unidos conside-
ravam a venda de armas fer-
ramenta fundamental na po-
lítica externa e de segurança, 
mas as exportações mais 
recentes têm servido apenas 

para manter os níveis de pro-
dução, uma vez que os gastos 
militares diminuiram”, diz o 
instituto.

A Coreia do Sul e os Emi-
rados Árabes Unidos são os 
principais destinatários das ex-
portações de armas dos Esta-
dos Unidos. No caso da Rússia, 
o comércio é sobretudo com a 
Índia, a China e a Argélia.

A China, o terceiro maior 
exportador, tem apenas 5% 
do mercado internacional, 
mas entre 2010 e 2014 re-
gistrou aumento de 143%, 
revela o estudo. A Índia e a 
Arábia Saudita são os maio-
res importadores de armas.

Criado em 1966, o Ins-
tituto Internacional de Es-
tudos para a Paz dedica-se à 
investigação sobre conflitos, 
armamento, desarmamento, 
comércio e controle de ar-
mas.

Cresce 16% o comércio 
de armas convencionais

Haiti anuncia eleições 
gerais no 2º semestre

O governo do Haiti 
anunciou no último domingo 
que as eleições locais - legis-
lativas e presidenciais - serão 
realizadas no segundo se-
mestre deste ano, após longo 
período de incerteza política. 
O primeiro turno das elei-
ções legislativas ocorre em 9 
de agosto e o segundo, em 25 
de outubro – data também 
do primeiro turno das presi-
denciais e das eleições locais. 
Um eventual segundo turno 
das presidenciais será em 27 
de dezembro, informou, em 
nota, o Ministério da Comu-
nicação.

O presidente Michel 

Martelly comprometeu-se 
a “facilitar a realização de 
eleições livres, credíveis, in-
dependentes, transparentes 
e abertas”, acrescentou o mi-
nistério.

Há três anos não há elei-
ções e o mandato do Parla-
mento expirou em janeiro, 
colocando Martelly na po-
sição de dirigente único do 
Haiti, um país onde há fre-
quentes protestos de rua.

Martelly tentou acalmar 
a situação, nomeando como 
primeiro-ministro um repre-
sentante da oposição, Evans 
Paul, e assinando um acordo 
em que se comprometeu a 
realizar eleições até o fim do 
ano.

Da Agência Lusa
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Ciclone Pam 
que atingiu 
arquipélago
matou 24

O ciclone Pam, que atin-
giu o arquipélago de Vanuatu, 
no Pacífico Sul, provocou a 
morte de 24 pessoas, confir-
mou ontem a Coordenação de 
Assuntos Humanitários das 
Nações Unidas (Ocha). O Pam 
atingiu o pico na última sexta-
-feira  à noite, registrando ven-
tos de até 300 quilômetros por 
hora (km/h). Na capital, Port 
Vila, o ciclone tropical chegou 
a atingir rajadas de 340 km/h.

Segundo relatório da ONU, 
a passagem do ciclone provo-
cou a morte de 11 pessoas em 
Tafea, oito em Efate e cinco em 
Tanna. O Pam é o maior ciclone 
já registrado no arquipélago.

Composto por mais de 
80 ilhas que se estendem 
entre as Fiji e a Nova Caledó-
nia, Vanuatu é um dos países 
mais pobres do mundo. 

A Crimeia iniciou  ontem 
as celebrações do primeiro 
aniversário do seu “regresso” 
ao espaço russo, na sequência 
da convocação de um contro-
verso referendo que justificou 
a sua anexação pela Rússia.

Em 16 de março de 2014, 
na presença de soldados de 
forças especiais, que duas se-
manas antes tinham ocupado 
o parlamento e locais estraté-
gicos da península situada no 
sul da Ucrânia, os moradores 
da região aprovaram por larga 
maioria a sua reintegração à 
Federação da Rússia.

No início das festivida-
des, que devem se prolongar 
por toda a semana, milhares 
de pessoas assistiram a um 

concerto em Sebastopol, a 
maior cidade da Crimeia e 
considerada a mais pró-Rús-
sia da região.

“Vocês, habitantes da 
Crimeia, haviam dito que que-
riam regressar a casa e o pre-
sidente russo tomou a sua de-
cisão)”, disse o governador da 
cidade, Serguei Meniailo.

O referendo, aprovado por 
97% dos eleitores, segundo as 
autoridades da Crimeia, mas 
denunciado como ilegal por 
Kiev e pelos países ocidentais, 
iniciou um ano de conflitos di-
plomáticos sem precedentes 
desde o final da Guerra Fria. Ao 
mesmo tempo, deu alento às 
ambições separatistas no leste 
da Ucrânia, onde um conflito 
armado já provocou mais de 6 
mil mortes.

Dois dias depois do re-
ferendo, e num desafio às 
sanções anunciadas pelo 
ocidente, o presidente russo 
Vladimir Putin assinou um 
decreto sobre a integração da 
Crimeia na Rússia.

A União Europeia, por 
meio da chefe da diplomacia, 
Federica Mogherini, reafir-
mou ontem a condenação da 
“anexação ilegal” da penín-
sula e manifestou inquieta-
ção pela sua “crescente mili-
tarização”.

Um ano depois, diversas 
organizações internacionais 
denunciam violações dos di-
reitos humanos na Crimeia e a 
Organização para a Segurança 
e Cooperação na Europa apon-
ta a repressão aos meios de 
comunicação independentes.

Crimeia comemora um ano 
de retorno ao território russo

AnEXAÇÃo PoLÊMICA

Da Agência Lusa
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Jogo marca reinauguração
Governador entrega a
obra com investimentos 
de R$ 4,3 milhões
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Handebol paraibano é
destaque no Brasileiro
disputado na capital

O governador Ricardo 
Coutinho, ao lado da prefei-
ta de Cajazeiras, Denise Oli-
veira, e de lideranças polí-
ticas, inaugurou, no último 
domingo, a reforma e am-
pliação das arquibancadas 
do Estádio Perpétuo Cor-
rêa Lima (O Perpetão), que 
agora tem uma capacidade 
para 12 mil pessoas.

A entrega da obra acon-
teceu antes do jogo Atlético 
e Botafogo (empate de 1 a 
1), que marcou a reinau-
guração do estádio, agora 
preparado para receber 
competições nacionais. 
“Tudo que mexe com pai-
xão, emoção serve para que 
a vida das pessoas se torne 
melhor e o futebol e os es-
portes representam isso. 
Não há outro caminho para 
atrair o interesse da juven-
tude como a educação e o 
esporte”, destacou Ricardo 
Coutinho. 

O Governo do Estado 
investiu R$ 4,3 milhões na 
reforma e ampliação do es-
tádio, que incluiu a constru-
ção da arquibancada sol e a 
melhoria da arquibancada 
sombra, ainda melhorias na 
rede elétrica, no alambrado, 

Uma mistura de alegria e triste-
za na apresentação dos jogadores 
do Campinense, ontem à tarde no 
Renatão, em Campina Grande. Os 
atletas e a comissão técnica come-
moravam a vitória importante so-
bre o Lucena por 3 a 0, e ao mesmo 
tempo lamentavam a séria contusão 
do meia Sandrinho, que foi operado 
ontem pela manhã, no Hospital de 
Traumas de Campina Grande, e fica-
rá afastado do futebol por um pe-
ríodo de três meses. Ele foi atingido 
violentamente pelo atacante Rafael 
do Lucena e teve fratura na fíbula 
do tornozelo direito.

O técnico Francisco Diá ganhou 
um problema, não só para o jogo 
decisivo de amanhã contra o Bahia, 
quando o Campinense precisa da vi-
tória para conquistar uma vaga para 
a segunda fase da Copa do Nordeste, 
mas também para o restante da com-
petição e os jogos do Campeonato 

Paraibano. Amanhã, ele comandará 
um coletivo, quando decidirá quem 
será o substituto do jogador contra o 
Tricolor da Boa Terra.

O elenco da Raposa está conside-
rando esta partida de amanhã contra 
o Bahia como o jogo mais importan-
te do ano. Em caso de vitória, o Ru-
bro-Negro vai atingir 10 pontos e se 
classificará para as quartas de final da 
Copa do Nordeste, como um dos três 
melhores segundo lugares de todos 
os grupos da fase de classificação.

A expectativa em Campina 
Grande é que após a vitória sobre o 
Lucena, no Campeonato Paraibano, 
e a ressurreição na Copa Nordeste 
com a vitória sobre o Globo, fora 
de casa, a torcida do Campinense 
compareça em grande número ao 
Estádio Amigão. "Nós precisamos 
da ajuda do torcedor para empurrar 
o nosso time para uma grande vitó-
ria", disse o treinador Francisco Diá.

Copa do Nordeste
A rodada 5 da Copa do Nordes-

te, encerrada na quinta-feira termi-
nou com a classificação antecipada 
de Vitória (BA), Fortaleza (CE) e 
Bahia (BA). Amanhã serão conheci-
dos os outros cinco classificados às 
quartas de final.

A Copa do Nordeste tem como 
característica marcante a força dos 
clássicos estaduais. Um dos desta-
ques da rodada 6, a última da clas-
sificatória, será justamente um dos 
confrontos mais tradicionais do país, 
o Clássico-Rei, entre Fortaleza e Cea-
rá, clubes de maior torcida do Estado.

Como o Fortaleza já está classifi-
cado em primeiro lugar pelo Grupo 
D, o Ceará, que pertence ao mesmo 
grupo, precisará do resultado posi-
tivo para conquistar uma das três 
vagas previstas para os três melho-
res segundos colocados da Copa do 
Nordeste, conforme prevê o esta-
tuto da competição. Magno Alves, 
atacante do Ceará e um dos artilhei-
ros com quatro gols marcados, pre-
vê uma noite emocionante para o 
futebol nordestino.

