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DÓLAR    R$ 3,229  (compra) R$ 3,231 (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,240  (compra) R$ 3,360 (venda)
EURO   R$ 3,441  (compra) R$ 3,445 (venda)

Nublado com 
chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Cinema imperdível
tem dupla sessão 

Campinense: só a
vitória classifica 

Cresce conversão
para gás veicular 

Pacote contra
corrupção será
apresentado hoje

 

O Sesc apresenta  hoje em 
duas sessões na Mostra Imper-
díveis o filme “Esses amores”, 
de Claude Lelouch.  PÁGInA 5

No confronto com o Bahia 
hoje à noite no Amigão, só a 
vitória interessa ao Campi-
nense para seguir na Copa 
Nordeste.  PÁGInA 21

A mudança do motor a 
gasolina para gás veicular 
é tendência crescente na 
Paraíba. A economia pode 
chegar a 60%.  PÁGInA 10

Os ministros Pepe Vargas 
(Relações Institucionais) e 
José Eduardo Cardoso (Jus-
tiça) levaram ontem ao 
Senado as medidas contra 
corrupção a serem anun-
ciadas hoje.  PÁGInA 18

Cena do filme francês “Esses amores”

O técnico Diá acredita que o time tem chances de vencer o Bahia

Hartmut Glaser, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, observado pelo governador Ricardo Coutinho, assina o documento que garante a realização do Fórum

l Restos mortais de Cervantes são localizados em Madri. Página 10

l Ocupação de hotéis em fevereiro foi de 72% na capital. Página 13
 
l Animais em rodovias continuam a causar acidentes. Página 15
 
l Governo do RN decreta calamidade no sistema prisional. Página 19
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Esportes

O principal evento mundial da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Internet será realizado em novembro 
deste ano no Centro de Convenções da capital. Ontem, foi oficializado o acordo para que o Fórum aconteça.  PÁGInA 3
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CLIMA Chegada do outono afeta a imunidade das 
crianças que são atingidas pelas gripes.  PÁGInA 14

Evento na Paraíba
será em novembro

Internet Governance Forum  

No Nordeste, pela primeira vez 

Companhia aérea
pioneira da PB
funciona em 2016

 

A Anac já autorizou o 
funcionamento da primei-
ra companhia aérea parai-
bana, a TAG, que iniciará 
as operações em 2016, in-
forma o colunista Rogério 
Almeida.  PÁGInA 6

Economia



O governo fez um mea-culpa no caso 
do Programa de Financiamento Estudan-
til (Fies). A presidente Dilma Housseff ad-
mitiu que “o governo cometeu um erro e 
passou para o setor privado o controle das 
matrículas”. Muitos se surpreenderam, até 
porque não é propriamente uma prática re-
corrente o Executivo assumir publicamen-
te ter cometido um erro. Possivelmente, 
quem não foi tomado de assalto pela decla-
ração da presidente foram os integrantes 
da cúpula governamental e da equipe eco-
nômica, em particular.

Não foi à toa que o tema foi inserido no 
primeiro pronunciamento da presidente 
pós-manifestações contra seu governo. A 
presidente, em que pese ter afirmado que o 
setor privado não era culpado pela má con-
dução do programa, mandou um recado 
para as universidades particulares. As de-
clarações têm uma mensagem subjacente: 
acabou a farra. Na verdade, as medidas que 
o governo adotou, a partir do final de 2014, 
para frear os gastos com o financiamento, 
vem na esteira de corte de gastos públicos 
e dos ajustes fiscais. Daí a necessidade de o 
governo se pronunciar sobre as restrições 
e tomar as rédeas do programa.

De fato, as matrículas nas instituições 
privadas, via Fies, deu um salto gigantesco, 
fruto da procura crescente e desenfreada, 
facilitada pelo amplo critério de renda para 
ingresso no programa – até 20 salários mí-
nimos de renda familiar. Por outro lado, as 
próprias universidades particulares pas-
saram a incentivar alunos já matriculados 
– que pagavam suas mensalidades – a in-
gressar com pedidos de financiamento no 
Fies, oferecendo até premiações em forma 

de tablets. Resultado: os gastos com repas-
ses para as instituições privadas subiram 
de R$ 810 milhões, em 2010, para R$ 13,7 
bilhões, em 2014. Foram adicionadas 732 
mil novos contratos no ano passado. Já em 
2013, 60% dos estudantes de mais 100 ins-
tituições privadas tinham mensalidades 
financiadas.  

O governo tratou de estacar a “san-
gria”. As primeiras medidas restritivas para 
o ingresso no programa dizem respeito à 
adoção do Enem para a seleção: o estudan-
te precisará ter uma nota mínima de 450 
pontos no Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e não poderá tirar nota zero na re-
dação. Quanto a esse último ponto, a presi-
dente foi crítica e assertiva: “Não podemos 
aceitar que uma pessoa tire zero em portu-
guês e tenha direito a bolsa. Quem tem zero 
em português compromete o Brasil”.

Como dissemos, desde o final de 2014, 
o governo vem adotando medidas para 
conter os gastos com o programa. Não era 
para menos. Apenas nos primeiros quinze 
dias desse ano, foi gasto mais dinheiro pú-
blico com o Fies do que em todo o ano de 
2010: R$ 930 milhões até o dia 15 de janei-
ro contra R$ 810 milhões em 2010.  

O novo formato do Fies, em sua com-
pletude, deverá ser lançado no segundo 
semestre. Mas já foram anunciadas as por-
tarias que criaram insatisfações nas uni-
versidades, o que era esperado: o governo 
limitou em 6,4% o reajuste que poderá ser 
aplicado às matrículas e ainda alterou a 
quantidade de parcelas a serem repassa-
das às instituições, de 12 para 8. Na prática, 
essa medida empurra parte dos gastos com 
matrícula de 2015 para o próximo ano.

Editorial

Um novo Fies
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“As maiores contas das redes são 
as do governo. Houve distorções da 
grande mídia. Onde havia 2 mil pesso-
as, divulgava-se haver 8 mil”. Para Es-
tela, há motivações não declaradas de 
algumas redes de notícias para, pro-
positadamente, dar uma dimensão 
maior às manifestações das ruas”. Ela 
considera que existem “muitos inte-
resses” que transitam no âmbito da 
grande mídia.

A deputada Estela Bezerra (PSB) enxerga reta-
liação da grande mídia na cobertura das mani-
festações contra a presidente Dilma Housseff, 
domingo passado. Para ela, o corte de gastos 
com verbas publicitárias, pelo governo, teria 
motivado uma cobertura deturpada dos atos 
públicos, com a divulgação de números superla-
tivos no que concerne ao contingente de parti-
cipantes por Estados.

ReTAliAçãO 1

UNInforme

MAluf 1 MAluf 2

NOMEAÇõES tERÃO DE ESpERAR, DIz BARBOSA

Um grupo de estudantes do Cen-
tro Interativo do Circo, do bairro 
dos Bancários, participa hoje, às 
15h, do projeto “Desenvolvendo 
Ideias”, na Estação Ciência. Esse 
mês, o tema abordado é “Arte 
nas Escolas”. A ideia é incentivar 
crianças de comunidades em ris-
co social a adotarem a música ou 
outro segmento artístico como 
profissão. Ou seja, transformar 
pela arte.    

O deputado federal 
Paulo Maluf (PP-SP) con-
seguiu, via recursos, 
protelar o início de seu 
julgamento no Tribunal 
de Grande Instância de 
Paris para setembro. A 
sessão estava marcada 
para esse mês. Maluf 
é acusado do crime de 
lavagem de dinheiro na 
França.

O pedido de adiamento solicita-
do pelo advogado do deputado 
tem por base a seguinte tese: 
o réu fora absolvido no Brasil, 
portanto não poderia ser con-
denado pelo mesmo crime na 
França. Maluf foi detido, em 
2003, sob suspeita de envio de 
US$ 1,7 milhão para a Europa. 
O dinheiro supostamente teria 
vindo dos cofres da prefeitura 
de São Paulo.

A julgar pelas declarações 
de ontem do ministro do 
Planejamento, Nelson 
Barbosa, a nomeação de 
aprovados em concursos 
públicos, na esfera fe-
deral, se dará de forma 
mais lenta, obedecendo, 
claro, o prazo de validade 
do concurso. Ressalte-
-se que é prerrogativa 
do governo, ao se expirar 
o prazo de uma seleção, 
prorrogá-la, no mínimo, 
por mais dois anos. Em 
audiência pública no Se-
nado Federal, o ministro 
condicionou a nomeação 
dos aprovados à limita-
ção fiscal: “A contratação 
tem verba alocada no 
Orçamento, e o governo 
administra velocidade de admissão conforme ao prazo de validade do concurso e execução orça-
mentária”. Barbosa negou que haja cargos comissionados em excesso no governo. De acordo com 
ele, das 23 mil funções gratificadas, 17 mil são ocupadas por funcionários públicos concursados.  

Artigo

Festim na ilha do descalébrio

Por esses dias, estive toda entregue 
aos processos que sacodem o país, revi-
ram seus valores, amortalham suas cren-
ças. Participei da manifestação do dia 13, 
convicta do duro sermão crítico que o go-
verno da presidente Dilma Rousseff preci-
sa ouvir, mas ciente de que havemos que 
juntar nossas forças, a fim de que o peque-
no passo dado não venha a ser desviado.

No dia 15, fiquei em casa, mas com 
toda dor, perplexidade e desalento que o 
gesto exigiu, mergulhei até o fundo das 
manifestações, fosse por via das redes so-
ciais, fosse por via da transmissão ininter-
rupta da Globo News.

O espetáculo era de horror e tinha a 
natureza da antropofagia. Uma espécie 
de festim macabro, onde,  em sacrifício, 
pedia-se um partido político, e, na bandeja 
de prata, Salomé, seios à mostra, exigia a 
cabeça da presidente.

Em desvario, jovens, crianças, idosos, 
em trajes de torcida organizada, agitaram 
bandeiras, desfolharam, aos gritos e ges-
tos largos, a profusão das suas demandas, 
tão contraditórias entre si, que não cabe-
riam senão numa terra sem lei, um lugar 
fictício, que por falta de nome, eu poderia 
batizar de ilha do descalébrio. 

O movimento por um Brasil livre, pací-
fico, segundo toda a cobertura de impren-
sa, só contou com um incidente grave, um 
único incidente a atrapalhar a oferta das 
rosas aos policiais da PM. No meio da mul-

tidão, um grupo de “carecas suburbanos”, 
que quis participar do banquete, foi detido 
pela polícia, curiosamente, sem oferecer 
qualquer reação de protesto ou de defesa.

Dez horas monumentais de desvario, 
e um recado claro. Há um fosso profundo 
entre o discurso e a ação política, um pa-
voroso divórcio litigioso que suprimiu a 
ética, a sobriedade e a sensatez, em favor 
do triunfo da ignorância, do egoísmo, do 
desrespeito flagrante ao estado institucio-
nal da legalidade e suas autoridades.

Há mais, porém. Um inquietante vazio, 
onde deveria haver os líderes, o conjunto 
de princípios, a força inquebrantável de 
uma verdade compartilhada, a qual pu-
desse de fato permitir um avanço real, 
rumo a um país livre.

Não nos enganemos, nós também 
temos parte nesse festim. Nós também 
ajudamos, em alguma medida, a fundar 
essa terrível ilha do descalébrio. Nossas 
omissões, nossos silêncios, nossas horas 
de ócio em nossas zonas de conforto, o 
zelo por nossas corporações, tanta coisa 
mais, foi cavando esse fosso, criando esse 
vazio, abrindo de par em par as compor-
tas dessa orgia.

Sei que há muitos sorrisos cínicos a 
circular, muito esfregar de mãos, muitas 
teses apressadas, com a chancela da im-
prensa oficial, acerca do “fim do Brasil”. Eu 
estou desolada e perplexa, com o tamanho 
dessa ilha e do seu descalabro. 

Não nos enganemos, nós também temos parte nesse festim. Nós também 
ajudamos, em alguma medida, a fundar essa terrível ilha do descalébrio.”

 Joana Belarmino - joanabelarmino00@gmail.com

REtAlIAÇÃO 2

ARtE NAS EScOlAS

AplIcAtIvO pARA SOlIcItAR cRéDItO
O Banco do Nordeste disponibilizou em seu site – www.bancodonordeste.gov.br – aplicativo para 
agilizar o processo de solicitação de crédito. Clientes ou não podem acessar a opção “Solicitação 
de Crédito” e preencher o formulário, registrando a proposta. Na mesma hora, são informados os 
documentos necessários para viabilizar a abertura de crédito e gerados um número de protocolo 
e senha de acesso. 
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João Pessoa será a capital mundial 
da internet no mês de novembro
Governo do Estado, ONU, 
Itamaraty e CGI assinaram 
protocolo de intenções

A cidade de João Pessoa 
será a capital mundial da in-
ternet no período de 10 a 13 
de novembro com a realiza-
ção da 10ª edição do Inter-
net Governance Forum (IGF) 
da Organização das Nações 
Unidas – ONU. Ontem, o go-
vernador Ricardo Coutinho, 
representantes da ONU, do 
Itamaraty e do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI) 
assinaram um protocolo de 
intenções, no Palácio da Re-
denção, garantindo a realiza-
ção do evento pela segunda 
vez no Brasil e primeira vez 
no Nordeste. 

O acordo para a rea-
lização do Fórum Mundial 
da Internet no Centro de 
Convenções de João Pessoa 
foi firmado na presença de 
secretários de Estado pelo 
governador Ricardo Couti-
nho,  pelo representante da 
ONU, Vyacheslav Cherkasov; 
pelo embaixador da Letônia 
e coordenador do evento, Ja-
nis Karklins; pelo secretário 
do IGF, Chengetai Masango; 
pelo secretário executivo do 
Comitê Gestor da Internet 
no Brasil, Hartmut Glaser; e 
pelo chefe da Divisão de So-
ciedade da Informação do 
Itamaraty, Jandyr Santos. A 
presidente Dilma Rousseff, o 
secretário Geral da ONU, che-
fes de Estado de 130 países e 
pesquisadores de todo mundo 

Botafogo contrata 
André Cassaco

O Botafogo acertou ontem, 
a contratação do atacante André 
Cassaco, 26, que veio do Horizon-
te-CE. Ele que se apresenta hoje, na 
Maravilha do Contorno, defendeu o 
Ceará-CE, Quixadá-CE, Alecrim-RN, 
Novo Hamburgo-RS, Cascavel-PR, 
Criciúma-SC, América-SP e Mirassol
-SP. É o terceiro reforço do Belo nos 
últimos dias, já que estão integra-
dos ao elenco os laterais Gustavo 
(direito) e Airton (esquerdo), em 
substituição a Toty e Glabson, 
respectivamente. André Cassaco 
chega para brigar por uma vaga no 
ataque alvinegro.

SUS incorpora novo 
remédio contra HIV

O Ministério da Saúde decidiu 
incorporar o medicamento daruna-
vir 600mg – comprimidos reves-
tidos como terapia antirretroviral 
oferecida para adultos com HIV, em 
tratamento no Sistema Único de 
Saúde (SUS). A portaria foi publicada 
ontem no Diário Oficial da União. O 
coeficiente de mortalidade por Aids 
caiu 13% nos últimos dez anos, pas-
sando de 6,4 mortes para cada 100 
mil habitantes, em 2003, para 5,7 
mortes, em 2013. A faixa onde a epi-
demia mais cresceu foi entre jovens 
de 15 a 24 anos. No ano passado, a 
pasta incorporou novas formulações 
para pacientes com Aids.

Curso de mineração 
equipa laboratórios

A Escola Estadual Padre Jerô-
nimo Lauwen se tornou referência de 
ensino em Santa Luzia, na região do 
Seridó da Paraíba, oferecendo o Cur-
so Técnico em Mineração. Com o obje-
tivo de dinamizar as aulas do curso 
e a aprendizagem profissional, os 
laboratórios estão sendo equipados 
por trabalhos desenvolvidos pelos 
próprios alunos em aulas teóricas e 
práticas. O corpo discente, formado 
por mais de 100 alunos - dividido em 
três turmas - está se empenhando 
para aparelhar o Laboratório de Geo-
logia com uma diversidade de amos-
tras minerais e rochas.

Caixa demitiu quatro 
suspeitos de fraude

Dez funcionários da Caixa Econô-
mica Federal estão sendo investigados 
pela Polícia Federal por suspeita de en-
volvimento em um esquema de fraude 
de financiamento imobiliário no Rio de 
Janeiro. Na Operação Dolos, deflagrada 
ontem, policiais federais cumpriram 
mandados de busca, apreensão e con-
dução coercitiva contra 34 pessoas, 
incluindo os dez servidores federais 
investigados. Segundo o superinten-
dente regional da Caixa, José Domingos 
Martins, estão entre os investigados 
quatro funcionários que foram demiti-
dos porque infringiram normas inter-
nas. Os demais foram afastados.

Detran aplica prova 
online no interior

O Detran-PB ampliou o termo de 
cooperação com a UEPB para garantir a 
realização das provas online de legisla-
ção de trânsito no Brejo, Cariri e Sertão. 
Elas serão aplicadas nos laboratórios 
de informática da instituição em Gua-
rabira, Patos, Monteiro e Catolé do 
Rocha. Como o sistema online utilizado 
pelo Detran para aplicação do teste de 
legislação só está disponível em Cam-
pina e João Pessoa, com a cooperação 
da UEPB, quem mora no Brejo, Cariri e 
Sertão pode se submeter ao exame 
nos computadores dos campi da UEPB.

FOTO: Zé Marques/Secom-PB

Ricardo Coutinho presidiu a solenidade no Palácio da Redenção que garantiu à capital a 10ª edição do Internet Governance Fórum (IGF)

devem participar do fórum.  
O governador Ricardo 

Coutinho disse que o Governo 
do Estado garante a realiza-
ção do evento mais impor-
tante já realizado na Paraíba 
e os organismos públicos e 
a sociedade precisam com-
preender a semente que está 
sendo plantada e o que pode 
gerar. “Esse é o grande evento 
da ONU sobre internet e que 
pela 2ª vez é realizado no Bra-
sil com a vinda de chefes de 
Estado de 130 países e cerca 
de 3 mil pessoas que vão dis-
cutir o tema sustentabilidade 

na internet. Isso dialoga com 
tudo que está acontecendo no 
Estado como o programa de 
fibra ótica, as cidades digitais, 
a robótica nas escolas e gran-
des eventos como Canadá 3.0 
e a Robocup”, destacou. 

De acordo com o gover-
nador, são questões que dia-
logam com a grande riqueza 
no mundo de hoje, que é o co-
nhecimento e que encontra 
na universalização da inter-
net uma grande ferramenta 
para o desenvolvimento. Ri-
cardo ressaltou ainda a im-
portância de eventos como a 

Copa do Mundo de Robótica 
e do próprio Centro de Con-
venções para a captação des-
te evento da ONU que, além 
da discussão das questões 
tecnológicas, vai beneficiar 
o trade turístico que precisa 
estar preparado para receber 
turistas e aprimorar uma se-
gunda e terceira línguas es-
trangeiras. “Todas as cidades 
do mundo gostariam de se-
diar esse fórum mundial so-
bre a nova internet e garan-
timos isso pelo trabalho da 
CGI e do Itamaraty. Estamos 
iniciando uma caminhada e 

tenho certeza que a Paraíba 
estará à altura deste grande 
evento com um olhar no futu-
ro”, observou. 

O secretário executivo 
do Comitê  Gestor da Inter-
net no Brasil e chefe da mis-
são, Hartmut Glaser, disse 
que o Fórum terá uma es-
trutura multissetorial e que 
João Pessoa foi escolhida por 
ter um excelente Centro de 
Convenções e pela experiên-
cia exitosa da Robocup, que 
foi acompanhada  presen-
cialmente pelos represen-
tantes da ONU.

Os estudantes que dese-
jam participar da Olimpíada 
Brasileira de Robótica (OBR) 
poderão fazer suas inscri-
ções até o dia 30 de abril 
para a modalidade prática e 
até 7 de agosto para a moda-
lidade teórica. Ambas são in-
dependentes, ou seja, o aluno 
pode se inscrever nas duas. 
Somente o professor respon-
sável pelos alunos deve fazer 
a inscrição no evento através 
do Sistema Olimpo no en-
dereço eletrônico www.obr.
org.br, observando o passo a 
passo descrito no Manual de 
Inscrição. No ano passado, a 
Paraíba ficou em segundo lu-
gar no ranking de participa-

ção da Olimpíada, com 285 
equipes, sendo 126 do nível 
fundamental e 150 do nível 
médio, com estimativa de 
1.140 alunos.

Na modalidade teórica, 
realizada em uma única fase 
(no dia 21 de agosto), simul-
taneamente em todas as es-
colas participantes do país, 
os estudantes responderão 
questões de uma prova escri-
ta preparada por uma Comis-
são de Professores (Comitê 
de provas) da OBR. A prova 
é dividida em cinco níveis, 
de acordo com a escolarida-
de do aluno, abrangendo da 
pré-escola ao Ensino Médio 
ou Técnico.

Olimpíada Brasileira de 
Robótica abre inscrições

VAI Até 7 De AgoSto

A Seleção Brasileira de 
Nado Sincronizado confir-
mou, ontem, presença na rei-
nauguração da Vila Olímpica 
Parahyba, ocasião em que 
fará uma apresentação. Com 
mais de RS 30 milhões de in-
vestimentos, o equipamento 
esportivo ganhou pista de 
atletismo sintética, parque 
aquático com arquibancadas, 
incluindo uma piscina exclu-
siva para o nado sincronizado, 
novos vestiários, banheiros, 
alojamentos, além de novos 
ginásios e o gramado do cam-
po e minicampo no padrão 

Fifa. A reinauguração será no 
próximo dia 28, com a aber-
tura de uma programação que 
se prolongará até o dia 29.

Com a reforma, o com-
plexo sediará competições 
importantes, como também 
treinamentos de seleções de 
modalidades aquáticas que 
estarão se preparando para 
as Olimpíadas de 2016, que 
vão acontecer no Rio de Ja-
neiro. “Várias seleções de di-
versas modalidades procu-
raram saber de informações 
da Vila visando treinamen-
tos para os Jogos Olímpicos.

Nado sincronizado na 
reinauguração da Vila

Campina vai 
ganhar Centro 
de Formação de 
Educadores na 6ª

O governador Ricardo 
Coutinho inaugura, às 10h 
desta sexta-feira (20), o Centro 
de Formação de Educadores, 
em Campina Grande.  O equi-
pamento foi construído com 
recursos próprios do Estado, 
na ordem de R$ 7.447.189,62, 
numa área com 2.686,00 m² 
de construção e capacidade de 
atendimento para 400 alunos 
por turno, num total de 1.200 
alunos por dia. O Centro está 
localizado na Av. Francisco 
Lopes de Almeida, s/n, Mal-
vinas, na cidade de Campina 
Grande. A solenidade faz par-
te da agenda de inauguração 
de obras que fecha o ciclo dos 
100 dias de gestão deste se-
gundo mandato.

O Centro oferece uma es-
trutura com 10 salas de aula, 
biblioteca, bateria de sanitá-
rios masculino e feminino,  au-
ditório com capacidade para 
400 lugares, recreio coberto, 
sala de educação física, sala 
de banda, refeitório, cozinha, 
despensa, diretoria, secreta-
ria, coordenação pedagógica, 
salas de professores, arquivo, 
almoxarifado, videoteca, dois 
laboratórios de informática, 
além do laboratório de Quími-
ca e de Biologia. O objetivo do 
Centro de Formação é garantir 
espaço de formação contínua 
para docentes e demais profis-
sionais da educação  com base 
no desenvolvimento humano 
e social, visando à melhoria da 
educação na Paraíba.

As inscrições para ter-
ceira chamada do edital 
2015 do programa Mais 
Médicos começaram on-
tem. São 930 vagas em 530 
municípios e 10 Distritos 
Sanitários Especiais Indíge-
nas (DSEIs). Os profissio-
nais com CRM Brasil inscri-
tos devem acessar a página 
http://maismedicos.saude.
gov.br até as 20h de hoje.

Ao todo, 4.362 candi-
datos podem optar entre 
as cidades disponíveis. Os 
profissionais inscritos nesta 
chamada devem se apresen-

tar aos municípios de 23 a 27 
de março com documenta-
ção exigida em edital e come-
çam a atuar nos municípios 
no dia 6 de abril. Caso ainda 
existam vagas, no dia 10 de 
abril, será aberta chamada 
para brasileiros formados 
no exterior e, em 5 de maio, 
para médicos estrangeiros.

Como regras para a 
classificação do médico na 
concorrência das vagas será 
levado em conta título de 
Especialista em Medicina de 
Família e Comunidade; den-
tre outros.

Mais Médicos tem 930 
vagas nesta 3ª chamada

A Segunda Turma 
do Supremo Tribunal 
Federal negou ontem 
um pedido de liberdade 
apresentado pelos qua-
tro executivos da cons-
trutora OAS presos em 
novembro na Operação 
Lava Jato, que investiga 
esquema de corrupção 
na Petrobras.

Na cadeia 
Com a decisão, 

continuarão na cadeia 
o presidente da em-
presa, José Adelmário 

Pinheiro Filho; o vice
-presidente do Conse-
lho de Administração 
Mateus Coutinho de Sá 
Oliveira; o diretor Age-
nor Franklin Magalhães 
Medeiros e o funcio-
nário José Ricardo No-
gueira Breghirolli.

Eles buscavam 
uma extensão de uma 
decisão de dezembro 
que havia livrado da 
prisão o ex-diretor de 
Serviços Renato Du-
que, preso novamente 
nessa segunda (16).

Negada liberdade a 
4 executivos da OAS

operAção LAVA JAto
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Almeida fala da criação 
da primeira companhia 
aérea paraibana 
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Companhia Benopitá 
está em cartaz este 
mês toda segunda-feira
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Dupla exibição

FOMENTOTEATRO

Encontro nacional de 
griôs será na Escola 
Viva Olho do Tempo

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Comédia dramática e ro-
mântica francesa dirigida 
por Claude Lelouch, o fil-
me intitulado Esses Amo-
res é a atração da Mostra 
Imperdíveis, que o Servi-
ço Social do Comércio exi-
be hoje, em duas sessões 

a partir das 12h e às 19h, ambas com 
entrada gratuita para o público, em 
sua unidade localizada no Centro de 
João Pessoa. Após as exibições, os es-
pectadores também poderão debater 
esse longa-metragem, que estreou no 
Brasil em 2011, com os integrantes do 
Setor de Cultura da entidade. E, para 
amanhã, o Sesc programou o drama 
Quando Papai Saiu em Viagem de 
Negócios, produção iuguslava de 1985 
do diretor Emir Kusturica. 

“A iniciativa do Sesc em abrir mais 
este espaço para o cinema é impor-
tante, porque dá acesso a um público 
que, normalmente, tem pouca - ou 
nenhuma possibilidade - para assis-
tir em salas de exibição. Esse tipo de 
evento se caracteriza por ter uma 
escolha de filmes mais criteriosa e 
de maior qualidade. Além disso, essa 
Mostra é uma opção para João Pessoa, 
que é uma cidade que padece o grave 

problema de não ter salas para exibi-
ção de filmes de arte, além de alterna-
tiva para quem quer fugir das produ-
ções de Hollywood e da Globo Filmes”, 
comentou para o jornal A União o 
cineasta paraibano Torquato Joel. 

Com relação, ainda, à atração de hoje 
que o Sesc - localizado na Rua Desem-
bargador Souto Maior, 281, no Centro 
da cidade - exibe, o longa, com 2h de 
duração, Esses Amores é o 43º filme do 
veterano cineasta francês Claude Lelou-
ch e a protagonista, Ilva Lemoine -  vivida 
pela atriz Audrey Dana - é uma mulher 
fácil de se apaixonar. A trama é ambien-
tada em plena França dominada pelos 
alemães, durante a 2ª Guerra Mundial. 
Ela, então, se apaixona por um nazista, 
uma relação que é encarada como uma 
forma de colaborar com os dominadores 
e, indiretamente, leva à morte de seu pai. 
Posteriormente, já com o país libertado, 
em 1944, do jugo nazista, precisa res-
ponder sobre sua ligação com o antigo 
regime, mas é salva por dois soldados 
americanos. No entanto, Ilva se apaixo-
na por ambos, simultaneamente. E, por 
causa de sua incapacidade para escolher 
apenas um, leva os até então amigos a 
iniciarem uma disputa particular, cujos 
ingredientes envolvem tristezas, confli-
tos e até assassinato.

A Mostra prosseguirá amanhã, em 
sessões nos mesmos horários, com a 

exibição do longa-metragem Quando 
Papai Saiu em Viagem de Negócios, 
filme de 1985 - ano em que ganhou a 
Palma de Ouro no Festival de Cannes, 
na França - e dirigido por Emir Kus-
turica. O enredo, com 136 minutos de 
duração, é ambientado na Iugoslávia 
de 1948, período bósnio pós 2ª Guerra 
Mundial, destaca o drama que um ga-
roto, chamado Malik (Moreno Bartolli) 
vive diante do desaparecimento do seu 
pai, que foi preso e enfrenta problemas 
familiares, sem, contudo, compreender 
o que realmente se passa à sua volta.

Aberto ontem, o evento prossegui-
rá até o dia 26 deste mês. Nesse senti-
do, na próxima terça-feira, será exibido 
o filme intitulado Infância Clandestina, 
do diretor Benjamin Ávila. A trama 
acontece na Argentina, em 1979. Juan 
leva uma vida clandestina, assim como 
seu pai, a mãe e o querido tio. Porém, 
fora do círculo familiar, ele é conhecido 
por outro nome, Ernesto, e, por isso, 
precisa manter as aparências, pelo bem 
da família, que luta contra a ditadura 
militar que governa o país. Tudo trans-
corre bem, até ele se apaixonar por 
Maria, uma colega de escola. Sonhando 
com voos mais altos ao lado da mulher, 
ele passa por cima das rígidas regras 
familiares para poder ficar mais tempo 
com ela. 