Jogadores lamentam a lesão de Sandrinho
CAMPINENSE

O meia Sandrinho recebe atendimento médico no campo

Placa comemorativa da reinauguração do estádio é descerrada pelo governador Ricardo Coutinho Autoridades e desportistas num dos dias mais importantes no Estádio Perpetão, em Cajazeiras

nas cabines de imprensa e 
também nos banheiros. A 
obra está incluída na agenda 
de inaugurações programa-
da para fechar ciclo dos 100 
dias deste segundo mandato 
e marca os 30 anos da inau-
guração do estádio, constru-
ído em 1985 pelo então go-
vernador Wilson Braga.

O governador Ricar-
do Coutinho lembrou que, 
desde 2011, já foram inves-
tidos R$ 151 milhões em 

reformas de estádios, no 
Ronaldão, na Vila Olímpica 
e nos programas Bolsa Atle-
ta e Gol de Placa. Ele ressal-
tou a reforma da parte nova 
do Perpetão como as arqui-
bancadas, mas também a 
parte antiga que estava com 
os banheiros danificados e 
as infiltrações.  “Hoje se vê 
outro estádio, assim como 
estão os estádios Amigão e 
Almeidão, o ginásio Ronal-
dão e o Estádio Marizão, 

que será entregue nos pró-
ximos meses”, observou. 

A prefeita de Cajazei-
ras, Denise Oliveira, agra-
deceu ao Governo do Esta-
do por recuperar o maior 
símbolo do esporte do mu-
nicípio e devolver o orgu-
lho dos cajazeirenses irem 
ver os jogos do Atlético 
no Perpetão. Ela também 
destacou a importância da 
construção de rampas de 
acessibilidade para pessoas 

com algum tipo de necessi-
dade especial, atendendo a 
normas técnicas da ABNT.

O secretário de Esportes 
do Estado, Tíbério Limeira, 
disse que o futebol paraiba-
no vive um novo cenário de 
revitalização das principais 
praças esportivas do Estado. 
“Tenho certeza que o dobro 
da capacidade representará 
mais torcedores no estádio 
e mais brilho para o futebol 
do Sertão”, disse.  

Também participaram 
da inauguração os deputa-
dos Jeová Campos e Ricardo 
Barbosa; a superintendente 
da Suplan, Simone Guima-
rães; o secretário de Comu-
nicação Institucional, Luís 
Torres; do ex-prefeito de 
Cajazeiras, Carlos Antônio; 
o presidente do Atlético Ca-
jazeiras, Euzébio Morais; o 
presidente do Botafogo, No-
vinho Carvalho; e prefeitos 
da região.  

A torcida compareceu em grande número para prestigiar a reinauguração do Perpetão e assistir ao jogo entre Atlético e Botafogo que terminou empatado em 1 a 1

Foto: PBesportes.net
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UFPB/7 conquista o título 
no Brasileiro de Handebol
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Paraíba ganha o título 
no feminino, mas perde 
no masculino para o Rio

De parabéns o governador 
Ricardo Coutinho por mais 
essa bela obra para o nosso 
futebol. A reinauguração do 
Estádio Perpetão reforça o 
compromisso do Governo 
com o esporte. Já reformou 
o Almeidão, Amigão, ginásio 
Ronaldão e vem aí a nova 
Vila Olímpica. Vou completar 
60 anos em junho próximo e 
jamais vi um Governo tão identificado com o esporte 
em suas ações como o atual. E ainda tem a reforma 
do Marizão em curso. Felizmente Estádio não será 
mais problemas para a bola rolar no Campeonato 
Paraibano. Me esqueci que ainda tem a reforma no 
Zezão, em Itaporanga. Governo bom de bola.

O novo Perpetão

A Raposa é a nossa
última esperança

O Campinense nos deu um pouco de esperança na 
Copa do Nordeste após os resultados da quinta rodada 
da competição, na semana passada, e pode ir mais longe 
na disputa se vencer o Bahia, amanhã, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. Uma boa oportunidade para o tor-
cedor raposeiro e até de outras equipes marcar presença 
em grande número. 

É hora de torcer pela Paraíba e apostar todas as 
fichas no Campinense depois da melancólica participação 
do Botafogo na disputa. E continuo sem entender o 
porque dessa pífia campanha porque em nenhum jogo o 
Belo mostrou a sua força. Pelo elenco que dispõe com 
jogadores experientes tudo parece muito estranho. Nos 
cinco jogos disputados, a equipe comandada por Marcelo 
Vilar marcou só três gols na disputa, um desempenho 
ruim. Basta ver a classificação geral, onde o Belo é o pior 
time com apenas um ponto.

Isso não significa dizer também que o Campinense, 
ora brigando por uma vaga, tem sido um time forte. Não. 
a equipe rubro-negra tem sido mais eficiente, porém com 
problemas no seu ataque que só desencantou contra o 
CRB, mas sobra determinação, garra e busca pelo resul-
tado, ao contrário do desorganizado Botafogo que segue 
tendo problemas no Estadual, onde ainda não confirmou 
o favoritismo. 

Deixando o Belo de lado, o Campinense é a nossa 
única esperança e acredito que seus jogadores vão “mor-
der a grama” na partida diante do Bahia que, já classifi-
cado, pode jogar menos pressionado. Na verdade, é um 
perigo enfrentar uma equipe dessa forma porque certa-
mente o risco será maior. Em nada vai facilitar o fato do 
adversário poupar jogadores. Quem está no banco quer 
mostrar serviço e jogar melhor. Então, o técnico Diá tem 
de esquecer a formação do Bahia e fazer o dever de 
casa para chegar à segunda fase. 

A entrada desleal de Rafael Paraíba custou caro ao meia 
Sandrinho, do Campinense. O jogador fraturou a fíbula do 
pé direito e deve passar 90 dias de molho. Fora do Parai-
bano e da Copa do Nordeste. Triste notícia.

Sandrinho

Vi toda a corrida no último 
sábado e gostei do brasileiro 
Felipe Nasr no GP da Austrália 
de F-1 quando levou a Sauber 
ao quinto lugar. Já o outro 
Felipe, o Massa, novamente 
nos deixou frustrados.

Felipe Nasr

Uma reunião na manhã de 
ontem, na Fifa, definiu que a 
cidade de Manaus será uma 
das seis sedes do futebol 
nas Olimpíadas de 2016. O 
Rio de Janeiro terá dois es-
tádios Engenhão e Maracanã.

Sedes em 2016

O jogo Santa Cruz x CSP foi antecipado pela Federação 
Paraibana de Futebol e vai acontecer na próxima quin-
ta-feira, no Teixeirão, às 20h30. Outro jogo antecipado 
é Auto Esporte x Sousa que será realizado no próximo 
domingo às 16 horas no Estádio Almeidão.

Jogos antecipados

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Como já era esperado, 
as equipes paraibanas de-
ram um show na fase final 
do Campeonato Brasileiro de 
Handebol de Praia. Tanto no 
masculino como no feminino, 
os times da Paraíba subiram 
no pódio, mas no masculino, 
os cariocas roubaram a festa 
dos paraibanos, nas areias 
da Praia do Cabo Branco. No 
feminino, o título ficou com 
a UFPB/7 de João Pessoa. Já 
no masculino, o campeão foi 
o Rio Handbeach, do Rio de 
Janeiro.

Na final feminina, uma 
grande surpresa. A favorita 
equipe da APCEF, que tem à 
frente a técnica da Seleção 
Brasileira, e com várias atle-
tas que defenderam o Brasil 
no último Mundial, perdeu 
para a UFPB/7, uma equipe, 
que ganhou dois reforços de 
última hora, as espanholas 
Assun Batista e Luiza Toro. 
Treinada por Bruno Carlos, 
um dos atletas que disputa-
ram também o Brasileiro, a 
UFPB/7 acabou vencendo e 
convencendo nos dois sets. 

No primeiro set, o placar 
foi de 17 a 9. No segundo, a 
Apcef tentou uma reação, 
mas terminou com a vitória 
da equipe adversária por 
16 a 14, com uma atuação 
perfeita da melhor ponta 
da competição e com passa-
gens pela Seleção Brasileira, 
Simone Donata. A equipe 
do HCP, também da Paraíba, 
acabou na terceira posição e 
levou a medalha de bronze.

"Nós fomos unidas como 
uma família. Sabíamos que a 
Apcef era favorita e muito 
forte, mas estávamos focadas 

e entramos para ser campe-
ãs", declarou Simone Dona-
ta, após a conquista do tão 
sonhado título brasileiro e 
desejando voltar em breve à 
Seleção Brasileira. 

No masculino, a equi-
pe carioca Rio Handbeach 
confirmou o favoritismo e 
mostrou porque foi campeã 
no ano passado. Mesmo jo-
gando na casa do adversário, 
o Grêmio CIEF, e com toda a 
torcida contra, soube se im-

por. No primeiro set, deu um 
passeio nos paraibanos e fe-
chou com o placar de 22 a 18. 
No segundo tempo, o Grêmio 
CIEF veio com tudo para 
cima e deu o troco, para delí-
rio da torcida presente. Uma 
vitória incontestável por 15 
a 9. Aí a decisão foi para o 
shoot out, ou seja, os pênaltis 
do handebol. Aí deu a equipe 
do Rio de Janeiro, que venceu 
pelo placar de 5 a 4.

"Já esperávamos que se-

ria um grande jogo, e sabía-
mos que tínhamos do outro 
lado um grande adversário, e 
com o apoio da torcida vinha 
com tudo para cima de nós. 
Mas tivemos tranquilidade 
para executar nosso jogo, 
principalmente no primeiro 
set, e no final não acabamos 
roubando a festa dos parai-
banos, participamos também 
dela junto com os atletas da 
casa", disse o técnico da equi-
pe carioca, Márcio Magliano.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A equipe da UFPB/7 de João Pessoa faturou o título de campeã ao derrotar a Apcef por 16 a 14

No masculino, a equipe carioca do Handbeah confirmou o favoritismo ao derrotar o Grêmio Cief

A Federação Parai-
bana de Beach Soccer 
definirá hoje quem 
será o segundo fina-
lista do primeiro turno 
do Campeonato Parai-
bano da modalidade, 
na categoria Sub-13 
e a data da final. Isto 
só será possível, após o 
julgamento do protes-
to da equipe do Moci-
dade, que alega irre-
gularidade na equipe 
do Pitimbu Fênix, ocor-
rida na semifinal dis-
putada no último sá-
bado na Praia do Cabo 
Branco.