 Na próxima quarta-feira, a Mos-

tra prosseguirá com a exibição do filme 
Como Arrasar um Coração, dirigido por 
Pascal Chaumel. O enredo é ambien-
tado em uma agência de matrimônio, 
mas que funciona às avessas do modo 
tradicional. Comandada por Alex e sua 
irmã, ambos são contratados para pro-
vocar a separação entre casais felizes. 
A loucura se dá quando um homem 
muito rico chama os dois irmãos para 
pôr fim no casamento da sua filha. No 
entanto, há um pequeno problema: o 
casal irá se unir matrimonialmente em 
uma semana. E, o que é pior: ambos 
parecem ter nascidos um para o outro. 
Diante da situação, o espectador é que 
vai conferir se Alex conseguirá, ou não, 
passar por cima de seus princípios e 
separar um casal aparentemente feliz. 

Na próxima quinta-feira, o evento 
será encerrado com a exibição do filme 
Adeus, Meninos, do cineasta Louis Mal-
le. A história se passa na França ocupa-
da pelos nazistas, durante a 2ª Guerra 
Mundial. Uma escola católica esconde 
alunos judeus. Um dos estudantes, o 
garoto Julien, vê com desconfiança a 
chegada do novo colega, Jean, mas logo 
se torna seu amigo. A produção, em 
tom humanista, que mescla delicadeza 
e emoção, é baseada nas lembranças 
do próprio diretor e é considerada  
uma das melhores na abordagem da 
infância.

O Sesc prossegue hoje a Mostra Imperdíveis, que oferece ao público sessões 
gratuitas às 12h e 19h, seguida de debate em sua unidade localizada no Centro

FOTO: Divulgação

Produção que acontece 
durante a Segunda Guerra 
Mundial, quando a França 

estava sob dominação 
alemã, que era comandada 

pelo regime nazista
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Vitória 
LimaA primeira companhia aérea da PB

A história é o presente

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

Artigo

Face aos acontecimentos preo-
cupantes do país, e em homenagem  
ao tribuno ex-governador da Paraíba 
que exatamente no dia 4 de março de 
1983, o deputado federal Raymundo 
Asfora  fazia  da Tribuna da Câmara  
dos Deputados pronunciamento, sob 
a presidência do Líder Freitas Nobre, 
que cedeu a cessão do seu tempo, 
para que falasse o  seu companheiro 
da Paraíba!

Conhecida a identidade do 
orador,  não se espere por isso, 
um discurso nordestino. Discurso 
nordestino – eu deveria 
explicar – não pelo estilo 
– a eloquência brasileira 
é indistinta, não tem pa-
drões  estilísticos regio-
nais -, mas nordestino o 
discurso pelo temário, 
por ser quase sempre um 
grito duro e esfoguea-
do, como o chão de sua 
origem. 

“Não irei proferir 
um discurso do Nordes-
te. Nesta Casa há o mau 
vezo de se confundir 
aquela região com um 
caso de emergência, 
uma súplica de piedade, 
quando já deveria estar 
na consciência deste 
país que o Nordeste é uma questão 
nacional. Se o velho ministro Mário 
Andreazza, com alguns  grossos 
recursos financeiros e finas promes-
sas eleitorais, ainda insiste em fazer 
vigorar a máxima de José Américo de 
Almeida de que “a seca no Nordeste é 
o inverno dos ladrões”.

Não trarei ao plenário um 
discurso regional, quero que o meu 
pronunciamento nesta tarde, tenha 
uma visão mais ampla. Venho abor-
dar a mensagem que o Sr. presidente 
da República acaba de enviar ao 
Congresso Nacional.

É doloroso, Srs. deputados, que 
um documento de tal transcendência 
tenha chegado a esta Casa eivado  
de tanta insensibilidade nacional e 

de tanto despista mento  político! 
Sei que tudo é obra da assessoria do 
senhor Figueiredo, sobretudo dos 
seus ministros da área econômica. Lí 
e reli o documento, e a medida que o 
lia e relia, minha emoção passava do 
espanto para a indignação, porque 
a quem tenha um mínimo de senso 
crítico não passará despercebida a 
intenção do Governo de tirar da ótica 
do Parlamento a verdadeira realida-
de deste país.

Digo logo para prevenir: não vou 
tratar esse Governo com o  ódio que 

ele nos inspira, 
mas com a condes-
cendência que o 
Sr. presidente da 
República já não 
nos merece!”

Aqui, abro  
um parêntese, e 
faço uma reflexão, 
quero definir A 
Historiografia, 
isto é, a arte de 
escrever a Histó-
ria ou o estudo 
crítico da História, 
apresenta quatro 
momentos em sua 
evolução. História 
-crônica das bata-
lhas, dos reis, dava 

lições de moral, era a mestra da vida. 
História-Ciência, a História Científica 
do século XIX, ligada ao desenvolvi-
mento das demais ciências sociais, 
como a Sociologia, a Antropologia, 
formula problemas e dá as respostas, 
usando método próprio, a análise 
documental ganha assim um sentido 
pragmático, isto é, deve compreen-
der as transformações do passado 
e apontar diretrizes para o futuro. 
História - total fortemente ligada 
às ciências sociais, ao marxismo, ao 
estruturalismo procura ultrapassar 
a aparência imediata dos fatos e atin-
gir as explicações mais profundas, 
tenta captar o sentido das mudanças, 
por isso privilegia as rupturas em 
detrimento da continuidade. Nova 

História – social movimento de opo-
sição à história mais interpretativa, 
mais estrutural, valoriza a História 
da Cultura, das mentalidades, das 
representações, dos mitos, do co-
tidiano, sem se ocupar da busca de 
relações determinantes.

Voltando ao discurso do depu-
tado Raymundo Asfora, começa a 
mensagem por jurar subserviência  
ao Fundo Monetário Nacional. Diz 
que a estratégia econômica do Gover-
no será desenvolvida, nos próximos 
anos, com o apoio do FMI. Fecha a 
questão, não dá alternativas para 
outro modelo. Nem para um possível 
– tudo é possível entre vivos – aper-
feiçoamento de suas diretrizes. Ele o 
FMI – diz a mensagem – nos impõe a 
obtenção de um saldo comercial de 
seis bilhões de dólares, este ano. E 
arremata: “Fora disso, será o caos”. A 
comunidade financeira internacional 
não permitirá diálogo com o Brasil, 
se nós não alcançarmos esse teto nas 
contas correntes. 

 Aí a ameaça velada! Esse 
encurralamento pelo pânico visa a 
comunicar ao Congresso que se esse 
sistema de economia não prevalecer, 
não tiver o primado sobre todos os 
outros, o Brasil irá a falência...

Hoje, atualmente, essa ameaça tem 
na verdade, o significado da permanên-
cia da Sra. Dilma Rousseff e sua equipe 
à frente dos negócios do Brasil.  Não te-
mos crise coisa alguma. Temos, isto sim,  
incompetência administrativa e corrup-
ção (muito bem),  num retrocesso  de 
alinhamento a Cuba e a Venezuela  que 
nos desgarra da ascensão de liderança 
emergente que já  conquistávamos  no 
Terceiro Mundo. Ou eles ficam, ou o 
Brasil será devorado pela mais trágica 
das crises!  Não é isso uma impostu-
ra da assessoria presidencial contra 
a própria presidente e contra o povo 
brasileiro?  Não é essa uma tática pouca 
digna de se trazer a um país, através do 
seu Parlamento, a imposição de se fazer 
engolir o modelo econômico brasileiro, 
sob a ameaça de, sem ele.  Resvalar-
mos para o caos?          

Não trarei ao 
plenário um 
discurso regional, 
quero que o meu 
pronunciamento 
nesta tarde, 
tenha uma visão 
mais ampla

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

A mulher real x a mulher ideal
“O Homem e A Mulher 

 
O homem é a mais elevada das criaturas; 
A mulher é o mais sublime dos ideais. 
O homem é o cérebro; 
A mulher é o coração. 
O cérebro fabrica a luz; 
O coração, o AMOR. 
A luz fecunda, o amor ressuscita. 
O homem é forte pela razão; 
A mulher é invencível pelas lágrimas. 
A razão convence, as lágrimas comovem. 
O homem é capaz de todos os heroísmos; 
A mulher, de todos os martírios. 
O heroísmo enobrece, o martírio sublima. 
O homem é um código; 
A mulher é um evangelho. 
O código corrige; o evangelho aperfeiçoa. 
O homem é um templo; a mulher é o sacrário. 
Ante o templo nos descobrimos; 
Ante o sacrário nos ajoelhamos. 
O homem pensa; a mulher sonha. 
Pensar é ter, no crânio, uma larva; 
Sonhar é ter, na fronte, uma auréola. 
O homem é um oceano; a mulher é um lago. 
O oceano tem a pérola que adorna; 
O lago, a poesia que deslumbra. 
O homem é a águia que voa; 
A mulher é o rouxinol que canta. 
Voar é dominar o espaço; 
Cantar é conquistar a alma. 
Enfim, o homem está colocado onde termina a terra; 
A mulher, onde começa o céu.”

(Victor Hugo, (1802-1885)

Eu e muitas mulheres da minha geração fomos in-
troduzidas a este poema em nossas aulas de francês do 
colégio e as sonoras palavras deste texto reverberavam 
nas nossas mentes: queríamos corresponder a este ideal 
proposto pelo poema de Hugo O ideário que ele repassa 
tenta criar a ilusão de um homem nobre, racional, (“é 
forte pela razão”), perspicaz, propenso a criar, heroico, 
capaz de lutar pelos seus ideais, humano. Seu lugar é a 
terra. Já a mulher, segundo o mesmo ideário do texto, 
sofre de uma imaterialidade fulgurante: (“é o mais su-
blime dos ideais... é capaz de todos os martírios... sacri-
fícios.” Enfim, aquela imagem idealizada diante da qual 
nos ajoelhamos no altar. Seu lugar é o céu, o sacrário e 
seu símbolo maior é a figura transfigurada da Virgem 
Maria. A própria personificação dos ideais românticos 
repassados pela Hollywood na década de 50 e pelos 
romances de cavalaria. 

Não é de admirar que ainda no século XIX a mulher 
tenha saído correndo dessa armadilha romântica que 
lhe prepararam os poetas.

É até irônico lembrar que Victor Hugo é o pai da 
artista Adèle Hugo, (1830-1915) que enlouqueceu 
quando teve seu amor por um hussardo contrariado. 
Tomamos conhecimento de Adèle através do filme de 
François Truffaut “A história de Adéle H”, de 1975. A 
bela atriz Isabelle Adjani deu vida à personagem de 
uma maneira tão real e emocionante que fica difícil 
separar a personagem da atriz que a interpreta. Colo-
cando a história de Adèle em contraponto com o poe-
ma de Hugo, entendemos como foi inevitável para ela 
fugir para o mundo da loucura, uma vez que o ideal 
de mulher do seu tempo não se coadunavaem abso-
luto com a sua personalidade. Adèle era uma mulher 
de criação, de ação, que corria atrás do seu sonho, do 
seu amor, sem se deixar tolher pelas amarras do pa-
radigma da “mulher ideal” do seu tempo. Sendo filha 
de Victor Hugo, Adèle vive seus últimos anos num 
hospital psiquiátrico, onde o pai a internara, isolada 
de todos, curtindo uma mágoa e um abandono que 
amargaram seus últimos dias. Deixo aqui o convite às 
mulheres de hoje, as do meu tempo, as de agora, as 
que ainda não viram o belo filme de Truffaut para que 
o vejam e tirem suas conclusões sobre os papéis que 
as mulheres já tiveram que desempenhar, sem que os 
tivessem escolhido.

Destino semelhante ao de Adèle, teve a escultora 
Camille Claudel, irmã do autor católico Paul Claudel, que 
viveu um amor impossível com Auguste Rodin, que de-
pois a repudiou. No cinema foi interpretada pela mesma 
atriz que criou Adèle Hugo, Isabelle Adjani.

Com este texto completo o terceiro com os quais 
homenageio as mulheres, as paraibanas e as de alhures, 
no mês a nós dedicado.

Diretores da TAG - Transportes Aéreos Glória apre-
sentaram na Câmara Empresarial do Turismo em João 
Pessoa na última quinta (12) as ações para início das 
atividades preparativos daquela que será a primeira com-
panhia aérea paraibana. O diretor presidente da empresa 
Delano Campos da Mota, acompanhado do diretor Adria-
no Filgueiras e do advogado Gustavo Leite Castelo Branco 
anunciou que a Anac – Agência Nacional de Aviação Civil 
aprovou a abertura da empresa TAG – Transportes Aéreos 
Glória, que fará inicialmente a rota entre João Pessoa e 
Patos, em 40 minutos, podendo ser 4 voos diários, num 
aeroporto que segundo o diretor presidente está em boas 
condições.

O investimento inicial será na ordem de R$ 10 mi-
lhões, com a criação de até 45 empregos, entre pilotos, 
comissários de bordo, pessoal de terra e administrati-
vo. A aeronave deve ser um Brasília, modelo BEM 120, 
produzida pela Embraer e que transportará 30 passagei-
ros. Inicialmente será comprada uma aeronave e depois 
mais uma, confirmou Delano.  Ele já esteve na fábrica da 
empresa, em São José dos Campos (SP), para negociar a 
compra dos equipamentos.

O presidente da TAG revelou, que o investimento na 
aviação civil para explorar o mercado paraibano é uma 
ambição cativada há muitos anos. Foi feita uma consulto-
ria de mercado por uma empresa de Recife (PE), que viu 
no interior da Paraíba uma forte demanda de pessoas que 
fazem o circuito entre João Pessoa e Patos, além de Caja-
zeiras, Monteiro e até Pombal. São empresários, universi-
tários, gestores públicos, profissionais da área médica e 
políticos.

Com voo inaugural previsto para 2016, nasce 
assim uma nova marca, a TAG Linhas Aéreas, legiti-
mamente paraibana. TAG significa Transporte Aéreo 
Glória, que é o nome da mãe do diretor presidente 
Delano Campos da Mota. A empresa recebeu no dia 17 
de outubro de 2014, a portaria Anac – Agência Nacio-
nal de Aviação Civil, número 2445-SER, publicada no 
Diário Oficial da União na mesma data, autorizando o 
funcionamento jurídico da sociedade empresária Maria 
da Glória Transportes Aéreos Ltda, como empresa 

de transporte aéreo público regular de passageiros e 
cargas. 

De acordo com o presidente Delano Campos, a 
escolha de iniciar esse processo pela cidade de Patos foi 
resultado de uma consultoria de mercado que indicou a 
referida cidade como a melhor opção. “O município ser-
tanejo foi escolhido por ser um polo paraibano, um dos 
principais centros comerciais e pela boa estrutura que o 
aeroporto da cidade possui, inclusive com balizamento 
noturno. 

Desde o início, tivemos o apoio incondicional do 
deputado federal Hugo Motta (PMDB) e da prefeita de 
Patos Francisca Motta (PMDB), convictos do impacto 
econômico que esse projeto trará para a região”, enfatiza 
o presidente. 

Segundo Hugo Motta, auxiliar projetos e ações que 
beneficiem o município é uma prioridade de seu manda-
to. “Além de fiscalizar e lutar para que o Brasil se torne 
um país mais justo, precisamos ficar atentos às necessida-
des de desenvolvimento das mais diversas regiões. Patos 
é uma cidade que vem crescendo e precisamos investir 
em setores importantes. Apoiar projetos como esse ajuda 
economicamente todo o Sertão”, afirmou Hugo Motta.

 O próximo passo da TAG Linhas Aéreas será a aquisição 
de seu quadro de pessoal, incluindo pilotos, comissários de 
bordo, pessoal de terra e administrativo gerando a criação 
de 45 empregos diretos. E haverá uma revista de bordo.

O voo será na aeronave modelo EMB -120 Brasí-
lia pressurizada, com preço da passagem acessível. “Fa-
remos quatro voos diários com pernoite em Patos. Nosso 
diferencial será rapidez, segurança e conforto”, conclui o 
empresário.

A TAG também investirá no segmento de cargas, o 
que encurtará o tempo de entrega das mercadorias. As-
sim como a mãe do empresário, pessoa que mais incenti-
vou o filho a investir no segmento, segundo Mota – e que 
leva o nome da companhia -, o executivo se diz um grande 
otimista com o Brasil, em especial, a Paraíba. Os empre-
sários foram bastante elogiados e receberam desejos de 
boa sorte pelos integrantes da Câmara Empresarial do 
Turismo da PB. 
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O grupo se utiliza da plasticidade teatral e do jogo cênico durante a peça

Depois do recesso de final e começo 
de ano, a Companhia Bodopitá Playback 
Theatre, de Campina Grande retomou 
desde o dia 9 o Projeto ‘Segundas Se-
gundas’ que consiste em apresentações 
teatrais na segunda-feira de cada mês. 
A companhia desenvolve há três anos o 
Projeto e apresenta o espetáculo ‘Trans-
formando Vida em Arte’. A apresentação 
acontece no Centro de Arte e Cultura 
da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), antiga Faculdade de Adminis-
tração e Ciências Contábeis da UEPB, na 
Rua Getúlio Vargas, próxima à agência 
dos Correios a partir das 20h.

O Projeto, com apoio da UEPB, não 
cobra ingresso, cada espectador recebe 
um envelope ao entrar na sala de espe-
táculo, na saída o envelope é devolvido, 
deixando o público livre para contribuir 
com a quantia que puder ou quiser. O 
ritual escolhido não é comum no teatro 
convencional, os atores recepcionam 
o público que, antes do início da cena, 
toma chá e café junto com os artistas, 
numa mistura que busca demonstrar 
que, na filosofia do Playback, atores e 
público estão no mesmo nível de impor-
tância para o espetáculo. 

O espetáculo da Bodopitá é com-
posto por seis atores, um músico e 
um condutor (que atua como diretor). 
Ao início da apresentação o condutor 
conversa com a plateia, explicando a 
técnica teatral de playback, fazendo com 
que a plateia compreenda o jogo e, desta 
forma, possa interagir com o elenco. O 
espetáculo tem ficha técnica com Chico 

Kingsman - serviço secreto
Eggsy (Taron Egerton) é um jovem com problemas de 

disciplina que parece perto de se tornar um criminoso. Determi-
nado dia, ele entra em contato com Harry (Colin Firth), que lhe 
apresenta à agência de espionagem Kingsman. O jovem se une 
a um time de recrutas em busca de uma vaga na agência. Ao 
mesmo tempo, Harry tenta impedir a ascensão do vilão Valen-
tine (Samuel L. Jackson). Adaptação da série de quadrinhos 
criada por Mark Millar e Dave Gibbons.

Jovem com problema disciplinar recrutado em agência

Oliveira (direção e condução), Adriano 
Costa Cabral (músico e sonoplasta), no 
elenco Joana Marques, Júlio César Rolim, 
Napoleão Gutemberg, Renato Barros, Suél-
len Maria e Therezinha Marçal. O figurino, 
cenário e adereços é por conta da Compa-
nhia Bodopitá

O espetáculo é dividido em dois 
momentos, no primeiro a condução 
busca que o público conte sentimentos e 
emoções para que sejam encenados pelo 
elenco, de forma rápida, através de técni-
cas próprias, tais como esculturas fluídas, 
pares, três partes, etc. Em um segundo 
momento, o condutor irá captar histórias 
mais longas de alguns dos espectadores 
que, voluntariamente, contarão suas ex-
periências. O narrador (autor da história) 
escolhe qual ator/atriz fará cada perso-
nagem existente no enredo, apontando, 
inclusive, qual artista interpretará o seu 
papel. Após a história ser contada inicia-se 

a cena, recriando a narração utilizando 
o jogo cênico e a plasticidade teatral 
para abrilhantar o que foi contado.

Cia Bodopitá
A Bodopitá Playback Theatre 

surgiu em Campina Grande em 2009, 
criada pelo ator e diretor Chico Oliveira. 
Ao retornar à Paraíba, em 2008, Chico 
Oliveira reúne um grupo de atores, to-
dos de teatro convencional, e através de 
oficinas, apresenta o playback theatre 
aos companheiros de cena. A partir daí 
surge a Cia Bodopitá. Todos na equipe 
possuem trabalhos artísticos extras, 
porém o playback passou a ser uma 
paixão artística e pessoal. Atualmente 
a companhia é a única que realiza este 
tipo de técnica na Paraíba, entretanto o 
Playback tem conseguido cada vez mais 
admiradores e adeptos por várias par-
tes do mundo, no Brasil não é diferente.

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 

Ir à rua protestar. Pegar a bandeira do país e pedir melhorias. Se 
indignar contra os atos do governo. Se indignar com o aumento de im-
postos e da inflação. Querer mais respeito enquanto cidadão. Divulgar 
a opinião nas redes sociais. Debater política de forma respeitosa. Bater 
panelas. Vestir roupas de marca com cores do Brasil ou não. Ser rico 
com um trabalho honesto. Ser pobre e receber ajuda do governo por 
necessidade. Ser classe média e trabalhar dignamente. Ter a liberdade 
para votar no partido e nos candidatos que quiser. Se revoltar contra a 
corrupção. Tudo isso é completamente legítimo. Graças à democracia.

Será que ninguém percebe isso? É tudo legítimo. Porém, enquan-
to nação, estamos seguindo num caminho completamente errado. No 
geral, a população como um todo quer a mesma coisa: um país melhor, 
não é? Mas, se dividiu em grupos que irracionalmente avaliam a con-
juntura atual com visões deturpadas, distorcendo fatos, inventando 
mentiras, deslegitimando ações legítimas de outros grupos, esquecen-
do a história e até as leis.

Vamos parar de trocar acusações infundadas. Parar de divulgar 
mentiras (a quantidade é assustadora). De compartilhar mensagens 
sem ao menos procurar saber se existe algum fundamento. De se com-
portar perante a política como torcedores de futebol. É preciso avaliar 
as coisas da forma como elas são, sem devaneios. Vamos lá então a 
algumas questões. 

Impeachment? Muitos esquecem que por trás dessa palavra exis-
te uma lei. Inflação, aumento de preços, falta de popularidade, casos 
de corrupção envolvendo pessoas do partido. Nada disso entra como 
causa. Se fosse assim já teríamos outros presidentes, além de Collor, 
tirados do poder por um impeachment, não é mesmo?Não respeitar a 
lei é colocar em risco a democracia. E vale lembrar, para os alienados, 
que, havendo um, hoje, Aécio não assumiria e não haveria novas elei-
ções. Na fila estão Temer, Eduardo Cunha e Renan Calheiros. A preço 
de hoje, impeachment é sinônimo de golpe.

Volta dos militares ao poder, sinceramente, não vou nem comen-
tar. Pra mim, a amnésia e a loucura tomaram conta desses cidadãos. 
Aconselho um psiquiatra, ok?

Corrupção? Nunca se falou tanto dela. Mas, infelizmente, ela não 
foi inventada hoje e nem é exclusiva do PT. Eu até queria que fosse. O 
prejuízo seria bem menor e a resolução seria fácil. Era só tirar o PT do 
poder, nas próximas eleições, como preconiza a democracia, e estava 
tudo resolvido. Mas, não, meu caro. A corrupção é apartidária e vai 
além da política. Está na sua rua, no seu trabalho, na sua família e até 
mesmo em você. Nunca percebeu isso?

A população é corrupta há séculos. E o desrespeito para com os 
outros é generalizado. Exagero? Então, como se chama a atitude de al-
guém quando suborna um policial? Ou quando senta ou estaciona em 
lugares reservados para quem tem, por lei, prioridade? Quando para 
em fila dupla? Quando liga o som incomodando os vizinhos? Quando 
não devolve o troco que veio a mais? Quando não cumpre o serviço 
da forma como foi contratado? Quando joga lixo em terrenos baldios? 
Quando toca fogo no lixo espalhando fumaça para dentro das casas?

São tantos exemplos de corrupção e falta de respeito dentro da 
própria população que se eu fosse citar todos não caberia aqui. Mas, 
agora fica fácil entender porque tantos políticos são como são. Eles 
fazem em maior grau, por ter meios para isso, exatamente a mesma 
coisa que a população faz, num grau menor, compatível com os meios 
à disposição.

Protestar contra a corrupção é protestar contra parte da cultura 
brasileira. Aquele “jeitinho brasileiro”, sabe? Colocar culpa apenas 
nos políticos não vai resolver a situação. Todos precisamos mudar. 
Eu, você e os políticos. Quando passarmos a ensinar aos nossos filhos 
honestidade e respeito de verdade (não apenas com palavras, mas 
com atitudes) viveremos, enfim, num país melhor. Como vamos con-
seguir melhorias num país onde um cidadão de bem é visto como “o 
besta”? Termino, então, esse texto com as palavras mais sóbrias que vi 
numa postagem no Facebook nesse últimos dias: “Dizem que eles (os 
políticos) são a causa. Que por causa deles ‘está tudo errado’! Não sei 
bem se é assim. Os vejo apenas como o resultado: frutos podres, de um 
“todo” contaminado.”



 

Governo do Estado participa de Encontro Nacional de 
Griôs na capital com participação de secretária do MinC

José Octávio lança mais uma 
biografia hoje, em João Pessoa

A história viva
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Serenata Suburbana se apresenta 
no Projeto Quartas Acústicas

Um verdadeiro resgate a música, 
o Projeto Quartas Acústicas prosse-
gue hoje, na Sala Paulo Pontes, no 
Teatro Municipal Severino Cabral, às 
20h com o apoio da Prefeitura Muni-
cipal de Campina Grande e realização 
da Associação Amigos do Teatro Mu-
nicipal Severino Cabral. Os ingressos 
custam R$ 10 a preço único.

A atração será o grupo ‘Sere-
nata Suburbana’, composto pelo 
trio Arly Arnaud, Adília Uchôa e Lara 
Sales, acompanhadas ao violão por 
Ari Rodrigues. O trio promete encan-
tar o público com músicas de Tom 
Jobim, Gonzaguinha, Noel Rosa, Chico 
Buarque, Pixinguinha entre outros. 
No repertório do show composições 
de grandes nomes da música popular 
brasileira e internacional, intercalan-
do com poesias e textos. Em março 
acontece ainda a apresentação de 

Lucas Duarte
Especial para A União

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Começa hoje, com a che-
gada da Comissão de 
Mestres e Griôs, na Esco-
la Viva Olho do Tempo, 
localizada no Vale do 
Gramame em João Pessoa, 
o Encontro da Comis-
são Nacional de Griôs e 

Mestres onde a Secretaria de Estado de 
Cultura da Paraíba (Secult) participa.

A secretária da Cidadania e da 
Diversidade Cultural do Ministério 
da Cultura (MinC), Ivana Bentes, e o 
diretor da Cidadania e da Diversidade 
Cultural, Alexandre Santini, estarão 
presentes a partir das 16h, na próxima 
sexta-feira em um encontro no Centro 
de Referência da Cultura Popular e 
Tradicional da Paraíba, no Centro.

Haverá uma roda de diálogo com 
os representantes dos Pontos de Cul-
tura da Paraíba. Também participam 
representantes da Secult, da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Funjope) e os 
mestres de tradição oral e movimentos 
culturais. Outras pautas abordadas 
são o planejamento do VI Encontro da 
Ação Griô Nacional, que também acon-
tece na capital, a Lei Cultura Viva, Lei 
Griô e Ação Griô Nacional na nova ges-
tão do MinC. Antes, às 9h, no mesmo 
local, Ivana Bentes terá uma agenda 

Grupo musical possui repertório amplo e diversificado, com ênfase na MPB

Historiador tem experência no assunto

Escola Viva Olho do Tempo (Evot) está localizada na região do Vale do Gramame e desenvolve projeto social com os moradores

Lucas Emanuel no dia 25. 
Com a vida cada vez mais pós-

moderna, as atribulações dos dias e 
a pressa para tudo, as canções de 
amor perderam sua importância e as 
demonstrações de afeto se tornaram 
raras e virtuais.  Inspirado na músi-
ca ‘Serenata Suburbana’ de Capiba, 
compositor pernambucano, o grupo 
traz de volta a homenagem a pessoa 
amada por meio da música e poesia. No 
repertório, composições de Vinícius de 
Moraes, Roberto Carlos, Ary Barroso e 
outros grandes nomes da MPB. 

O trio é muito solicitado em festas 
de aniversário, bodas de casamentos, 
aniversários de namoro, entre outros 
eventos, o grupo oferece um repertório 
a ser escolhido pelo contratante, de 
acordo com a preferência do homena-
geado. Fica a critério a escolha do local 
onde a homenagem será feita.

com o secretário de Cultura do Esta-
do da Paraíba, Lau Siqueira, e ainda 
participa da Caminhada de São José, no 
próximo sábado, às 6h, em defesa do 
Rio Gramame do Vale do Gramame.

Os Griôs são líderes de comunida-
des que são considerados guardiões 
da memória e da história oral de seus 
povos. São contadores de histórias, 
sábios e conselheiros que vivem em 

muitos povoados brasileiros. Na Pa-
raíba, o Ponto de Cultura Congregação 
Holística da Paraíba – Escola Viva Olho 
do Tempo é quem faz a articulação da 
Rede Ação Griô Nacional.

A biografia tem sido cada vez mais 
presente no mercado editorial nacional. 
Exemplo de tal comportamento dos auto-
res é mais uma obra nesse gênero literário 
que o historiador paraibano José Octávio 
de Arruda Mello lança hoje, a partir das 
17h, em O Sebo Cultural, localizado no 
Centro de João Pessoa. Trata-se do livro in-
titulado Ronaldo Cunha Lima - a trajetória 
de um vencedor (1936 - 2007), publicado 
pela Ideia Editora, que tem 318 páginas e 
custa R$ 40. “A diferença é que, nesta obra, 
o enfoque não é apologético, pois abordo 
a vida e estudo o contexto histórico de Ro-
naldo”, ressaltou ele para o jornal A União. 
Na ocasião, outros 11 títulos também 
serão relançados. 

Ronaldo Cunha Lima - a trajetória de 
um vencedor (1936 - 2007) tem 14 capí-
tulos, um dos quais, adicional, assinado 
pelo jornalista paraibano - radicado em 
São Paulo - José Nêumanne Pinto. “O livro 
valoriza-se com o prefácio do historiador 
campinense Josué Sylvestre”, comentou 
José Octávio, esclarecendo que os anos 
incluídos no título da obra corresponde ao 
tempo em que o biografado - que come-
moraria mais um aniversário na data de 
hoje - cumpriu sua carreira política. 