 Na oportunidade, 
o Pitimbu venceu  o 
Mocidade por 9 a 3, ga-
rantindo assim a vaga 
para a decisão contra 
o Moroni, que na ou-
tra semifinal, venceu 
o ADM/Maníacos pelo 
placar de 4 a 2.

A princípio, a deci-
são seria no domingo 

passado, mas diante 
do problema, a FPBS 
decidiu examinar bem 
a situação para decidir 
se o Pitimbu tinha al-
guma irregularidade, 
que faça com que a 
equipe perca os pon-
tos conquistados em 
campo. 

"Nunca aconteceu 
um protesto assim nos 
nossos campeonatos. 
Nós vamos verificar 
com muito cuidado 
para não cometermos 
uma injustiça. Neste 
momento, a decisão 
está suspensa e até 
esta terça feira tudo 
será resolvido e aí 
marcaremos a final do 
primeiro turno", disse 
Ailton Cavalcanti, pre-
sidente da FPBS.

No próximo dia 
21 começa a Copa Ve-
rão,mais uma compe-
tição promovida pela 
Federação Paraibana.

Federação define hoje 
a decisão do Sub-13

BEACH SOCCER

Bastou apenas uma cor-
rida para Felipe Nasr escre-
ver seu nome na história do 
automobilismo brasileiro. 
Com o 5º lugar com a Sauber 
no GP da Austrália do último 
domingo, o brasiliense de 22 
anos alcançou o melhor re-
sultado em uma estreia de 
um piloto do país na Fórmu-
la 1, tornando-se também o 
primeiro brasileiro a pon-
tuar logo em sua primeira 
prova na categoria máxima 
do esporte a motor. Ao ser 
confrontado com as marcas 
históricas, o piloto admitiu 
não esperar um resultado tão 
bom: "Jamais imaginei. Não 
tenho nem palavras".

Em uma corrida inusita-
da em que apenas 11 carros 
cruzaram a linha de chega-
da, levar o carro até o fim da 
prova já seria praticamente 
suficiente para Nasr garantir 
pontos na estreia. Mas o bra-
sileiro foi além. Começando 
do 10º lugar, o piloto da Sau-
ber passou quatro rivais na 
largada e subiu para sexto. 
Ainda no começo da prova, 
deixou Carlos Sainz Jr. (STR) 

para trás e subiu para quinto. 
Depois, conseguiu segurar o 
ídolo local Daniel Ricciardo 
(RBR) até o fim para manter 
a quinta colocação, causan-
do uma ótima impressão em 
todo circo da Fórmula 1.

- Estou muito feliz. Foi 
um dia bem emocionante 
para mim, para as pessoas 
que trabalham comigo, para 
minha família, para a torci-
da brasileira, para todos que 
acreditam. Eu não podia ter 
pedido mais para ter um co-
meço assim. Foi tudo perfeito 
do começo ao fim - disse Nasr, 
que se emocionou ao sair da 
corrida.

Senna e Piquet 
Nasr é o 31º brasileiro a 

correr na F-1. Dos outros 30 
representantes do país, a me-
tade sequer completou a pro-
va. Os motivos foram diversos, 
desde problemas de motor, 
câmbio a acidentes. Nem os 
três grandes campeões brasi-
leiros, Ayrton Senna, Nelson 
Piquet e Emerson Fittipaldi, 
conseguiram a façanha de 
marcar pontos na estreia. 

Felipe Nasr faz história 
ao chegar em 5o no GP

FÓRMULA 1

FOTOS: Divulgação/CBH



Tite quer concentração máxima
DANUBIO x cOrINthIANs

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de março de 2015

Técnico pede para que 
jogadores repitam a
atuação de estreia

Basta olhar na tabela do Campeonato Carioca. Ninguém fez mais gols do que o Bo-
tafogo na competição. Com os três somados na vitória de 3 a 0 sobre o Resende, neste 
domingo, o time aos 23 e consolidou-se como o ataque mais positivo do campeonato. 
Méritos para Jobson, autor de seis gols, e Bill, autor de outros cinco. Mas o ataque e 
solidário.

Diante do Resende, Tássio, pela primeira vez como titular, e Rodrigo Pimpão, de 
volta após um mês de lesão, deixaram a sua marca.

“Isso é bom. O ataque está bom, a briga está sadia e isso fortalece o nosso grupo”, 
disse o atacante Jobson.

Com tantas opções no ataque que tem dado certo, o problema está na cabeça do 
técnico René Simões. ele elogiou a volta de Pimpão e acredita que o time tem feito mui-
tos gols por simplesmente arriscar muitos chutes.

“Pimpão é muito inteligente. Quando ele entrou eu disse para procurar espaço. Ele 
começou a girar e acabou achando o gol ali. Isso é bom. Além de ter o ataque mais po-
sitivo, nós temos a equipe que mais finaliza no Campeonato Carioca. Isso é bom”, disse 
René Simões.

Vice-líder do Carioca, com 25 pontos, o Botafogo tem agora uma semana completa 
para afiar a pontaria. O confronto seguinte será apenas no próximo fim de semana, 
contra a Cabofriense, em Macaé.

Os jogadores já sabem 
no que usar de referência 
para agradar Tite no coman-
do do Corinthians. O treina-
dor definiu que a atuação 
contra o São Paulo, na aber-
tura da fase de grupos da 
Libertadores, é o parâmetro 
para ser seguido.

Na ocasião, os corintia-
nos não só venceram por 2 
a 0, mas também não deram 
nenhuma oportunidade para 
que os são-paulinos incomo-
dassem Cássio.

É assim que Tite quer 
ver os corintianos atuarem 
hoje às 20h, contra o Danu-
bio, em Montevidéu, na par-
tida que pode encaminhar a 
classificação alvinegra para 
o mata-mata da Libertadores 
com apenas metade dos jo-
gos da primeira fase jogados.

"Temos o jogo contra o 
São Paulo como referência. 
Nós fizemos uma partida de 
altíssimo nível físico, técnico, 
tático e emocional. E aquilo 
serve de parâmetro para nós. 
O desafio é manter o nível as-
sim. É extremamente difícil, 

mas os atletas estão confian-
tes", disse Tite após o empa-
te por 0 a 0 contra o Red Bull.

Tite tem reclamado da 
sequência de jogos, não ten-
do muito tempo para treinar, 
o que tem atrapalhado a for-
mação da equipe.

"A sequência de jogo nos 
tirou Petros, Bruno Henri-
que, Renato, Danilo e a gente 
vai procurando alternativas. 
A equipe ainda precisará de 
muitos mais jogos para dizer 
que está pronta. E mesmo 
quando estiver, como sou 
chato, vou dizer que falta", 
brincou o comandante.

"Renato ou Danilo... Não 
sei. Poderiam jogar no sába-
do, mas tomamos uma atitu-
de mais conservadora, racio-
nal, porque hoje é um jogo 
para classificar", finalizou.

Vencer o Danubio signifi-
caria 100% de aproveitamen-
to no primeiro turno. Além 
do São Paulo, o Corinthians já 
venceu o San Lorenzo, da Ar-
gentina, fora de casa.  O torce-
dor do Corinthians que quiser 
ver pela TV a partida contra o 
Danubio pela Copa Liberta-
dores, não poderá recorrer à 
Globo.  O jogo vai passar pela 
Fox Sports.

Curtas

claudinei não é mais 
técnico do Atlético

hulk passeia de
Ferrari conversível

Neymar deixa jogo
do Barça irritado

chile não atende o 
apelo de Valdivia

DeclArAções OFeNsIVAs De IBrAhImOVIc serãO INVestIgADAs

De cabeça erguida. Assim Claudinei 
Oliveira deixa o Atlético-PR, nas palavras 
do próprio treinador, demitido do clube 
paranaense depois de mais uma derrota 
do time no Campeonato Paranaense. Foi o 
terceiro revés da equipe em quatro jogos 
nesta temporada de 2015, resultado este 
que complicou a situação do  Furacão.

Hulk não quer saber de frio na 
Rússia. Com cerca de 11ºC no termômetro, 
o atacante do Zenit saiu  ontem para um 
passeio com a esposa Iran. O automóvel? 
Nada modesto. O jogador preferiu uma 
Ferrari vermelha conversível. “ Aproveitar 
a tarde de folga. #rolezinho... - escreveu 
no Instagram.

A seleção chilena não aceitou 
o pedido de Valdivia. O meio-campista 
havia pedido para não ser convocado 
para que pudesse jogar pela primeira 
vez em 2015 com a camisa alviverde e 
não defendendo seu país. A informação 
foi revelada por Oswaldo de Oliveira no 
último domingo (15), após a vitória 
por 1 a 0 contra o XV de Piracicaba, no 
Allianz Parque. Ele foi convocado.

As declarações ofensivas do atacante do Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimović condenando o padrão francês de 
arbitragem serão investigadas durante esta semana. A Liga de Futebol Profissional francesa (LFP) emitiu uma nota 
ontem dizendo que a questão será levada ao comitê disciplinar na próxima quinta-feira. O atacante Ibrahimovic deixou 

o Estádio Jacques Chaban-Delmas transtornado após a derrota por 3 a 2 do PSG para o Bordeaux, nesse domingo, pela 29ª 
rodada do Campeonato Francês. Aos berros, detonou o árbitro Lionel Jaffredo, xingou a França e soltou impropérios. “Em 15 
anos como jogador de futebol, jamais vi um árbitro assim. Este país de m... não merece ter um time como o PSG”, bradou o 
sueco, em inglês. O áudio foi captado pelas câmeras do Canal+.

O jogo contra o Eibar, no sábado, já 
estava liquidado quando Neymar deixou o 
campo para dar lugar a Pedro no ataque do 
Barcelona. Mas ter saído de campo aos 25 
minutos do segundo tempo irritou o camisa 
11, que foi flagrado por uma TV espanhola 
bastante insatisfeito ao sentar no banco 
de reservas. Com 2 a 0 a favor no placar, o 
brasileiro deixou o jogo de cara fechada.  
Humildade não é o forte de Neymar.

muricy pode ter
mais desfalques 

O técnico Muricy Ramalho terá 
dois dias para quebrar a cabeça e pensar 
na melhor formação do São Paulo para 
a decisiva partida de amanhã, contra 
o San Lorenzo, pelo grupo 2 da Taça 
Libertadores da América. Com vários 
problemas de lesão, ele aguarda um 
posicionamento dos médicos para 
montar o time que entrará em campo 
com a obrigação da vitória, já que o 
Tricolor disputa uma vaga direta com 
os argentinos para a próxima fase do 
torneio. As complicações começam na 
defesa. Dória, com uma lesão no tornozelo 
esquerdo, já foi vetado. A tendência é 
que Edson Silva seja o seu substituto. No 
meio-campo, Souza, que não participou 
das partidas contra São Bento e Ponte 
Preta por sentir dores na coxa direita, 
está sendo avaliado pelo Departamento 
Médico. Se ele não atuar, o treinador tem 
Hudson e Thiago Silva como alternativas. 
Semana difícil para Muricy.

Fechada a 10ª rodada, 
restam cinco jogos para o en-
cerramento da Taça Guanaba-
ra, e para o Fluminense, eles 
terão caráter de decisão. Der-
rotado pelo Macaé por 1 a 0 
nesse domingo, resultado que 
deixou a equipe fora do G4 do 
Campeonato Carioca, o técnico 
Cristóvão Borges sabe que seu 
time não pode mais bobear na 
competição.

"São decisões que temos 
pela frente, principalmente por 
causa da nossa posição. Mas já 

pensávamos assim antes mes-
mo desta derrota. São jogos 
importantes, decisivos, não po-
demos falhar", alertou.

Embora esteja preocupa-
do com a situação, o treinador 
demonstrou otimismo numa 
recuperação tricolor daqui para 
frente. "Incomoda sair (do G4). 
Na verdade, qualquer derrota 
incomoda, mas nós sabemos 
que vamos inverter essa situa-
ção", disse. No próximo sábado, 
o Fluminense enfrenta o Tigres, 
às 18h30, no Maracanã.

Cristóvão prevê jogos
com caráter de decisão

FLUMINENSE

No domingo passado, o Fluminense foi surpreendido pelo Macaé

Lucas Silva diz 
que o clássico 
não vai decidir o
Campeonato

O volante Lucas Silva, 
titular na vitória desse do-
mingo do Real Madrid sobre 
o Levante por 2 a 0, admitiu 
que o clássico do próximo 
fim de semana com o Barce-
lona é importante, mas que 
não decidirá o Campeonato 
Espanhol.

"Se ganharmos, daremos 
um passo muito importante 
na competição, mas se per-
dermos no Camp Nou, não 
será definitivo. Seguiremos 
trabalhando para poder ga-
nhar a liga", disse o ex-atleta 
do Cruzeiro.

Econômico nas palavras, 
Lucas Silva garantiu ao tor-
cedor que, depois de duas 
derrotas, o Real reencontrou 
o melhor futebol e mostrará 
isso fora de casa.

"Vamos fazer um gran-
de jogo. Esperamos que tudo 
saia bem", disse o brasileiro.

O time da capital espa-
nhola é vice-líder da com-
petição com 64 pontos, um 
atrás do Barcelona, que no 
sábado bateu o Eibar, fora de 
casa, por 2 a 0. 

No sábado passado, o Corinthians, com alguns desfalques, só empatou com o Red Bull e hoje terá compromisso pela Libertadores

Com o fechamento da última roda-
da da primeira fase do Sul-Americano 
Sub-17, estão definidos os confrontos 
do hexagonal final da competição. No 
primeiro compromisso, o Brasil pega a 
Argentina, que terminou em terceiro 
lugar do Grupo B.

O clássico será disputado hoje, às 
17h50, no Paraguai. Três dias depois, na 
sexta-feira, o Brasil pega o Equador no 
mesmo horário. O terceiro jogo na fase 
final será contra o Uruguai, às 20h, no 

dia 23 de março. Na penúltima rodada, 
novo confronto com os donos da casa, 
o Paraguai, às 22h10. Na primeira fase, 
o jogo entre as duas seleções terminou 
empatado. Para fechar a caminhada, 
duelo com a Colômbia, no dia 29, às 
20h.

Leandro, atacante da Seleção Bra-
sileira Sub-17, é o artilheiro da compe-
tição até o momento. Ele marcou cinco 
gols em quatro jogos, sendo três na úl-
tima partida da primeira fase.

Brasil vai enfrentar a Argentina
hoje pelo hexagonal do sub-17

SUL-AMERICANO

Jogadores da Seleção 
Brasileira Sub-17 

realizam treinamento 
no Paraguai

FOtOs: reprodução/Internet



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 17 de março de 2015

Alvinegro da capital 
enfrenta o River-PI, no 
Albertão, em Teresina

Botafogo se despede amanhã
CAMPEONATO DO NORDESTE

Até quando?

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Espero que esta seja a última vez que es-
crevo sobre um mesmo filme repetidamente. 
Confesso que se não fosse profissional, não 
assistiria mais jogos do Botafogo este ano, 
até que alguma coisa seja feita para salvar o 
Belo. E não é só porque fico chateado com os 
resultados, e sim porque já sei como será a 
partida, antes mesmo dela começar. Pela pri-
meira vez na vida, estou achando o futebol 
um esporte previsível, pelo menos quando o 
Botafogo está em campo.

Domingo em Cajazeiras, o filme se 
repetiu e desta vez com um roteiro claro, 
com detalhes, que me chamaram a aten-
ção. Começo a acreditar que algo está 
acontecendo de muito grave. Não dá mais 
para culpar a sorte, ou os erros da arbi-

tragem, para explicar porque o Botafogo 
não consegue vencer e convencer ninguém 
nesta temporada.

Ou o clube está com jogadores muito 
incompetentes, ou está havendo uma má 
vontade para prejudicar o treinador Mar-
celo Vilar. Não podemos esquecer, para não 
ser injustos, que o treinador não entra em 
campo,  e que cabe a ele, desenvolver um 
sistema de jogo, capaz de criar oportuni-
dades para chegar ao gol adversário. E isto 
não falta ao Botafogo. Além de maior posse 
de bola, o Belo domina os adversários, e 
tem pelo menos uma média de 10 oportu-
nidades claras de gol, por jogo, que não são 
convertidas.

Por outro lado, a profissão de técnico é 

ingrata e é atribuída a ele sempre, o moti-
vo das derrotas. Não há como não cobrar 
resultados ao técnico, e no caso de Vilar, 
pelas próprias entrevistas que tem conce-
dido, está muito claro que ele, assim como 
qualquer torcedor comum, não entende o 
que está acontecendo, e parece não ter mais 
uma solução para o problema, que dependa 
apenas dele.

Como se não bastasse a perda de tantas 
oportunidades, no último domingo em Ca-
jazeiras, alia-se aí a uma irresponsabilidade 
de Chapinha, entrando daquela forma que 
entrou no atleta do Atlético, dentro da área, 
nos minutos finais da partida. Não entendo. 
O atleta do Trovão Azul estava de costas,  e 
não oferecia nenhum perigo à meta botafo-

guense. Bastava cercar e o atleta chega da 
forma que chegou o Chapinha atropelando? 

É preciso uma ação enérgica da direto-
ria. Não adianta tentar agredir os árbitros 
e transferir a responsabilidade para eles. 
Domingo passado, se Rafael Oliveira tivesse 
feito um dos 4 gols que perdeu feitos, cara a 
cara, com o goleiro do Atlético, ou Túlio um 
dos três que desperdiçou, o pênalti marca-
do e convertido pelo Atlético não mudaria o 
resultado da partida. 

O que vem acontecendo, os bastidores 
vão revelar em breve, até porque a panela 
de pressão não aguentará mais por tanto 
tempo. Mas resta saber se não será tarde 
demais. Até quando vão repetir este filme 
em campo?

FOTO: Ortilo Antônio

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Mal chegou de Cajazei-
ras, o Botafogo embarcou 
na madrugada de hoje, no 
Aeroporto Castro Pinto, com 
destino a Teresina-PI, quan-
do enfrenta amanhã, às 22h, 
o River-PI, no Estádio Al-
bertão, pela última rodada 
do Grupo D do Nordestão. O 
Belo retornou ontem do Ser-
tão, quando empatou contra 
o Atlético (1 a 1), no Estádio 
Perpetão, pelo Estadual. As 
duas equipes estão desclas-
sificadas e se despedem da 
disputa regional, com o Al-
vinegro da capital na lanter-
na do grupo, com um ponto, 
contra cinco do adversário, 
que vem na quarta.  

O time da Maravilha do 
Contorno pretende se despe-
dir com um resultado positivo, 
já que no último compromisso 
perdeu para o Fortaleza (1 a 0) 
no Estádio Almeidão. Apenas 
para cumprir tabela o treina-
dor Marcelo Vilar pode colocar 
um time misto, poupando al-
guns jogadores para o clássico 
de domingo (22), às 16h, dian-
te do Campinense, no Estádio 
Amigão, pelo Paraibano. 