José Octávio lembrou que, em âmbi-
to local, foi precursor no lançamento de 
biografias, nos anos 1970, com um livro no 
gênero do ex-político Félix de Araújo. Ele 
publicaria outras, enfocando nomes como 
o historiador José Honório Rodrigues e 
Aníbal Moura. “As biografias e estudos po-
líticos estão novamente na moda. Ambas 

tinham saído de foco há cerca de 15 anos, 
por causa do marxismo, que dava ênfase 
para a economia e o social. Essa volta é 
com outro tipo, renovada, pois se, antes, 
era muito de exaltação ao biografado, 
agora é estudo de contexto, tanto que o 
nome do biografado é mencionado poucas 
vezes”, comentou ele, que já tinha o livro 
sobre Ronaldo Cunha Lima pronto desde 
2007, mas não havia lançado por motivos 
de natureza editorial.

Na biografia sobre o poeta e ex-gover-
nador, dentre outros cargos políticos que 
exerceu ao longo da carreira, José Octávio, 
que também comemorar seu aniversário 
hoje, incluiu o capítulo XIV, intitulado 
“Senhor e servo da palavra”, assinado pelo 
jornalista José Nêumanne Pinto. E o pos-
fácio, denominado “Ronaldo Cunha Lima, 
poeta de sala e quarto”, é de Eilzo Matos.
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Conversão de motores de 
veículos a gás natural dá 
economia de até 60%

30 Prêmio Ceci Melo
Líderes, conselheiras e Cátia de França são homenageadas hoje

O Governo do Estado, por in-
termédio da Secretaria Executiva do 
Orçamento Democrático Estadual e 
da Secretaria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana (Semdh) 
realiza, hoje, no Espaço Cultural, o 
3º Prêmio Ceci Melo de Participação 
Social – Ano Cátia de França, alusi-
vo ao Dia Internacional da Mulher. 
O prêmio irá homenagear as con-
selheiras e lideranças populares 
das 14 regiões geoadministrativas 
e acontece a partir das 15 horas, no 
Teatro Paulo Pontes.

A cantora e compositora Cátia 
de França é a homenageada principal 
deste ano, juntamente com 14 conse-
lheiras e 14 lideranças que represen-
tam o protagonismo na temática da 
participação social na Paraíba. Será 
“um momento de reconhecimento e 
de visibilidade a essas mulheres que 
representam a luta feminina em suas 
comunidades”, disse o Secretário 
Executivo do Orçamento Democráti-
co Estadual, Gilvanildo Pereira.

A secretária da Mulher e da Di-
versidade Humana, Gilberta Soares, 
destacou a influência do nome de 
Cátia de França para ser a homena-
geada principal do Prêmio. O edital 
do 3º Prêmio Ceci Melo de Participa-
ção Social foi lançado em fevereiro e 
os nomes das indicadas foram eleitos 
pelos representantes das próprias 
regiões, através dos conselheiros do 
OD Estadual e da comissão julgado-
ra formada por membros das duas 
secretarias organizadoras. O Prêmio 
Ceci Melo está sendo realizado em 
parceria com a Fundação Espaço 
Cultural (Funesc), jornal A União, o 
Empreender Paraíba e a Secretaria 
de Estado da Educação. 

Indicação 
Cada região geoadminsitrativa 

apresentou o nome de uma conse-
lheira regional e também de uma 
liderança feminina. Para isso foram 
levados em conta os seguintes cri-
térios: perfil histórico de participa-
ção social; nunca ter sido premiada 
anteriormente; atuação positiva em 
defesa dos interesses coletivos de 
seu município e região; interação e 
capacidade de articulação com co-
munidades, órgãos e serviços de seu 
município e região; além de contri-
buição para valorização e visibilida-
de da cidade. 

Ceci Melo 
Cezariana Macena de Melo, co-

nhecida como Ceci Melo, nasceu em 6 
de dezembro de 1967, em Sapé, Brejo 
paraibano, a 65,1Km da capital. Fale-
ceu em 6 de fevereiro, em João Pessoa. 
Foi militante, ex-dirigente partidária, 
ativista do movimento de mulheres 
e feminista. Chegou a ser também co-
ordenadora do Centro Acorda Mulher, 
em Bayeux, e pedagoga da Casa Pe-
queno Davi. Ela foi uma das pessoas 
responsáveis pela implantação e con-
solidação do Orçamento Democrático.

A compositora, cantora, instru-
mentista e escritora Catarina Maria 
de França Carneiro, conhecida como 
Cátia de França, nasceu em 13 de 
fevereiro de 1947, na capital. Desde 
pequena, se interessou por música. 
Ainda jovem, aprendeu a tocar piano, 
violão, sanfona, flauta e percussão.  
Cátia trabalhou como professora de 
música. Mas, no final da década de 
1960, viajou para a Europa, integran-
do grupo folclórico. Em meados da 
década de 1970, começou a compor 
com seu primeiro parceiro, o poeta 
Diógenes Brayner, participando de 
diversos festivais. Logo depois, trans-
feriu-se para o Rio de Janeiro, onde 
conheceu músicos e compositores 
brasileiros radicados naquele Estado, 
como Zé Ramalho, Shangai, Amelinha 
e Sivuca.

Compositora tem obras diversificadas

Conselheiras Luíza e Amanda e a líder Francinete se destacaram em suas comunidades; cantora e compositora Cátia de França é a homenageada principal

Lista das participantes

Região
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

13ª

14ª

ConselheiRa
Francinete do Nascimento Seridó

Maria Aparecida de M. Gomes
Maria Gorete de Lima Barbosa

Selma Cristina
Zeneide Soares da Silva
Inês Ramos dos Santos
Elisângela Nunes Pinto
Damiana Dantas Dutra

Ana Maria Rolim Albuquerque
Amanda Tavares Garrido

Ana Maria da Silva Cardoso
Eliane Bento da Silva

Maria Solange de Oliveira Matos
Luzia Cordeiro da Silva

lideRança soCial
Luiza Flores

Irmã Maria do Perpétuo Socorro
Angineide Pereira de Macedo

Joana Cristina
Maria do Socorro da Costa

Francisca das Chagas Vasconcelos
Maria das Graças Pinto

Maria Auxiliadora da Silva Guimarães
Josefa Alves Vieira

Iris Mendes Medeiros
Lêdecler de Oliveira Melo

Sueli Jovelina de Sousa Alcântara
Cigana - Maria Jane

Vera Lúcia Maria da Conceição

A Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República (SDH/PR) e da 
Associação Brasileira dos Ostomizados 
(Abraso) vão elaborar uma certificação 
para os produtos de ostomia na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
em Brasília. O objetivo é garantir a me-
lhor qualidade dos produtos fornecidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Pessoas ostomizadas são todas aque-
las que passaram por um procedimento 
cirúrgico que consiste na abertura de um 
órgão oco e a instalação de um tubo para 
permitir uma comunicação com o meio 
externo, como a traqueostomia e inter-
venções no intestino que exigem a apli-
cação de uma bolsa de colostomia para o 
recolhimento de fezes. Segundo o levan-
tamento da Abraso em conjunto com di-
versas associações do país, existem cerca 
de 80 mil pessoas ostomizadas do país. Há 
apenas uma fábrica no Brasil de materiais.

A ministra-chefe da Secretaria de Di-
reitos Humanos, Ideli Salvatti, disse que 
é fundamental que haja a padronização 
dos produtos de ostomia, garantindo 
mais qualidade de vida para a pessoa com 
deficiência e uma ação prioritária da Se-
cretaria Nacional de Promoção dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência – SNPD.

Articulações
Para o secretário Nacional de Promo-

ção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
da Secretaria de Direitos Humanos, Anto-
nio José Ferreira, a visita dá continuidade 
às articulações iniciadas no ano passado 
com o Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro). “Aten-
demos ao pedido da Abraso e assumimos 
a responsabilidade de caminhar com os 
demais órgãos para construirmos juntos 
uma certificação, contendo uma padroni-
zação dos produtos para garantir melhor 
qualidade de vida para as pessoas com de-
ficiência”, explicou.

Para o presidente da Abraso, Rubens 
Gil Junior, a maior preocupação hoje do 
segmento é a entrada de material impor-
tado de baixa qualidade nos últimos dois 
anos. “A gente usa o material para tentar 
conviver com a sociedade, então de re-
pente a sua bolsa se desprende no meio 
da rua, no meio de uma conversa, solta 
cheiro, então são vários fatores que po-
dem trazer constrangimento e perda de 
qualidade de vida dos usuários”, comen-
tou.

Outro fator destacado pelo dirigente 
sobre a garantia da qualidade dos pro-
dutos é a otimização do investimento 
público. “Uma licitação pode privilegiar 
um produto muito mais barato, mas na 
prática, pela baixa qualidade seu consu-
mo é muito maior, então a conta no final 
fica muito mais dispendiosa e o custo-be-

nefício deixa a desejar”. No Brasil, o SUS 
garante atenção integral às pessoas osto-
mizadas e a gratuidade de equipamentos 
como bolsa coletora, adjuvantes, material 
pra curativo e acessórios. Para a secretária 
da Abraso, Márcia Araújo, que é membro 
do Conselho Nacional de Saúde, a certifi-
cação da qualidade é o pouco que falta 
para consolidar no país um atendimento 
de excelência.

 O Plano Nacional dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência - Viver sem Limite, 
coordenado pela SDH/PR, garante o aten-
dimento de ostomizados nos 124 Centros 
Especializados de Reabilitação (CER) habi-
litados em todo o país pelo Ministério da 
Saúde.

Certificação garantirá a qualidade
Produtos PArA PessoAs ostoMizAdAs

Brasil tem 80 mil 
pacientes nessa 
condição e apenas uma 
fábrica de materiais 
desse setor, conforme 
a Associação Brasileira 
dos Ostomizados

Foto: Secom-PB Foto: Marcos Russo

O primeiro LP de Cátia de Fran-
ça foi intitulado “20 palavras ao re-
dor do sol” (1979), pela gravadora 
Epic/CBS. No ano seguinte, ela lança 
o álbum “Estilhaço”. A música, que 
dá nome ao disco, é de sua autoria, 
com letra do poeta Flávio Nascimen-
to, e termina se destacando como 
sucesso nacional.  Em 1985, Cátia de 

França lançou o LP “Feliz Demais”, 
pela Continental. No ano seguin-
te, gravou “Olinda”, pelo selo Lança 
Discos. Já no CD “Avatar” (1996), ela 
contou com as participações espe-
ciais de Shangai e Chico César. Em 
1998, Cátia lançou o CD “Avatar”, 
pelo selo CPC Umes. O álbum teve 
a produção do jornalista Ricardo 

Anísio e participação especial de 
Chico César, Xangai e Quinteto de 
Cordas da Paraíba. O disco incluiu 
“Rogaciano”, “Apuleio” e “Antoninha 
me leva” – as três em parceria com o 
poeta pantaneiro Manoel de Barros. 
Em 2005, Cátia lança o CD “Cátia de 
França canta Pedro Osmar”. Nele, in-
terpreta músicas do cantor, compo-

sitor, músico e instrumentista parai-
bano Pedro Osmar. Ela também tem 
uma carreira paralela de escritora. 
Nessa área, Cátia já escreveu cordéis 
e livros de temática infantojuvenil. 
Ela fez ainda trilhas sonoras para o 
cinema e teatro. Em toda sua trajetó-
ria artística, recebeu vários prêmios 
e homenagens.
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Conversão cresce; economia é de 60%
Gás nAturAl veiculAr

PBGÁS diz que aumento 
de combustíveis elevou os 
serviços das convertedoras 

A conversão de motores 
de veículos de gasolina para 
o Gás Natural Veicular (GNV) 
tem sido uma tendência cres-
cente na Paraíba, nos últimos 
anos. Com o recente aumento 
no preço dos combustíveis, 
a opção ganhou mais força 
ainda devido a significativa 
economia no bolso do mo-
torista. “Há sinalização que 
está ocorrendo um aumento 
dos serviços das empresas 
convertedoras em função do 
aumento no preço da gasoli-
na e do etanol, principalmen-
te, de motoristas que usam o 
carro como instrumento de 
trabalho, como taxistas, por 
exemplo”, ressalta Evaldo 
Mello, gerente de mercado 
industrial automotivo da 
PBGÁS – Companhia Parai-
bana de Gás.

O GNV é muito mais eco-
nômico que a gasolina. Es-
timativas comprovam que, 
com o novo aumento dos 
combustíveis, se economiza, 
em média, 50%, podendo 
chegar até 60% ao abastecer 
com o gás.  Segundo afirmou 
Evaldo Mello, caso se instale 
o kit, não existe muita perda 
de desempenho do motor e o 
custo varia de acordo com a 
empresa convertedora.

Segundo dados da 
PBGÁS, desde o início do pro-
gramde incentivo ao veículo 
a gás, já havia sido registra-
do um número expressivo 
de conversão de motores de 
veículos. De maio de 2012 

igualdade inscreve 
candidato até hoje

Termina hoje o prazo de 
inscrição da 10ª edição do Prêmio 
Construindo a Igualdade de Gênero. 
O concurso selecionará redações, 
artigos científicos e projetos pe-
dagógicos de escolas públicas e 
privadas que tratem dos temas 
de gênero, mulheres, feminismos, 
relações raciais, geração, classe 
social e sexualidade. A iniciativa 
visa estimular a produção cientí-
fica e a reflexão crítica acerca das 
desigualdades entre mulheres 
e homens. Os trabalhos que se 
destacarem receberão premiações 
como notebooks, equipamentos de 
informática (para estudantes de 
Ensino Médio), e bolsas de iniciação 
científica, mestrado e doutorado, 
de acordo com as normas do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).

cosmopopeia faz 
ambiência musical

Amanhã, às 19h, a Cosmo-
popeia abre as portas para receber 
mais uma edição do Ambiências 
Musicais. A Cosmopopeia une pon-
tos, realidades e desejos de encon-
tros plurais; soma e potencializa as 
possibilidades em torno da arte, 
beleza, sabor e conhecimento. Lo-
calizada no Centro Antigo de João 
Pessoa, no meio da Ladeira da Bor-
borema a casa aglomera galeria, 
café/armazém, jardim, escritórios 
criativos, produtoras, cursos, ofici-
nas, publicações, enfim, um espaço 
de arte e produção. O espaço recebe 
e realiza eventos nas mais variadas 
áreas das artes. Esta semana a mú-
sica será a atração com a terceira 
edição do Ambiências Musicais. 
Sobreposição de camadas sonoras, 
esse o caminho do Projeto Ambiên-
cias Musicais, sendo cada uma des-
tas definidas no seu corpo e livre no 
seu caminho. Será dado destaque à 
música eletrônica e experimental.

DF sediará cidades
sustentáveis

Nos dias 7 e 8 de abril, o Pro-
grama Cidades Sustentáveis realizará 
a I Conferência Internacional Cidades 
Sustentáveis – Políticas Públicas 
Inovadoras. O evento acontecerá 
durante o III Encontro dos Municípios 
com o Desenvolvimento Sustentável, 
promovido pela Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP), no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães, em Brasília. 
A Conferência Internacional Cidades 
Sustentáveis – Políticas Públicas Ino-
vadoras contará com a participação 
de prefeitos de cidades brasileiras 
e de outros países. No evento serão 
apresentadas Boas Práticas nacionais 
e internacionais relacionadas aos 12 
eixos do Programa Cidades Susten-
táveis. 

escola supera 
índices em Mt

O trabalho desenvolvido na 
Escola Estadual Luiza Bezerra, loca-
lizada no município de Juara (MT), 
tem ganhado destaque no cenário 
nacional pelos bons resultados 
obtidos. Com mais de 800 alunos 
matriculados no Ensino Fundamen-
tal, a instituição tem obtido índice 
zero de evasão escolar desde 2011. 
Os números do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (Ideb) 
do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) são outro ponto de 
destaque da escola. Em 2013, o 
colégio obteve 6,7 no Ideb dos anos 
iniciais (primeiro ao quinto), quan-
do o esperado era 5,8. No Ideb rela-
tivo aos anos finais (sexto ao nono 
anos) o resultado de 5,8 também 
superou a meta de 5,6. 

Instalação de kit de Gás Natural Veicular em motores de carros exige o serviço de convertedoras credenciadas por órgãos oficiais

Sandro Alves de França
Especial para A União

e até dezembro de 2014 fo-
ram convertidos 664 veículo.  
Qualquer veículo abastecido 
à gasolina está apto a insta-
lar o kit GNV (conversão). O 
que define o kit é o ano e o 
modelo. De acordo com os 
anos de fabricação os carros 
têm uma tecnologia que per-
mite a instalação em tipos de 
kit específicos e nivelados. 
Para veículos fabricados a 
partir de 2007, kit de 5ª ge-
ração; entre 1996-2006 de 
3ª geração; antes de 1996, de 
2ª geração

Essa divisão está rela-
cionada com a tecnologia 
do motor do veículo e com 
o desempenho do carro e a 

tecnologia de motorização. 
“Qualquer proprietário que 
queira realizar a conversão, 
basta ir a uma convertedora 
credenciada pelo Inmetro e lá 
será entregue um atestado de 
qualidade, nota fiscal do kit e 
do cilindro. Com isso, o car-
ro terá de ir, após adaptação, 
ao organismo de fiscalização, 
que é o OIA- Organismo de 
Inspeção acreditado, a Epese-
pe  - João Pessoa. 

Depois vai ao Detran-
-PB (Departamento Estadual 
de Trânsito) e pega a autori-
zação para emissão da CRLV 
(Certificado de Registro e Li-
cenciamento do Veículo), que 
habilita o abastecimento do 

veículo”, explica Evaldo Mello. 
O valor médio pago pelo kit e 
pela instalação varia de 2 mil 
a 6 mil reais, dependendo da 
tecnologia do kit e da capaci-
dade do cilindro (de gás) que 
se vai instalar. Basicamente, 
se trata do custo da conver-
são, custo da mão da obra, da 
inspeção de documentos no 
Detran. Anualmente tem de 
fazer nova vistoria no orga-
nismo de inspeção

As empresas converte-
doras devem ser credencia-
das pelo Inmetro (Institu-
to Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia). Se-
gundo dados oficiais do ins-
tituto, há oito convertedoras 

na Paraíba aptas a realizar o 
trabalho de conversão no sis-
tema de abastecimento dos 
veículos.

“O principal risco da 
conversão é o tipo de serviço 
que não está normatizado, 
que não está dentro das nor-
mas técnicas. Não há como 
atestar que esse serviço este-
ja nos padrões de segurança”, 
alerta Evaldo Mello.

Ainda segundo a PBGás, 
na Paraíba há 35 postos li-
gados à rede de gasodutos 
e 3 postos abastecidos com 
caminhão-tanque de gás na-
tural, não vinculados à rede, 
mas que comercializam via 
caminhão-tanque.

O Centro Universitá-
rio de João Pessoa - Uni-
pê está com inscrições 
abertas para o Programa 
Administração para To-
dos. O projeto oferece 
480 vagas para os dois 
semestres de 2015, desti-
nadas para a comunida-
de carente. As inscrições 
podem ser realizadas 
até o dia 30 deste mês 
na sala da Coordenação 
da Unipê Business and 
Technology – UBTech, 
das 8h às 18h.  Os inte-
ressados devem estar 
munidos de RG (ou Cer-
tidão de Nascimento ou 
Casamento), CPF e com-
provante de residência, 
além de 1kg de alimen-
to não perecível.

Os cursos ofereci-
dos são os de Assistente 
Administrativo, Noções 
em Gestão de Pessoas, 
Excelência em Venda e 
Atendimento, Gestão 
Empreendedora de Mi-
cronegócios e Assistente 
Contábil. As aulas acon-
tecem aos sábados, das 
14h às 17h, e são acom-
panhas de encontros pe-
dagógicos com os instru-
tores às quintas-feiras, 
das 17h às 18h. O obje-
tivo é desenvolver nos 
alunos da Graduação a 

capacidade de ministrar 
aulas, pondo em prática 
os conhecimentos adqui-
ridos em sala.

Segundo o profes-
sor Rodrigo Nóbrega, 
coordenador do curso, 
o objetivo deste projeto 
é “capacitar e formar as 
pessoas para ter opor-
tunidades no mercado 
de trabalho. A maioria 
dos alunos vem de fora, 
e se tornam habilitados 
ao mercado de trabalho, 
ganhando na sua forma-
ção uma especificidade 
para ajudar no seu futu-
ro profissional”.

Os critérios para 
seleção de alunos são: 
idade mínima de 16 
anos; preferência pelos 
desempregados; estu-
dantes carentes; 1º grau 
completo. Para este ano, 
serão oferecidas 240 va-
gas por semestre, distri-
buídas em cinco cursos, 
sendo: 80 vagas para as-
sistente administrativo; 
40 vagas para Noções 
em Gestão de Pessoas; 
40 vagas para Excelên-
cia em Vendas e Aten-
dimento; 40 vagas para 
Assistente Contábil e 40 
vagas para Gestão Em-
preendedora de Peque-
nos Negócios.

Unipê oferece vagas 
para cursos gratuitos

cOMuniDADe cArente

Por EFE

Madri – Os restos mortais 
do escritor Miguel de Cervan-
tes e os de sua esposa, Catalina 
de Salazar, foram achados jun-
tos aos de outras 15 pessoas 
na cripta do Convento das Tri-
nitárias Descalças, em Madri, 
segundo confirmaram  ontem 
pesquisadores que há dez me-
ses trabalham para localizar o 
lugar exato do convento onde 
estava o autor de Dom Quixo-
te. Os legistas não descarta-
ram uma nova fase que leve 
a uma análise mais detalhada 
sobre os restos mortais.

Desde 11 de março já se 
sabia sobre o achado dos res-
tos de Cervantes e da esposa, 
cujos detalhes foram revela-
dos hoje pelos especialistas 
em uma entrevista coletiva 
que contou com a presença da 
prefeita de Madri, Ana Botella 
– ela afirmou que a descober-
ta contribui para a história e 
para a cultura da Espanha.

No entanto, de acordo 
com o especialista Francis-
co Etxebarria, é “impossível” 
comprovar pelo DNA quais são 
os restos de Cervantes entre 
todos os localizados na cripta, 
já que estão “muito fragmen-
tados”. Além disso, há outro 
empecilho: o escritor não teve 
filhos, e a única parente sepul-
tada em um lugar conhecido 
é sua irmã, cujos restos estão 
em um ossário comum em Al-

calá de Henares, aos arredores 
de Madri. O legista ressaltou 
que tanto a pesquisa como os 
achados arqueológicos permi-
tem concluir que os restos de 
Cervantes foram levados para 
a cripta do convento e que 
um dos conjuntos de ossos 
encontrados no local coincide 
“fielmente” com os dados de 
arquivo sobre o grupo com o 
qual o escritor teria sido en-
terrado.

A descoberta inclui res-
tos de 17 corpos, que foram 
enterrados entre 1612 e 1630 
no Convento das Trinitárias, 
antes localizado em um lugar 
diferente do atual, e que foram 
levados para a cripta entre 
1698 e 1730, no momento em 
que as obras de construção do 
convento terminavam.

Segundo a antropólo-
ga Almudena García Cid, há 
restos de pelo menos cinco 
crianças e dez adultos (quatro 
homens, duas mulheres, dois 
indeterminados e dois pro-
vavelmente masculinos). Os 
achados estavam no subsolo e 
apareceram juntos a uma mo-
eda de 16 maravedis de Felipe 
IV e objetos litúrgicos, entre 
outros objetos que permiti-
ram datá-los no século XVII.

A pesquisa, liderada pelo 
legista Luis Avial e Francisco 
Etxebarria, custou 124 mil eu-
ros e recebeu o apoio da Pre-
feitura de Madri. Sobre o des-
tino dos restos do escritor e a 

possibilidade de serem expos-
tos ao público, o historiador 
Francisco José Marín Perellón, 
funcionário da prefeitura e ar-
quivista, afirmou que a decisão 
não cabe ao governo local e a 
deixou em mãos do Convento 
das Trinitárias Descalças e à 
Real Academia Espanhola, da 
qual o edifício é propriedade.

A atividades de busca co-
meçaram no final de abril do 
ano passado, quando a equi-
pe de especialistas comanda-
da por Luis Avial localizou as 
áreas de enterros do conven-
to. Após meses de negocia-
ções para obter permissões, 
no dia 22 de janeiro, cerca de 
30 pesquisadores chegaram à 
cripta para iniciar a etapa ar-
queológica. 

O achado coincide com a 
comemoração dos 400 anos 
da publicação da segunda par-
te de “Dom Quixote”, que pre-
cede a celebração em 2016 do 
quarto centenário da morte 
do mais famoso escritor espa-
nhol, Miguel de Cervantes.

Ossos encontrados em igreja 
são de Miguel de Cervantes   

nOMe MAiOr DA literAturA esPAnHOlA

FOtO: Reprodução/Internet

Nos fragmentos
ainda se acham 
os de sua 
esposa Catalina 
de Salazar





Deputado federal 
Efraim Filho, deputada 
estadual Estela Bezer-
ra, jornalistas Carlos 
Aranha e Gutemberg 
Simões, empresários 
José Eduardo Medei-
ros, José Marinho de 
Sousa e José Gomes 
da Silva Filho, psicólo-
ga Rozilda Pimentel, 
química Valéria Lira 
de Brito, executivos 
Idalício Ferreira Garcia 
e Silvio Ricardo.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Mais uma edição do Minas 
Trend será realizada dias 7 a 
10 de abril no Expominas, em 
Belo Horizonte, onde muitas 
empresárias paraibanas de 
moda estarão presentes.
  O tema será “Viva Cliclica-
mente”, inspirado nos movimen-
tos cíclicos da natureza.

Zum Zum Zum
   A empresária de moda Fátima Lisboa Lopes adiou para o próximo dia 
25, o lançamento da novíssima coleção para o outono inverno da Calzature. Será 
com coquetel e dicas de tendências na loja do Manaíra Shopping.

FOTO: Goretti Zenaide

Quadrinhos
A FUNDAÇÃO 

Espaço Cultural da 
Paraíba vai realizar 
no próximo sábado 
e domingo mais uma 
edição do Espaço 
HQ. O projeto tem 
como objetivo reunir 
quadrinistas, críticos, 
fãs e coleciona-
dores de histórias 
em quadrinhos para 
diálogos, intercâmbio 
e formação na área.

As inscrições 
para as oficinas 
estão abertas na 
Rampa 1 do Espaço.

   A capital paraibana está sediando de hoje até sexta-feira a 97a edição do 
Fórum Trimestral do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. 
O evento  acontece no Centro de Convenções de João Pessoa.

“Os humanos são os uni-
cos seres que derrubam 
árvores para fazerem 
cartazes protestando 
contra o desmatamento”

“Se eu tivesse vivido na época 
da ditadura teria sido uma 
daquelas pessoas que foram 
para a rua protestar e aca-
baram presas e torturadas”

FERNANDO MATO GROSSO GABRIELA STACUL

Automóveis
SERÁ inaugura-

da hoje a nova filial 
da concessionária da 
Renault, na Estrada de 
Cabedelo. 

A iniciativa é da 
empresa paraibana J. 
Carneiro uma das mais 
importantes do segmen-
to na Paraíba, conduzida 
por Jurandir Carneiro e 
seus filhos, que também 
detém a marca Nissan.

FOTO: Dalva Rocha

José Marinho e Ediliane, ele está hoje aniversariando

Griôs e Mestres
COMEÇA amanhã na 

Escola Viva Olho do Tem-
po, no Vale do Gramame, 
em João Pessoa, o Encon-
tro da Comissão Nacional 
de Griôs e Mestres. O 
evento contará com a 
participação de Ivana 
Bentes, do MinC.

Internet
O GOVERNADOR 

Ricardo Coutinho 
assinou ontem, em 
solenidade no Palácio 
da Redenção, um pro-
tocolo de intenções 
entre o Governo do 
Estado e o Centro 
Gestor da Internet 
para a realização do 
Internet Governance 
Fórum da ONU. O 
evento será realizado 
entre os dias 9 a 13 de 
novembro no Centro 
de Convenções de João 
Pessoa reunindo 3 mil 
pessoas de 130 países.

No restaurante Camilla´s, em Orlando, o proprietário da casa e paraibano Alex Macedo com Vera Lira, 
Lúcia Padilha, Cinira Zenaide e Sandy Lira

FOTO: Goretti Zenaide

A aniversariante de hoje, deputada Estela Bezerra e a jornalista Wall 
França nos salões do Sonho Doce

FOTO: Goretti Zenaide

Amigos para sempre se encontram na belíssima Basílica Mary, Queens of Universe, em Orlando, EUA: 
Davi Aguiar, Wagner Keyse, Italo Hardman, Noé Estrela, Edglay Lemos, Igor Aguiar e Hermano Zenaide

ACONTECE hoje e amanhã no Teatro do Sesc, na Praia 
do Cabo Branco, o Paraíba Business onde serão tratados 
os temas vendas, atendimento, liderança e motivação.

O evento é promovido pelo Sebrae com palestras do 
ex-camelô e empresário carioca David Portes, do corretor de 
imóveis capixaba Guilherme Machado, do escritor alagoano 
João Kleper e do consultor paraibano Henrique Rossoni.

Paraíba Business

DEZ DIAS de férias entre Miami e Orlando e estamos 
aqui de volta à coluna, agradecendo ao querido jornalista 
José Nunes que tão bem a fez na minha ausência.

É sempre muito bom viajar, mas voltar ainda é melhor, 
principalmente para nossas deliciosas comidas que nas 
terras do Tio Sam não se tem muita opção, além dos 
tradicionais hamburguer, cachorro quente e pizza. Acho 
que é por isso que os americanos são gordos demais. 
Quando passava ao nosso lado uma família tipicamente 
americana, a gordura imperava desde os pais aos filhos 
e todos comiam enormes sanduíches e copos e mais 
copos de refrigerantes!