Podem retornar à equipe 
Hércules (volante), Bismarck  
(meia), Juninho e Danilo (ata-
cantes) que ficaram de fora do 
desafio em Cajazeiras. Outro 
que pode ser relacionado é o 
lateral direito Gustavo, caso 
esteja regularizado, já que 
vem treinando desde a sema-
na passada com o restante 
do grupo. O comandante bo-
tafoguense só definirá o time 
momentos antes da partida, 
com o foco no clássico contra 
a Raposa. “Claro que o foco é o 
Paraibano e vencer um clássi-
co é sempre bom para motivar 
o grupo. Vamos avaliar e quem 
estiver melhor atuará em Te-
resina, na busca de encerrar 
com uma vitória”, disse. 

Sobre reforços o presi-
dente Guilherme Novinho, 
comentou que o clube está 
tentando acertar com um 
meia e um atacante. Com re-
lação a um possível interesse 
na volta do meia Lenilson, que 
atualmente joga no Gama-DF, 
o dirigente disse que não foi 
comentado, mas que todo 
bom jogador interessa ao Bo-
tafogo. “Quem não quer ter 
bons jogadores em todas as 
posições? Não falamos sobre 
Lenilson, mas no futebol tudo 
é possível”, disse Novinho.

Com o jogo marcado 
para o próximo dia 31, às 
20h30, contra o Santa Cruz 
de Santa Rita, no Estádio Tei-
xeirão, pelo Estadual, o Treze 
pode fazer um ou dois amis-
tosos antes do desafio em 
solo canavieiro. O primeiro 
pode acontecer no próximo 
final de semana, contra clu-
bes de Pernambuco ou Rio 
Grande do Norte, na tenta-
tiva de colocar o grupo para 
jogar e dar ritmo à equipe. O 
gerente de futebol, Josimar 

Babosa, o Joba, frisou que 
está em contato com clubes 
do Nordeste para enfrentar 
o Galo da Borborema, porém, 
existem os Estaduais que es-
tão acontecendo.  

“Estamos correndo atrás 
para acertar um amistoso, 
mas o empecilho continua 
sendo as disputas oficiais, com 
as equipes sem datas para jo-
gar”, disse. Após o descanso 
do último final de semana os 
jogadores retornaram ontem 
aos treinamentos no PV.

Treze quer amistosos 
antes de pegar o Santa

NO PRESIDENTE VARGAS
Bismarck poderá 
retornar à equipe 
contra o River-PI

Caso não aconteça 
nenhum problema de úl-
tima hora o Auto Espor-
te pode ter a força máxi-
ma para encarar o Sousa, 
no próximo domingo, às 
16h, no Estádio Almei-
dão, pelo Estadual. Os 
jogadores que estavam 
no Departamento Médi-
co - Henrique (zagueiro) 
e Felipe Renan (lateral 
esquerdo) - foram libera-
dos, enquanto o zaguei-
ro Alenilson e o volante 
Emerson, cumpriram 
suspensões automáticas. 
Uma boa notícia para o 
treinador Jazon Vieira 
que deseja obter um re-
sultado positivo e encos-
tar no Treze, líder isolado 
com 19 pontos ganhos. 

O Alvirrubro ocupa 
a quarta posição, com 13 
pontos, um a mais que o 
adversário, que tem 12 e 
está na sexta. De acordo 
com Jazon, contar com a 
força máxima dará mais 
motivação ao grupo que 
terá pela frente um con-
corrente perigoso que 
gosta de vencer os jogos 
fora de seus domínios. 
“Quero um time forte 
para o duelo com o Sou-
sa que sempre faz boas 
exibições e surpreende 
os adversários. Torço em 
contar com a força má-
xima na busca dos três 
pontos para continuar 
no G4 e encostar no lí-
der”, avaliou o técnico 
automobilista. (WS)

Auto pode ter todos 
os titulares domingo

CONTRA O SOUSA

Classificação

Paraibano 2015
Times PG J V E D SG
10 Treze  19 9 5 4 0 7 
20 Botafogo  14 7 4 2 1 5 
30 CSP  13 8 3 4 1 3 
40 Auto Esporte 13 9 3 4 2 1 
50 Campinense  12 7 3 3 1 7 
60 Sousa  12 9 3 3 3 -1 
70 Santa Cruz  10 9 2 4 3 -2 
80 Lucena  8 9 2 2 5 -5 
90 Atlético  8 8 1 5 2 0 
100 Miramar  1 9 0 1 8 -15
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CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA
Rua Odilon Cavalcante, 81 - Centro

Cajazeiras - PB
Fone/Fax – (83) 3531-2015

EDITAL

Responsável: Erisbergue Moreira Dias
CNPJ: 11.648.620/0001-58
Título/Valor – DMI - R$ 650,00
Protestante: José Nildo de Morais ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 99870
Responsável: CZ Daniel Paraiso Santos
CPF: 024.502.065-90
Título/Valor – DMI - R$ 145,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas Ltda
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 100259
Responsável: Crizelia Dias da Silva
CNPJ: 04.018.237/0001-50
Título/Valor – CDA - R$ 1.439,85
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA 
– Outras 
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 100180
Responsável: Ana Lucia Alves de Souza
CNPJ: 10.811.526/0001-05
Título/Valor – DM - R$ 178,40
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica

Protocolo: 100121 
Responsável: Rita Batista da Silva
CPF: 338.227.354-34
Título/Valor – DM - R$ 108,48
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100119
Responsável: Associação Com. Rural de 
Riacho Fundo
CNPJ: 12.722.682/0001-25
Título/Valor – CDA - R$ 1.195,39 
Protestante: Fazenda Nacional – DIV. ATIVA 
– Outras 
Apresentante: Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional
Protocolo: 100183
Responsável: Helen Denise Araujo
CPF: 021.485.684-42
Título/Valor – DMI - R$ 146,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100167
          Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, 
de 10.09.1997, intimo as pessoas físicas e/ou 
jurídicas citadas a virem pagar ou darem razões 
que tem, neste Cartório de Protesto, à Rua 
acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de serem os referidos títulos protestados, 
na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 16 de março de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013903
Responsavel.: JAILTON SAN MUNIZ 00904189481
CPF/CNPJ....: 012291876/0001-13
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            281,67
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013195
Responsavel.: JOSINALVA DE OLIVEIRA SOUZA FE
CPF/CNPJ....: 954093604-78
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            613,82
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014418
Responsavel.: KAFLEX COM E REPRES DE MOVEIS 
PARA
CPF/CNPJ....: 003142410/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.872,02
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014704
Responsavel.: KAIROS SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 009377459/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            672,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014200
Responsavel.: LOJAO DAS MOTOS COMERCIO DE 
MOTOPEC
CPF/CNPJ....: 018713463/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            409,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014573
Responsavel.: LUANY SARMENTO SOARES ALENCAR
CPF/CNPJ....: 043653674-98
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            703,07
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013943
Responsavel.: LUANY SARMENTO SOARES ALENCAR
CPF/CNPJ....: 043653674-98
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            637,05
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013944
Responsavel.: LUANY SARMENTO SOARES ALENCAR
CPF/CNPJ....: 043653674-98
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            576,04
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013945
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ....: 575386709-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.596,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014634
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ....: 575386709-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.138,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014642
Responsavel.: MANOELA CORREIA SILVA
CPF/CNPJ....: 071647916-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            220,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013986
Responsavel.: MARIA ROZELIA DA ROCHA ALVES
CPF/CNPJ....: 676612974-34
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            388,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015471
Responsavel.: PET STORE COMERCIO DE PRODU-
TOS VETE
CPF/CNPJ....: 021147745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            764,40
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015444
Responsavel.: RAPHAEL BELMONT CARVALHO XAVIE
CPF/CNPJ....: 096213734-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014747
Responsavel.: REGINA COMERCIO DE CONF LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 021609603/0001-65
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.778,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013271
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos  PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  17/03/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: AGROLEITE COM DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ....: 009612676/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.250,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014232
Responsavel.: AILTON DOS SANTOS FERREIRA
CPF/CNPJ....: 013539982/0001-36
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            986,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015511
Responsavel.: ANDRE TORRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 050156224-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.176,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 009735
Responsavel.: CARLOS ALBERTO BERNARDINO 
DA CRUZ -
CPF/CNPJ....: 017907797/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             94,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012843
Responsavel.: CESTA BRASIL C. E REPRES. LTDA
CPF/CNPJ....: 014357150/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.080,20
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012298
Responsavel.: CIRO FIGUEIREDO BARBOSA
CPF/CNPJ....: 073867894-59
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            143,90
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL BENI-
CIO MAIA
Protocolo...: 2015 - 015410
Responsavel.: DARIO JACOB BEZERRA
CPF/CNPJ....: 210611223-87
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            247,77
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM 
CABO
Protocolo...: 2015 - 014480
Responsavel.: DEIVYSON HARLEM PEREIRA COR-
REIA
CPF/CNPJ....: 011630554-17
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            236,75
Apresentante: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM 
CABO
Protocolo...: 2015 - 014474
Responsavel.: EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 031332404-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            637,05
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013952
Responsavel.: EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 031332404-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            576,04
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013953
Responsavel.: EDUARDO JORGE LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 031332404-20
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            517,43
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013954
Responsavel.: ESTRUTURACO INDUSTRIA DE 
ARTEFATOS
CPF/CNPJ....: 015746369/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            110,00
A p r e s e n t a n t e :  B A N C O  D O  B R A D E S -
CO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013313
Responsavel.: FLAVIO JOSE DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 024147014-55
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            703,07
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013900
Responsavel.: FLAVIO JOSE DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 024147014-55
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            637,05
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013901
Responsavel.: FLAVIO JOSE DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 024147014-55
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            576,04
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-
BILIDAD
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013902
Responsavel.: FLAVIO JOSE DA SILVA ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 024147014-55
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            517,43
Apresentante: CONSELHO REGIONAL DE CONTA-