Em Miami parece até que você está na América Lati-
na porque lá é quase obrigatório você falar um espanhol 
mexicanizado. E muitas empresas, como a Walmart, não 
exigem sequer que o funcionário fale inglês. As cama-
reiras do nosso hotel não falavam inglês, por exemplo.

As lojas vivem atrás dos dólares dos turistas. Já 
tinha conhecimento de relatos de outros viajantes, mas 
constatei que levei 3 (três mesmo) minutos para comprar 
um iphone na Apple. E a loja estava lotada!

A cidade de Orlando tem 600 mil habitantes natos, 
mas a população flutuante é de 2 milhões. Daí porque os 
parques estão sempre lotados de gente vindo de todos 
os cantos do mundo. Tudo muito limpo e organizado, mas 
por diversas vezes, em Orlando, enfrentamos trânsito 
igual ao nosso na hora do rush. 

Os parques são espetaculares, mas o Magic King-
dom parecia mais uma praia daqui em dia de domingo 
com gente saindo pelo ladrão. Uma verdadeira muvu-
ca, com fila até para comprar água. No mais foi tudo 
muito bom!

Diário de viagem

O ESPORTE Clube Cabo Branco vai promover um 
mega evento esportivo dentro das comemorações dos 
seus cem anos de fundação, que transcorre em 2015.

Será no dia 26 de abril, iniciando às 8h30 com uma 
pedalada, seguida de torneio de Futsal comandado pelo 
professor Mazureik, torneio de futebol de campo com o 
professor Magno e clínica de tênis com os professores 
Joca e Eduardo Nunes, encerrando com uma animada 
feijoada e banho de piscina.

Evento esportivo

Almoço
UM GRUPO de 

mulheres da sociedade, 
conduzido por Roberta 
Aquino e Roziane Coelho, 
comemora hoje o Dia 
Internacional da Mulher. 
Será no almoço do Appe-
tito Trattoria.

FOTO: Arquivo

O aniversariante de hoje, Efraim Filho com a pequena Alice e Carol Morais
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Mudança de clima afeta 
crianças com problemas 
respiratórios 
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O texto do novo CDC foi 
sancionado nessa segunda 
pela presidente Dilma

Novo Código Civil traz celeridade
REFORMADO

O novo Código de Pro-
cesso Civil (CPC), que vai 
entrar em vigor no próximo 
ano, está chegando para dar 
mais celeridade nas ações 
que tramitam na Justiça. Com 
ele, as causas serão julgadas 
pela ordem de chegada, evi-
tando a demora nos proces-
sos que estão encalhados. O 
texto do novo CPC foi aprova-
do pelo Congresso Nacional 
em dezembro do ano passa-
do e sancionado na segunda-
-feira, 16, pela presidente 
Dilma Rousseff.

Segundo o desembar-
gador Oswaldo Trigueiro do 
Vale Filho, a reforma do Có-
digo teve a participação de 
toda a classe jurídica e o re-
conhecimento da classe dos 
advogados. “O novo Código 
vai trazer uma nova dimen-
são para os processos do 
ponto de vista da celeridade 
e, com certeza, trará satisfa-
ção para toda a sociedade”, 
afirmou o desembargador.

Com o novo CPC, ações 
de divórcio ou pensão ali-
mentícia serão resolvidas em 
prazos mais curtos, e ações 
individuais relativas a con-
domínios, vizinhanças ou 
grupos de sócios, por exem-
plo, poderão ser convertidas 
em coletivas e serem resolvi-
das em uma única audiência. 
O objetivo do novo CPC é di-
minuir o tempo de julgamen-
to das ações pela metade, 
prevendo multa de até 20% 
do valor da causa para a par-
te que apresentar recursos 
com o objetivo único de adiar 
a decisão final. 

Para o advogado parai-
bano Alexandro de Almeida 
Cavalcanti, a melhor inova-
ção do novo CPC é que antes 

de dar entrada em um pro-
cesso, as partes serão ouvi-
das para tentar a conciliação. 
“Esse Código vai derrubar a 
cultura que existe no Brasil 
de se querer judicializar qua-
se tudo”, disse Alexandro.

O Código de Processo 
Civil é a Lei que define o an-
damento de uma ação civil 
na Justiça, com prazos, tipos 
de recursos, competências e 
formas de tramitação. Tra-
ta, por exemplo, de ações de 
divórcio, pensão alimentícia, 
testamento, propriedade, 
dívidas e indenizações por 
danos morais. Para que as 
soluções sejam mais rápi-
das, a conciliação deverá ser 
sempre o primeiro passo, em 
todos os processos. O juiz 
deverá tentar fazer com que 
as partes entrem em acordo, 
encerrando logo a questão.

O novo CPC cria um sis-
tema para que ações iguais 
sejam decididas de uma só 
vez, buscando desafogar o 
Judiciário. Se o juiz entender 
que uma decisão vale para 
outras causas, ela será esten-
dida às demais. O texto tam-
bém permite que ações indi-
viduais sejam transformadas 
em coletivas, caso seu efeito 
atinja um número maior de 
pessoas.

Embargos diminuirão
O número de recursos 

previstos, como embargos 
infringentes e agravos de 
instrumentos, vai diminuir. 
Muitas vezes, os recursos 
são usados pela defesa ape-
nas para adiar o fim de uma 
ação. O novo Código também 
dá mais força à jurisprudên-
cia. Os juízes de instâncias 
inferiores ficam obrigados a 
seguir decisões de Tribunais 
Superiores. Isso vai evitar 
que o interessado tenha que 
recorrer a instâncias supe-
riores para conseguir um di-
reito já decidido.

Para o ministro do Su-
premo Tribunal Federal Luiz 

Fux, que coordenou a elabo-
ração do novo Código apro-
vado pelo Congresso, o texto 
vai garantir uma Justiça mais 
ágil para a população. “O sis-
tema processual brasileiro 
é muito pródigo em matéria 
de recursos. A Constituição 
Federal garante o dever do 
processo legal e a ampla de-
fesa com os recursos ineren-
tes, mas isso não significa 
dizer que nós tenhamos que 
ter um número infindável de 
recursos”, diz o ministro do 
STF, Luiz Fux.

Algumas inovações
Divórcio – Casais podem 

escolher pela separação ou 
partir diretamente para o di-
vórcio. Da forma que vigora 
hoje, somente após um ano 
de separação formal ou de-
pois de dois anos, o divórcio 
poderá ser efetivado. 

Pensão alimentícia
Após a decisão judicial, 

depósito de pensão deverá 
ocorrer em três dias. No caso 
de não pagamento, o devedor 
será preso no regime fechado, 
mas em cela separada, pelo 
prazo de 1 a 3 meses.

Reintegração de posse 
Determina realização de 

audiência pública para ou-
vir todos os lados antes de 
decidir sobre a reintegração 
quando o local estiver ocupa-
do por mais de 12 meses.

Ordem cronológica 
Pela regra, os juízes te-

rão que julgar processos 
pela ordem de chegada. Isso 
evitará que ações novas se-
jam julgadas antes de anti-
gas. Situações excepcionais e 
causas relevantes continuam 
passando na frente.

Conciliação
O Código prevê que a 

tentativa de conciliação deve 
ocorrer no início de todas as 
ações cíveis.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Os professores do Centro de Edu-
cação (CE) reclamaram na manhã de 
ontem  pelo atraso nas obras do prédio 
de pós-graduação que deveria abrigar 
novas salas e laboratórios. A construção 
deveria ter sido concluída há pelo 
menos quatro anos. O aniversário da 
obra foi celebrado com bolo e discurso 
dos professores.

"Nosso sentimento é de total frus-
tração. Somos cobrados para fazer pes-
quisa, dissertações, dar aulas, orientar 
alunos e não temos espaço suficiente 

para isso", relata Ricardo Lucena, dire-
tor de Comunicação da Associação dos 
Docentes da Universidade Federal da 
Paraíba (ADUFPB). Segundo o diretor, 
cerca de R$ 1.824.000,00 foram inves-
tidos apenas no prédio de pós-gradu-
ação, que deveria ter sido entregue há 
três anos.

Wilson Honorato, diretor do CE, in-
formou que não são apenas os alunos 
de pós-graduação que ficaram prejudi-
cados com o atraso nas obras. O centro é 
composto por mais de quatro mil alunos 
nas áreas de graduação, EAD, mestrado 
e doutorado, todos passam por dificul-
dades devido a falta de espaço.

Professores reclamam de atraso 
nas obras do Centro de Educação

UFPB

Pesquisa realizada pela 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur) revela  que 
em fevereiro a rede hotelei-
ra de João Pessoa teve uma 
média de ocupação de seus 
leitos na ordem de 72,56%. 
No período de Carnaval, a 
ocupação registrada foi de 
93,18%.  Os resultados di-
vulgados ontem pelo Setor 
de Estatísticas da empresa 
comprovam as expectativas 
geradas pelo setor de Turis-
mo paraibano. 

Houve um aumento de 
3,88% no número de hóspe-
des em comparação a feve-
reiro de 2014. O Fluxo Glo-
bal Estimado foi de 134.890 
pessoas. No acumulado do 
bimestre, a estimativa ficou 
em 332.946, registrando um 
crescimento de 2,11% sobre 
o mesmo período do ano 
passado.

Na avaliação da presi-
dente da PBTur, Ruth Ave-
lino, os números da pes-
quisa mensal revelam um 
aumento gradual do núme-
ro de turistas que visitam o 
Destino Paraíba. Ela explica 
que o levantamento é feito 
há mais de 15 anos e os nú-
meros variam sempre para 
cima. “É um trabalho de 

divulgação que vem reve-
lando os resultados agora. 
Nosso papel é mostrar nos-
sas belezas naturais para 
todos os públicos. Acredito 
que estamos conseguindo”, 
comentou.

Origem do fluxo
A região Norte contribui 

com 1,81% da emissão do 
fluxo, com queda de 31,18% 
nos dois primeiros meses; o 
Nordeste com 39,09%, com 
queda de 11,52%; o Cen-
tro-Oeste com 12,19%, com 
crescimento de 0,66%; o 
Sudeste com 37,20%, com 
aumento de 13,87%; e, o Sul 
com 9,71%, com aumento 
de 15,46% no acumulado 
do ano sobre igual período 
passado.

Os principais Estados 
emissores do fluxo foram: SP 
(19,70%) de incidência, PE 
(15,17%), RJ  (8,55%), DF 
(8,51%) e MG (8,49%). Tive-
ram crescimento na partici-
pação do Fluxo: SP (passan-
do de 17,93 para 19,70%), 
RJ (de 8,22 para 8,55%), MG 
(de 5,75 para 8,49%). PE 
(caiu de 16,49 para 15,17%) 
e DF (de 8,62% para 8,51%)  
Desses cinco emissores, vale 
ressaltar o crescimento em 

número absoluto do Estado 
de MG, que foi de 49,22%.

O fluxo de hóspedes 
internacionais teve um au-
mento de 80,47% no bi-
mestre sobre igual período 
de 2014. Os principais paí-
ses emissores foram: Itália 
(29,04% de incidência), 
Argentina (11,51%), Esta-
dos Unidos (11,05), Ale-
manha (9,30%) e Portugal 
(6,71%).  No Top10 dos paí-
ses emissores, entraram Ja-
pão e México;  saíram,  Chile 
e Holanda.

Aeroporto
O total de desembar-

ques no Aeroporto Castro 
Pinto no mês de fevereiro, 
foi de 53.799 passageiros, 
aumento de 16,66% sobre 
igual mês do ano passado. 
No acumulado do ano, os 
desembarques somaram 
125.976 passageiros, cres-
cimento de 14,65% sobre 
igual período do ano ante-
rior.

O movimento geral de 
passageiros (embarques + de-
sembarques) foi de 114.757 
passageiros em fevereiro e 
263.395 no bimestre, cresci-
mento de 17,28% e 14,14% 
respectivamente.

Rede hoteleira de João Pessoa teve 
72,56% de ocupação em fevereiro

  PESQUISA DA PBTUR

A reitora da Universidade Fe-
deral da Paraíba, Margareth Diniz, 
disse que vai empreender esforços, 
junto ao Governo Federal, para 
atrair recursos destinados para a 
conclusão de algumas obras da 
UFPB. "Nosso objetivo, de fato, é 
fazer a conclusão das obras que aí 
estão para que a gente garanta a 
infraestrutura necessária para o 
aprimoramento da excelência do 
Ensino Superior na instituição”.

O orçamento da UFPB é um 
dos maiores do Estado e chega 
a R$ 1.150 bilhão. A reitora disse 
que, apesar do valor alto, cerca de 
R$ 1 bilhão vão para o pagamento 
da folha de ativos, inativos e pen-
sionistas. Margateth Diniz disse 
que o orçamento é apertado no 
que diz respeito a investimento 
estrutural nos campus, mas asse-
gurou que dentro das possibili-
dades administrativas financeiras 
da instituição, várias obras foram 

concluídas ou estão em andamen-
to na sua gestão.

“Quando assumi a Reitoria da 
UFPB existiam 60 obras inacabadas 
ou abandonadas, além dos proble-
mas devido a burocracia adminis-
trativa pública. Não se resolve do 
dia pra noite. Tudo tem prazo”, 
completou.

Ela também destacou a crise 
econômica vivida atualmente no 
país e em 2014, que foi ano elei-
toral, atrapalhando um pouco a 
dinâmica administrativa da má-
quina pública. “Tudo isso dificul-
tou o repasse de verbas para que 
a Universidade Federal da Paraíba 
concluísse todas as obras”. 

Sobre novos cursos, a reitora 
destacou que na sua gestão vá-
rios foram criados, mas que isso, 
por enquanto, não está no pla-
nejamento porque, em princípio, 
a meta é consolidar os cursos que 
já funcionam e beneficiam 30 mil 
alunos. “Saímos de 50 cursos, no 
início da minha gestão, para 130 
atualmente”, explicou.

Margareth Diniz quer mais recursos

Desembargador 
Oswaldo Trigueiro 
do Vale Filho: “CPC 

trará uma nova 
dimensão”

Janielle Lima
Especial para A União

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

Prédio ainda 
está fechado 
com tapumes 
que impedem o 
acesso

Foto: tJPB

Foto: Edson Matos



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de março de 2015

Riscos de doenças respiratórias 
aumentam com mudança de clima
A mudança de estação 
ocorre na próxima 
sexta-feira, 20, às 19h45

A chegada do outono traz 
com ela o surgimento de várias 
doenças como gripe, resfriado 
e outras viroses. As chuvas e o 
clima abafado causam um am-
biente ideal para o acúmulo de 
vírus. De acordo com Flaviano 
Fernandes, meteorologista da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Paraí-
ba (Aesa), essa é uma estação 
de transição entre verão e in-
verno, onde se inicia o perío-
do mais chuvoso. A mudança 
de estação ocorre na próxima 
sexta-feira, 20, às 19h45 e vai 
até 21 de junho, às 13h38.

O aumento das doenças 
acontece porque a mudança 
drástica de temperatura deixa 
as pessoas com a imunidade 
baixa. Durante as chuvas, as 
pessoas se isolam mais e fe-
cham suas casas, provocando 
o abafamento do local. “Quan-
do o ambiente é fechado e tem 
muita criança, esse vírus se 
propaga mais rápido”, alerta 
Juliana Soares, pediatra e coor-
denadora da Unidade Neona-
tal do Hospital Cândida Vargas.