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

AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - CG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 09:00 horas do dia 27 de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o 
fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, destinados ao abastecimento e/ou utilização em 
veículos oficiais e/ou à serviço via locação. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: 
(083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 10:00 horas do dia 27de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de material de elétrico destinados ao atendimento das necessidades desta. Recursos 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h 
em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 11:00 horas do dia 27 de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de material de expediente destinados as necessidades desta. Recursos previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 11:00h em dias úteis, 
no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 13:00 horas do dia 27 de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de equipamentos e material de informática, conforme especificações anexo I do Edital. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 
11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Getúlio Vargas, 828 – Prata – Campina Grande – PB, às 14:00 horas do dia 27 de março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de ferramentas e material de construção, conforme especificações anexo I do Edital. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei nº. 10.520/02. Inform.: das 07:00 as 
11:00h em dias úteis, no endereço supracitado. Fone: (083) 3341-2082. E-mail: rbas2013@gmail.com

Campina Grande - PB, 16 de março de 2015.
RENNAN BARROS A. SANTOS

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00001/2015. OBJETO: Contratação de empresa para o 
fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, destinados ao abastecimento e/ou utilização em 
veículos oficiais e/ou à serviço via locação. ABERTURA: 16/03/2015 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. DATA: 16/03/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00002/2015. OBJETO: Contratação de empresa para for-

necimento de material de elétrico destinados ao atendimento das necessidades desta. ABERTURA: 
16/03/2015 as 10:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 16/03/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00003/2015. OBJETO: Contratação de Empresa para o 

fornecimento de material de expediente destinados as necessidades desta. ABERTURA: 16/03/2015 
as 11:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 16/03/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00004/2015. OBJETO: Contratação de Empresa para o 

fornecimento de equipamentos e material de informática, conforme especificações anexo I do Edital. 
ABERTURA: 16/03/2015 as 13:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 16/03/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00005/2015. OBJETO: Contratação de Empresa para o 

fornecimento de ferramentas e material de construção, conforme especificações anexo I do Edital. 
ABERTURA: 16/03/2015 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 16/03/2015

Campina Grande - PB, 17 de março de 2015.
RENNAN BARROS A. SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS 
CRECHES DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3639-1002. E-mail: 
riachao.licitacao@hotmail.com

Riachão - PB, 13 de Março de 2015.
LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16:00 horas do dia 27 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peixes - Semana 
Santa/2015 - Araruna/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3373-1010.Email: cpl.araruna@gmail.com

Araruna - PB, 16 de Março de 2015
FRANCIELIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA

Pregoeira Oficia

CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, Nº. 472 - Centro – Areial - PB, às 13:00 horas do dia 30 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física ou Jurí-
dica com espaço em rádios comerciais para prestação dos serviços de divulgação de Matérias e 
Programa Institucionais do Poder Legislativo deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1010. E-mail: camaramunici-
paldeareial@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, Nº. 472 - Centro – Areial - PB, às 14:00 horas do dia 30 de março de 2015, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa(s) especializada(s) 
para Locação de Softwares (Contabilidade e Folha de Pagamento) e Manutenção dos Portais 
Oficial e de Transparência desta Câmara, com suporte presencial diário. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02. Informações: no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1010. E-mail: 
camaramunicipaldeareial@hotmail.com

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, Nº. 472 - Centro – Areial - PB, às 15:00 horas do dia 30 de março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Física ou Jurí-
dica para locação de um veículo, conforme especificações Anexo I do Edital . Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº. 10.520/02. Informações: no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1010. E-mail: 
camaramunicipaldeareial@hotmail.com

Areial - PB, 16 de março de 2015.
FRANCISCO DE ASSIS VELOSO NETTO

Presidente

SINDASVAM - SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO 
MUNICÍPIO-JP - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - A 
Presidente do SINDASVAM, CNPJ nº 05.957.015/0001-66, com abrangência municipal na cidade 
de João Pessoa-PB, convoca todos os Agentes de Saúde e Vigilância Ambiental de João Pessoa, 
e das cidades de Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Conde, Alhandra e Lucena, ativos e inativos, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária de acordo com as seguintes especificações: DATA: 
06/04/2015 às 13h00min em primeira convocação com todos os trabalhadores da categoria, e às 
13h30m em segunda convocação com qualquer número de trabalhadores da categoria presentes. 
LOCAL: Sede do SINTRICOM. ENDEREÇO: Rua Cruz Cordeiro, 75 – Varadouro, João Pessoa / 
PB – CEP 58.010-120. PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do SINDCONAM-PB; 2 – Ampliação da 
base territorial de municipal para intermunicipal; 3 – Eleições gerais e posse da Diretoria, Conselho 
Fiscal e respectivos suplentes; 4 – Modificação e aprovação do Estatuto; 5 – Filiação a entidades 
de grau superior da categoria e à CUT; 6 – Outros pontos. João Pessoa / PB, 03 de março de 2015. 
Mauricélia Marques da Costa – Presidente, CPF 014.195.087-09, residente e domiciliada à Rua 
Rita Pereira da Silva, 87 – Mangabeira VI, João Pessoa-PB, CEP 58058-720.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PILAR

CNPJ: 11.171.199/0001-37
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO Nº049 /2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
OBJETO: aquisição de Combustíveis, Lubrificantes e Filtros de Combustíveis destinados a toda 

frota veicular pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Pilar.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pilar
CONTRATADA:POSTO P.F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – LTDA, CONTRATO N° 

02/2015
VALOR: R$ 153.100,00 (cento e cinquenta e três mil e cem reais).
Data da Assinatura: 10/02/2015
VIGÊNCIA: até 31/12/2015.

VIRGÍNIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES
PREEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
CNPJ: 08.867.780/0001-83
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº048 /2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
OBJETO: aquisição de Combustíveis, Lubrificantes e Filtros de Combustíveis destinados a toda 

frota veicular da Prefeitura Municipal de Pilar.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pilar
CONTRATADA: POSTO P.F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – LTDA, CONTRATO N° 

0009/2015
VALOR: R$ 563.510,00 (quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e dez reais).
Data da Assinatura: 10/02/2015
VIGÊNCIA: até 31/12/2015.
VIRGÍNIA MARIA PEIXOTO VELLOSO BORGES
PREEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, HOMOLOGO o procedimento do Pregão 

Presencial n° 00019/2015, para os serviços técnico dentário, especificamente no Laboratório Regio-
nal de Próteses Dentária, conforme especificação do edital e ADJUDICO o seu objeto a empresa: 
CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME, CNPJ Nº 20.627.681/0001-20, 
vencedora com o  valor global de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme carta proposta 
e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 16 de março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES EM OFERTA PUBLICA
 – CVM./BNB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONVOCAMOS OS SENHORES ACIONISTAS DA FAZENDA 
REUNIDAS MARI S/A – MAISA – CNPJ – 08.907.024/0001-30 PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2015 ÀS 10:00 HORAS NO ENDEREÇO 
FAZENDA MARI S/N – ZONA RURAL – MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB – CEP – 58.291-000, 
A FIM DE DELIBERAREM SOBRE A OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE AÇÕES EM QUE SE 
DIVIDE O CAPITAL SOCIAL DA COMPNHIA QUE ESTEJAM EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO, 
PELO ACIONISTA CONTROLADOR, O SR. NAPOLEÃO CASADO DA SILVA COM CONSEQUENTE 
CANCELAMENTO DE REGISTRO, DE ACORDO COM  O ART. 20 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 267 
DE 18 DE JULHO DE 1997, COMO SOCIEDADE BENEFICÁRIA DE RECURSOS ORIUNDOS DE 
INCENTIVOS FISCAIS, JUNTO A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM – 

CURRAL DE CIMA-PB, 13 DE MARÇO DE 2015. 
ASS. NAPOLEÃO CASADO DA SILVA 

DIRETOR PRESIDENTE. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2015

 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria, Buffet e locação 
de auditório para eventos, destinada a atender as necessidades das diversas secretarias do 
município de Patos-PB.

ABERTURA: 27/03/2015 ás 09h00min (Horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail:licitação@patos.pb.gov.br

 Patos (PB), 16 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos diversos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: Alexandre Lopes do Nascimento - R$ 91.330,00; DISMENE - 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - R$ 190.221,00.

Duas Estradas - PB, 16 de Março de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

  
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construção diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 16 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos 
diversos, mediante requisição diária e periódica - pronta entrega. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 16 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 10:00 horas do dia 27 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 peixe tipo corvina, para distribui-
ção gratuita à população comprovadamente carente, na Semana Santa. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com/Edital no SITE da PREF.
Obs.: O modelo da DECLARAÇÃO, constante no Anexo III, deverá ser entregue separadamente 

dos envelopes, junto com a COMPROVAÇÃO que o Proponente é OPTANTE por ME ou EPP, com-
pondo os demais documentos de credenciamento. Contudo, se o proponente não puder está presente 
e decidir deixar seus envelopes, estes deverão vir acompanhados da referida DECLARAÇÃO e 
COMPROVANTE. O Edital está disponível no Site: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 17 de Março de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vista Serrana PB

CNPJ : 03.566.029/0001-23
Endereço: Rua João Francisco Filho, 106, Centro, Vista Serrana - PB

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição, no dia 19 de Abril de 2015, no período de 08:00às 15:00 horas, na sede 
deste Sindicato, Localizado na Rua João Francisco Filho, nº 106– Bairro Centro – Vista Serrana – PB, 
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e respectivos Suplentes, 
devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, no período de 15 (QUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O 
Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, Rua João Francisco Filho, no 
Município de Vista Serrana PB, 18de março de 2015, Laura Maria Gomes Vanderlei Presidente.

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 03 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentício 
e horte frute granjeiros diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 16 de Março de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU - Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
 OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00002/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município de Araruna/Federais 
(RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO FNDE). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00008/2015 - 13.03.15 - DISTRIBUIDORA 
BRAZMAC LTDA-ME - R$ 536.122,50 E CT Nº 00009/2015 - 13.03.15 - WS COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA - R$ 208.632,50.

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
 OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-

cial nº 00002/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PROPRIOS SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/TRANFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Araruna e: CT Nº 00009/2015 - 13.03.15 - WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
R$ 16.003,00 E CT Nº 00012/2015 - 13.03.15 - OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA - ME - R$ 42.843,00.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

 OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município de Araruna/Federais 
(RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00010/2015 - 13.03.15 - WS 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 36.448,00 e CT Nº 00011/2015 - 13.03.15 - DISTRIBUI-
DORA BRAZMAC LTDA - ME - R$ 114.338,50.

 ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00004/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAUDE/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00013/2015 - 
13.03.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 16.919,00; CT Nº 00014/2015 - 13.03.15 - CRM 
COMERCIAL LTDA - R$ 22.525,70; CT Nº 00015/2015 - 13.03.15 - DENTALMED COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 2.122,00; CT Nº 00016/2015 - 13.03.15 - LARMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSP.LTDA - R$ 43.770,00; CT Nº 00017/2015 - 13.03.15 
- LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME - R$ 3.464,00 e CT Nº 00018/2015 - 13.03.15 - 
MEDCENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA ME - R$ 116.914,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 009/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente 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 30 de Março  de 2014 as 13:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. A reunião ocorrerá na sala da COPELI no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Bela Vista, Araçagi – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas.

Araçagi-PB, 13 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO
 AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Machado, 29 - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO 
OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAS DE PA-
PELARIA E ESCRITO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº . Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 87958222.EMAIL: cpl.camaracabedelo@outlook.com

Cabedelo - PB, 02 de Março de 2015
HALISON ALVES DE BRITO -

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO

RESUMO DO EDITAL
A SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL, DO MUNICÍPIO DE CALDAS BRANDÃO – PB, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, TORNA PÚBLICO, 
A CHAMADA PÚBLICA N.° 001/2015, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR RURAL FAMILIAR DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNDE – MERENDA 
ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.

INFORMA AINDA QUE; A ABERTURA DAS PROPOSTAS ACONTECERÁ NO DIA 31 DE MARÇO 
DE 2015 A PARTIR DAS 08:00 HORAS.

MAIORES INFORMAÇÕES, NO EDITAL QUE; ENCONTRA-SE NA SECERATRIA DE EDU-
CAÇÃO E NA SALA DE REUNIÕES DA COPELI, SITA À RUA JOSÉ ALIPIO DE SANTANA, 371 
– CENTRO – CALDAS BRANDÃO – PB. 

CALDAS BRANDÃO, 16 DE MARÇO DE 2015.
____________________________________________

NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES 
Prefeita Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 

de Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, vem através 
deste AVISO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 09/2015, cujo objeto é Aquisição de bombas elétricas submersas monofásicas e 
trifásicas, motores elétricos monofásico etrifásicos (eletrobombas),  caixas d’água, canos de irriga-
ção, cabos elétricos, conecções e outros equipamentos necessários ao funcionamento hidráulico,  
destinados a distribuição e abastecimentos de agua dos poços artesianos e abastecimentos singelos 
existentes neste município.

VENCEDOR (ES):
MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO
375.915,54(Trezentos e Setenta e Cinco Mil, Novecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Quatro 

Centavos)
SAO JOSE DE PIRANHAS - PB, 12 de Março de 2015.

JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO
Pregoeiro(a) Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de hortifru-
tigranjeiro diversos, destinados a manutenção das Escolas e as diversas Secretarias pertencentes a 
este Município, com solicitação periódica e/ou diariamente com entrega imediata, nos quantitativos 
solicitados pelos referidos órgãos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2006. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: pmitatuba_adm@hotmail.com

Itatuba - PB, 13 de Março de 2015
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios não perecíveis, destinados as secretarias 

do município, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 30 de Março de 2015, ás 09:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 16 de março de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e outros, destinado a manutenção dos 

veículos a serviço do município, os quais são partes integrantes dos mesmos, conforme especifi-
cações no edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 30 de Março de 2015, ás 13:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 16 de março de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de material de limpeza, higiene e descartáveis, destinados as ativi-

dades das secretarias e Programas do município, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 31 de Março de 2015, ás 09:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 16 de março de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 002/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Reforma e Ampliação da 
Escola do Mirador – Recursos Próprios. Data de abertura: 02/04/2015 às 10h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 16 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Serviços de Pavimentação 
em Paralelepípedos – Recursos Próprios. Data de abertura: 02/04/2015 às 11h30min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 16 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 004/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Construção de 04 
Unidades de Saúde (âncoras) para atendimento à Saúde na Zona Rural – Recursos Próprios. 
Data de abertura: 02/04/2015 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 16 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO NOVO CREDENCIAMENTO
CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.010/2014
PROCESSO Nº. 23.797/2013
INEXIGIBILIDADE Nº 10.011/2014
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE JOÃO PESSOA 
E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.  

 DATA DA SESSÃO: 27/03/2015, ÀS 09:30h.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Srº. Chrystiano Madruga Navarro, nomeado pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento que haverá uma nova oportunidade para as 
Empresas NEFRUZA SERVIÇOS NEFROLOGICOS FIUZA CHAVES LTDA-EPP e MARCELO 
BARBOSA LEITE-EPP apresentarem novas documentações com base no Parágrafo 3º do Art. 48 
da Lei de Licitação para o Chamamento Público. As entidades citadas deverão apresentar toda as 
documentações e proposta no dia e horário acima epigrafados,  no Auditório da SMS, localizado 
na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e 
demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de recursos prevista para o exercício financeiro de 2014: 
TABELA SUS. Qualquer dúvida se dirigir a sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 16 de Março de 2015.
Chrystiano Madruga Navarro 

Presidente CSL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Generos 
Alimentícios destinados ao Fundo Municipal dde Ação Social. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 16 de Março de 2015
LEONARDO MENDES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM-MINI TRIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 16 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Objeto: Locação de serviços de carro de som para divulgação das atividades da Prefeitura 

Municipal de Serra da Raiz/PB. O Pregoeiro e Equipe de Apoio fazem saber que pelo não atendi-
mento a chamada do Edital, a licitação supra foi declarada DESERTA. Portanto, acha-se reaberta 
nesta Prefeitura a licitação retro citada, sendo a data de entrega e abertura dos envelopes as 14:00 
horas do dia 23/03/2015, no Prédio Sede desta Prefeitura, situado no Largo da Matriz, 60 - Centro 
- Serra da Raiz-PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3684-1092. Email: cplserradaraiz@hotmail.com.

Serra da Raiz - PB, 16 de Março de 2015.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 33005/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA ELABORAÇÃO 

DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 
UPA GEISEL EM JOÃO PESSOA-PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, constituída 
através do Decreto Nº 8.249/2014, datada de 07 de julho de 2014, comunica aos interessados 
que após exame da documentação do referido certame a CONSTRUTORA ECON EMPREEN-
DIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP foi INABILITADA por não ter atendido aos itens 8.4, 
b.3,I; 8.4, b.4,I e 8.4, b.4,II do Edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo 
recursal na forma da Lei. 

João Pessoa, 13 de março de 2015.
Newton Euclides da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

A empresa UNICONECT torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Simplificada para Escritório Administrativo, que realiza 
atividades relacionadas com serviços de informática e de informação, situado na Rua Josias de 
Oliveira, nº 102, Ponta de Matos, Cabedelo, PB 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COM-
PUTADORES E NOTEBOOKS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e 
das 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32503120.
Email: www.cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 12 de Março de 2015
VINA LÚCIA CARVALHO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60018/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60018/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE REGEN-
TES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO FORNECIDOS DE FORMA PARCELADO, DESTINADOS 
A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES,; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LAB. N. S. DA CONC. LTDA - R$ 83.975,35; 
JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.184,00.

Cajazeiras - PB, 16 de Março de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REGENTES E MATERIAIS DE LABORATÓRIO FORNECIDOS DE 

FORMA PARCELADO, DESTINADOS A POLICLÍNICA ORCINDO GUEDES,.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60018/2015.
DOTAÇÃO: 02.100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.2009.2043 - MANUTENÇÃO 

DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1020.2054 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.304.1016.2055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.301.1012.2056 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.305.1014.2058 - MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA 
SAUDE - PFVPS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1011.2059 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA 
- ESF 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.302.1015.2061 - MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 
E HOSPITALAR - MAC 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS 02.130 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.1013.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 
33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 003 - SUS 008 - FUS

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Cajazeiras e:
CT Nº 60026/2015 - 16.03.15 - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LAB. N. S. DA 

CONC. LTDA - R$ 83.975,35
CT Nº 60027/2015 - 16.03.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.184,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015

OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento diário de água potável mineral, 
conforme especificações anexo I do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.01.04.122.2001.2002 
- 33.90.30.99; 02.02.04.122.2001.2004 - 33.90.30.99; 02.03.04.123.2005.2005 - 33.90.30.99; 
02.04.08.122.2003.2006- 33.90.30.99; 02.04.08.243.2006.2007 - 33.90.30.99; 02.05.08.243.2006.2030 
- 33.90.30.99; 02.05.08.244.2006.2009 - 33.90.30.99; 02.05.08.244.2006.2038 - 33.90.30.99; 
02.05.08.244.2006.2044- 33.90.30.99; 02.06.10.301.2010.2011 - 33.90.30.99; 02.06.10.302.2011.2012 
- 33.90.30.99; 02.06.10.302.2011.2019 - 33.90.30.99; 02.06.10.302.2011.2040 - 33.90.30.99; 
02.07.10.301.2010.2013 - 33.90.30.99; 02.07.10.301.2010.2014 - 33.90.30.99; 02.07.10.301.2010.2043 
- 33.90.30.99; 02.07.10.302.2011.2035 - 33.90.30.99; 02.08.12.361.2009.2021 - 33.90.30.99; 
02.08.12.361.2009.2022 - 33.90.30.99; 02.08.12.365.2009.2023 - 33.90.30.99; 02.08.12.366.2009.2033 
- 3.3.90.30.99; 02.08.12.366.2009.2034 - 33.90.30.99; 02.09.27.122.2001.2024 - 33.90.30.99; 
02.10.04.122.2001.2027 - 33.90.30.99; 02.11.20.601.2022.2031 - 33.90.30.99; VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras 
e: CT Nº 00015/2015 - 16.03.15 - CREUDILENE DE FREITAS SSANTOS SILVA - R$ 20.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação dos serviços de 
abastecimento, com cargas de água potável. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.02.04.122.2001.2004; 
02 .03 .04 .123 .2005 .2005 ;  02 .04 .08 .122 .2003 .2006 ;  02 .04 .08 .243 .2006 .2007 ; 
02 .04 .08 .244 .2006 .2008 ;  02 .05 .08 .243 .2006 .2030 ;  02 .05 .08 .244 .2006 .2009 ; 
02.05.08.244.2006.2038; 02.05.08.244.2006.2044; 02.05.08.244.2006.2045; 02.06.10.301.2010.2011; 
02.06.10.302.2011.2012; 02.06.10.302.2011.2019; 02.06.10.302.2011.2040; 02.07.10.301.2010.2013; 
02.08.12.361.2009.2021; 02.08.12.361.2009.2022; 02.08.12.365.2009.2023; 02.08.12.366.2009.2033; 
02.08.12.366.2009.2034; 02.10.04.122.2001.2027; 02.11.04.122.2001.2028; VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT 
Nº 00016/2015 - 16.03.15 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - R$ 75.000,00 CT Nº 00017/2015 
- 16.03.15 - JOSE BRAZ DE ARRUDA - R$ 75.000,00 CT Nº 00018/2015 - 16.03.15 - LINSERV 
SERVICOS EIRELI - ME - R$ 150.000,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015

OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento de pneus, câmaras e protetores 
destinados a toda frota veicular deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00016/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.01.04.122.2001.2002 
- 33.90.30.99; 02.02.04.122.2001.2004 - 33.90.30.99; 02.03.04.123.2005.2005 - 33.90.30.99; 
02.04.08.122.2003.2006- 33.90.30.99; 02.04.08.243.2006.2007 - 33.90.30.99; 02.05.08.243.2006.2030 
- 33.90.30.99; 02.05.08.244.2006.2009 - 33.90.30.99; 02.05.08.244.2006.2038 - 33.90.30.99; 
02.05.08.244.2006.2044- 3.90.30.99; 02.06.10.301.2010.2011 - 33.90.30.99; 02.06.10.302.2011.2012 
- 33.90.30.99; 02.06.10.302.2011.2019 - 33.90.30.99; 02.06.10.302.2011.2040 - 33.90.30.99; 
02.07.10.301.2010.2013 - 33.90.30.99; 02.07.10.301.2010.2014 - 33.90.30.99; 02.07.10.301.2010.2043 
- 33.90.30.99; 02.07.10.302.2011.2035 - 33.90.30.99; 02.08.12.361.2009.2021 - 33.90.30.99; 
02.08.12.361.2009.2022 - 33.90.30.99; 02.08.12.365.2009.2023 - 33.90.30.99; 02.08.12.366.2009.2033 
- 3.3.90.30.99; 02.08.12.366.2009.2034 - 33.90.30.99; 02.09.27.122.2001.2024 - 33.90.30.99; 
02.10.04.122.2001.2027 - 33.90.30.99; 02.11.20.601.2022.2031 - 33.90.30.99; VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2015

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00019/2015 - 16.03.15 - 
MOISES URBANO DA SILVA - ME - R$ 323.040,00.

Aroeiras - PB, 16 de março de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60027/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento parcelado 
e diario de Oxigênio e ar comprimido medicinal para atender demanda do serviço de Atendimento 
Móv. 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, 16 de Março de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

AVISO DE ANULAÇÃO E CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60007/2015

Torna público que foi anulada homologação do resultado da pregão presencial  de nº 60007/2015 
cujo objeto é Fornecimento parcelado e diário de Oxigênio e ar comprimido medicinal para atender 
demanda do serviço de Atendimento Móvel de Urgência e demandas domiciliares judiciais, conforme 
solicitação da Secretaria de Saúde de acordo com artigo 49 da Lei nº. 8.666/93, mediante solicitação 
justificada das partes e orientação do Procurador Municipal. Informações na sede da Prefeitura de 
Cajazeiras, sediada na Rua Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 16 de março de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: Contratação de 
Empresa para o fornecimento diário de água potável mineral, conforme especificações anexo I do 
Edital; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CREUDILENE DE FREITAS SSANTOS SILVA - R$ 20.000,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: Contratação de 
Pessoa Física ou Jurídica para a prestação dos serviços de abastecimento, com cargas de água 
potável; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - R$ 75.000,00; JOSE BRAZ DE ARRUDA - R$ 75.000,00; 
LINSERV SERVICOS EIRELI - ME - R$ 150.000,00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que objetiva: Contratação de 
Empresa para o fornecimento de pneus, câmaras e protetores destinados a toda frota veicular 
deste Município; ADJUDICO seu objeto e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MOISES URBANO DA SILVA - ME - R$ 323.040,00.

Aroeiras - PB, 16 de março de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Contratação de Empresa 
para o fornecimento de Peças e Serviços destinados a frota veicular deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Aroeiras - PB, 16 de Março de 2015.
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES - Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00017/2015. OBJETO: Contratação de Empresa para 

o fornecimento de Peças e Serviços destinados a frota veicular deste Município. ABERTURA: 
12/03/2015 as 14:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 16/03/2015. 

 
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Contratação de 
empresa para fornecimento de material de construção; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Aroeiras - PB, 16 de Março de 2015
MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES – Prefeito

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00018/2015. OBJETO: Contratação de empresa para 

fornecimento de material de construção. ABERTURA: 12/03/2015 as 15:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. DATA: 16/03/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01 (um) Onibus destinado a 
Secretária Municipal de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3622-1085.
Email: cplcapim@gmail.com

Capim - PB, 16 de Março de 2015
LEONARDO MENDES DE SOUZA - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 016/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação dos serviços de internet para os 
departamentos da prefeitura. Data de abertura: 27/03/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 16 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 017/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços para contratação 
de estrutura para eventos. Data de abertura: 27/03/2015 às 10h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 16 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 017/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação dos serviços de confecção de material 
gráfico. Data de abertura: 27/03/2015 às 11h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documen-
tos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 16 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 018/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de cestas básicas. Data de abertura: 
27/03/2015 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 16 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 16:00 horas do dia 30 de Março 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANILHAS ASSENTADAS DE CONCRETO, DESTINADAS 
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,. 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, 16 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
O Pregoeiro comunica aos interessados na Licitação - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 

00018/2015, Processo Administrativo: 150302PP00018, Objeto: Prestação dos serviços de formação 
continuada para professores da rede pública municipal de ensino deste município, que o Edital da 
licitação acima mencionada foi impugnado pela Empresa C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA 
EDUCACIONAL - EIRELI – EPP, sob nome de fantasia INOVAÇÃO – ASSESSORIA, PROJETOS E 
SERVIÇOS - CNPJ 19.653.164/0001-46, ficando mantida a data do certame. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Sede da Prefeitura. Telefone: (83) 3347-1820. Email: 
licitacao.gbravo@ymail.com

Gado Bravo - PB, 16 de março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO JULGAMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015

A Prefeitura Municipal de Bayeux, através de seu Pregoeiro, torna público o Resultado de Julgamento 
doRecurso Administrativo do Pregão Presencial nº 013/2015, cujo objetivo é a eventual Aquisição 
de fórmulas e suplementos alimentares, destinado a atender as demandas judiciais constantes dos 
pacientes renais crônicos, crianças com intolerância aos leites e portadores de câncer. Foi julgado o 
recurso interposto pela empresa Tecnocenter Materiais Médicos Hospitalares Ltda, como PROCE-
DENTE quanto a Habilitação da Empresa Nutrir Comércio Representações e Consultoria EIRELI EPP, 
tornando-a INABILITADA; e IMPROCEDENTE quanto a habilitação da empresa NUTRICARE Comércio 
de Produtos Nutricionais Ltda, mantendo-se habilitada. No entanto a empresa NUTRICARE Comércio 
de Produtos Nutricionais Ltdanão regularizou sua situação fiscal, ficando assim, também INABILITADA.

Bayeux, 16 de março de 2015
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015, 
que objetiva: CONTRAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSES-
SORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOSÉ AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES - R$ 30.000,00.

Santa Helena - PB, 16 de Março de 2015
EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS - Prefeito 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSES-
SORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015.
DOTAÇÃO: 20.200 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.36 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e:
CT Nº 00017/2015 - 16.03.15 - JOSÉ AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES - R$ 30.000,00
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2015.
OBJETO: CONTRAÇÃO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSES-

SORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: .
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 16/03/2015.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para confecção de próteses dentárias de acordo com as especificações da Portaria nº 
1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, para o Município de Borborema - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3360-1010.

Borborema - PB, 11 de Março de 2015.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 10:30 horas do dia 30 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços no fornecimento de Links de Internet para a Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 11:20 horas do dia 30 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
funerais com fornecimento de ataúdes para atender as famílias carentes do Município de Borborema. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Gov. 

Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 14:30 horas do dia 30 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 02 veículos para 
ficar a disposição desta edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2007. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010.

Borborema - PB, 16 de Março de 2015.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 

Registro CGE Nº. 15-00175-5
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e 

gerenciamento do abastecimento de combustíveis, óleos e lubrificantes nos veículos da Companhia 
Paraibana de Gás – PBGÁS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
ANEXO 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 27/03/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro
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