“A época de sazonalidade 
(variações no clima) do Nor-
deste começa em fevereiro e 
segue nos cinco meses adiante. 
É a fase em que se veem mais 
crianças com gripe e proble-
mas respiratórios. Com esse 
abafado, com essa troca de 
tempo, as crianças alérgicas 
também pioram”, explica a pe-
diatra. “Quando a gente fecha 
tudo e abafa, gera o mofo e as 
infiltrações; nessas infiltrações 
acumulam ácaros”, acrescenta.

Entre as doenças mais 
comuns estão gripe, resfriado, 
asma e sinusite. “Se a criança 
tem uma imunidade mais bai-
xa, come errado, dorme mal, 
uma gripe acaba se transfor-
mando em uma pneumonia”, 
lembra Juliana. A dengue tam-
bém surge entre as doenças 
mais comuns devido às chuvas 
e ao acúmulo de água.

Sintomas e tratamento
É preciso estar atento aos 

primeiros sintomas para que a 
doença não venha a se agravar 
por falta de cuidados. “Nor-
malmente a febre é a que vem 
primeiro, depois vômito, nariz 
escorrendo, diarreia e assim 
por diante (...). O segredo é 
muita hidratação e repouso”, 
explica a pediatra. “Qualquer 
pessoa que tem gripe não tem 
fome. Muitas vezes, uma co-
lher de sopa de 15 em 15 mi-
nutos já hidrata a criança. Não 
adianta querer hidratar be-
bendo um copo de água cheio 
e geralmente quente porque 
vai enjoar”, alerta. 

Hospitais são ambientes 
onde há diversas doenças e 
é preciso ser cuidadoso para 
evitar a ida até esses locais e 
ter contato maior com os virus. 
“Não sabia que a chegada do 
outono poderia baixar a imu-
nidade do meu filho. Fico mal 
de ver meu filho doente e vou 
procurar seguir as instruções 
da pediatra”, diz Fabio Costa, 
técnico de informática. “Gri-
pe dá pra tratar em casa. Tem 
que hidratar, dar antitérmico 
de maneira consciente e tudo 
bem. Mas se passou três dias e 
seu filho já não tá tão esperto, 
então tem que levar ao médi-
co”, recomenda Juliana.

Janielle Lima
Especial para A União
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Com a chegada do período 
chuvoso, aumentam os casos de 
pessoas com as conhecidas viro-
ses. Por isso, o Governo do Es-
tado orienta como a população 
deve agir nos casos dessas doen-
ças, que tem como sintomas dor 
de cabeça, coriza, tosse, obstru-
ção nasal, dores musculares, fe-
bre, cansaço e fraqueza. 

De acordo com o infectolo-
gista do Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga, que integra 
a rede hospitalar do Estado em 
João Pessoa, Fernando Chagas, 
isso acontece porque, nesta 
época do ano, além das cons-
tantes alterações climáticas, a 
população tende a se aglome-
rar, especialmente em ambien-
tes fechados, aumentando a 
probabilidade de transmissão. 
“As mudanças no clima podem 
facilitar a entrada de vírus e 
bactérias em nosso organismo. 
Com a baixa imunidade, princi-
palmente em idosos e crianças, 
as alterações climáticas exigem 
cuidados especiais, sobretudo 
no inverno, época mais fria do 
calendário”, explicou.

O infectologista alerta que 
os vírus acometem todas as ida-
des, entretanto, nas crianças 

são mais comuns por frequen-
tarem ambientes como escolas 
e creches. “Uma criança adoe-
ce, em média, seis vezes ao ano. 
Quando elas estão em creches 
podem ser acometidas muito 
mais vezes em virtude da aglo-
meração facilitando, assim, a 
transmissão das doenças. Temos 
mais cuidado com os extremos 
da idade, logo, idosos e crianças 
são os alvos principais de nos-
sa ação e cuidados – as viroses 
tendem a ser mais fortes nesses 
pacientes devido a questões de 
imunidade”, comentou.

Vale lembrar que, como o 
nome já diz, virose é qualquer 
doença causada por vírus. Existe 
uma grande quantidade de vírus 
que causam as viroses clássicas, 
entre as quais a dengue, a gripe e 
o resfriado comum. A maioria dos 
pacientes é acometida pelo res-
friado e costuma confundir com 
a gripe. “O resfriado pode ser 
causado por diversos vírus, mas 
tem o rinovirus como o principal 
deles. A doença é caracterizada 
por apresentar coriza, espirros, 
tosse e febre baixa. O resfriado 
acomete apenas a via aérea supe-
rior, não chegando aos pulmões”, 
explicou o infectologista.

Secretaria da Saúde faz orientação

Dia Internacional da Síndrome de Down terá palestra
O Dia Internacional da 

Síndrome de Down, celebra-
do em todo o mundo em 21 
de março, chama a atenção 
da sociedade para a luta por 
direitos iguais, bem-estar e in-
clusão das pessoas que nasce-
ram com a ocorrência genéti-
ca. Para lembrar a data, haverá 
uma palestra amanhã sobre o 
tema “A Importância da Músi-
ca para Pessoas com Síndrome 
de Down”, com a professora 
Vanessa Rodrigues. A progra-

mação, que começa às 18h30, 
será aberta com apresentação 
musical da Escola Especial de 
Música Juarez Johnson (EE-
MJJ). O evento acontece no 
auditório 3, no mezanino 2 do 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa.

 Após o show de abertu-
ra, o professor Leonnardo Li-
mongi fará um relato das suas 
experiências à frente da coor-
denação da Escola de Música, 
que é referência no ensino 

de música para crianças e 
adolescentes com Síndrome 
de Down. A atividade é uma 
parceria entre a Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) e Associação Ame 
Down, que organizou uma 
programação que vai de 16 
a 29 de março. As inscrições 
são gratuitas.

 Para fechar a noite, ha-
verá apresentação musical da 
Escola Ana Sofia Maia Psicolo-
gia da Aprendizagem com os 

professores Popó e Sanzia. O 
Dia Internacional da Síndrome 
de Down é comemorado em 
conjunto com os 193 países 
da ONU que celebram a data, 
escolhida em alusão aos três 
cromossomos no par 21, 
que caracteriza a ocorrência 
genética. Em 2012, por ini-
ciativa do Brasil, a celebra-
ção entrou para o calendário 
oficial da ONU.

 O que é Síndrome de 
Down - Uma alteração cro-

mossômica que ocorre no 
par 21 pela presença total ou 
parcial de 3 cromossomos, 
provocando características 
fenotípicas e relativo com-
prometimento cognitivo. A 
pessoa com esta síndrome ne-
cessita de estimulação em di-
versas áreas para um melhor 
desenvolvimento. No Brasil, 
nascem em média 8.000 be-
bês com Síndrome de Down, 
numa proporção de um para 
cada 600 / 700 nascimentos.

21 DE MARÇO

Fábio Costa vai
seguir orientação  

médica para garantir 
a saúde do filho

Já a gripe é uma doença sis-
têmica. “Ela é causada por um ví-
rus chamado Influenza e todos os 
anos, vacinas são desenvolvidas 
para prevenir. A gripe é uma das 
raras doenças causadas por vírus 
que tem medicação. Todos os 
outros geralmente são destruí-
dos pelo próprio organismo e os 
tratamentos apenas diminuem 
o sofrimento do paciente com 
medicações que aliviam os sinto-
mas”, disse Fernando Chagas.

Como evitar
Ainda de acordo com o 

infectologista Fernando Cha-
gas, são várias as maneiras de 
diminuir a exposição aos vírus. 
“Se agasalhar, lavar as mãos 
sempre que sair do banheiro, 
após andar em transporte co-
letivo e depois de contato com 
pessoas com sintomas já é um 
ótimo começo”, disse. O médi-
co também alerta que evitar 
aglomerados em períodos de 
maior transmissão ajuda. 

Cuidados
Os medicamentos de ven-

da livre para tosse e resfriado 
podem aliviar os sintomas em 
adultos e crianças, mas consul-
tar o médico é indispensável. 
“Caso o paciente sinta dores 
musculares, tenha febre, dor 
de cabeça, fraqueza e demais 
sintomas, procure primeiro a 
atenção básica (Unidade de 
Saúde da Família). Caso os 
sintomas sejam mais inten-
sos, com sinais de gravida-
de, uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) será a 
melhor opção. A virose clássi-
ca, o resfriado e a gripe são, 
na grande maioria das vezes, 
doenças benignas, porque se 
resolvem sozinhas”, comple-
tou o infectologista.

Tratamentos complementa-
res (canjas, vitamina C, sucos na-
turais) são seguros para a maio-
ria das pessoas, mas também 
vale a recomendação de pro-
curar o atendimento médico. 
“Importante também lembrar 
que a hidratação é primordial. 
Procure se alimentar bem e vá 
ao médico mais próximo”, reco-
mendou Fernando Chagas.

Vacina é indicada nesses casos



Animais soltos nas rodovias ainda 
causam muitos acidentes na Paraíba
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Entre 1o de janeiro e 12 
de março deste ano 396 
animais foram recolhidos 

Salários
A administração central da UEPB 

passou a disponibilizar no Portal da 
Transparência todas as informações 
referentes às remunerações dos 
servidores da instituição. Foram 
disponibilizadas informações referentes 
a 2014 e aos dois primeiros meses de 
2015.

Má notícia
A AACD de Campina Grande anunciou 

ontem, a suspensão dos atendimentos por 
conta de uma interrupção dos repasses 
financeiros por parte da Prefeitura Municipal. 
O problema foi confirmado no perfil oficial da 
instituição no Facebook.

Interrupção
“A partir de hoje, 17 de março de 2015, a 

AACD está com os atendimentos paralisados, 
aguardando os repasses financeiros da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande. 
Logo que isso ocorra retomaremos nossas 
atividades”, informou o perfil da AACD no 
Face.

Pela cidade
l AtuAlIzAção

A UEPB estará mensalmente 
atualizando e divulgando os dados 
sobre os vencimentos dos servidores 
e disponibilizando as informações de 
anos anteriores, conforme forem sendo 
concluídos os trabalhos de informatização e 
inserção dos dados no sistema.

l AceSSo
De acordo com a assessoria da UEPB, 

são publicadas informações relacionadas 
ao cargo que o servidor ocupa, funções de 
gratificações e valores das remunerações. 
Para ter acesso às informações, basta o 
usuário acessar www.transparencia.uepb.
edu.br.

comemoração
O distrito campinense de São José 

da Mata comemora nesta quinta o dia do 
padroeiro da comunidade, São José. Para 
marcar a data, às 5h haverá alvorada, 
seguida de missa e café da manhã. À noite 
ocorre a celebração comemorativa em 
homenagem ao santo.

transporte clandestino
Em audiência realizada na sede do 

Ministério Público em Campina Grande, 
órgãos responsáveis pela fiscalização 
do trânsito e da segurança pública do 
Município e do Estado, com base nos autos 
do Inquérito Civil Público 048/2012, 
assumiram compromisso, através de um 
Termo de Ajustamento de Conduta, que 
realizarão intensa campanha de combate 
ao transporte ilegal de passageiros na 
cidade, feito por moto ou automóvel.

Força tarefa

Em conformidade com o que foi 
acordado durante a reunião no MP, a partir 
do mês de abril, a STTP, a CPTran, a Polícia 
Militar e a Polícia Civil, com a presença 
do Ministério Público, formarão uma 
força tarefa para realizar três operações 
conjuntas mensalmente, visando fiscalizar 
o exercício ilegal da atividade remunerada 
do transporte de passageiros por veículos 
não autorizados pela STTP, a exemplo das 
mototáxi e automóveis.

Probex 
Serão encerradas na próxima 

sexta, dia 20, as inscrições de 
propostas para o Programa Bolsas 
de Extensão (Probex), da UFCG. Para 
2015, serão 178 bolsas de R$ 300, 
com período de vigência de maio a 
dezembro. As inscrições de propostas 
deverão ser realizadas nas assessorias 
de extensão de cada centro de ensino 
da UFCG em formulários específicos, 
disponíveis no site da Pró -Reitoria 
de Pesquisa e Extensão da Federal: 
http://extensao.ufcg.edu.br/
formularios.html. 

cantoria
Fechando as festividades da quinta-

feira, será realizada uma grande cantoria de 
violeiros no Salão Paroquial de São José da 
Mata. A primeira “Cantoria para São José” 
terá os cantadores Tião Lima e Erasmo 
Ferreira, com participação do cantador 
Carlos Perê.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Na Paraíba foram regis-
trados, entre janeiro e feverei-
ro de 2015, 23 acidentes en-
volvendo animais nas rodovias 
do Estado. No ano passado, fo-
ram 28 no mesmo período. En-
tre 1º de janeiro a 12 de março 
deste ano, houve o registro de 
396 animais recolhidos nas 
rodovias do Estado. As infor-
mações são da Assessoria de 
Comunicação Social da Polícia 
Rodoviária Federal da Paraíba. 
Para a PRF, esses dados signi-
ficam menos acidentes nas es-
tradas e, consequentemente, 
mais vidas salvas. 

O Sertão é a região onde 
mais se registram animais 
soltos, por ser uma área onde 
há a maior incidência de cria-
ções, sobretudo dos jumentos 
(asininos). Por serem animais 
de pouco valor, seus criadores 
não investem em cercas nas 

propriedades, pois o gasto 
com esse investimento é maior 
do que o próprio rebanho. 

O controle e a responsa-
bilidade pelo recolhimento de 
animais pertencem aos muni-
cípios, porém, a PRF mantém 
um trabalho sistemático quan-
to ao recolhimento, empregan-
do caminhões tipo boiadeiro 
para esses procedimentos. 
Para aumentar sua capacidade 
de recolhimento, a PRF adqui-
riu mais dois caminhões, que 
serão utilizados por uma equi-
pe mista, formada por polícias 
rodoviárias federais e funcio-
nários das prefeituras, para 
sair à procura desses animais. 
Quando encontrados, eles são 
recolhidos e transportados 
para um abrigo das prefeituras 
até a chegada dos proprietá-
rios e, após o pagamento de 
multa e despesas inerentes 
aos gastos, são liberados. 

O recolhimento tem um 
caráter estritamente preven-
tivo. A PRF está investindo na 
obtenção de novos caminhões 
boiadeiros e estimulando al-
gumas prefeituras a firmarem 
convênios para fornecimento 

Rebanhos são deixados nas BRs para aproveitar a pastagem entre o acostamento e as fazendas

de laçadores e, principalmen-
te, locais para recebimento e 
cuidados dos animais apreen-
didos. Quando não há parce-
ria/convênio com a prefeitura 
da região, a PRF retira o animal 
do local de risco e o libera em 
um ponto afastado da rodovia.

Caso seja provado que o 
animal encontrado é de pro-
priedade de alguém, o dono 

sofrerá sanções penais por 
prática de contravenção ou até 
mesmo crime, uma vez que o 
simples ato de deixar o animal 
solto já se configura em uma 
infração legislativa.

Animais silvestres
O Batalhão de Polícia 

Ambiental é responsável por 
ocorrências com espécies 

de animais silvestres. Para 
casos envolvendo equinos 
ou semelhantes (animais de 
grande porte), a PRF deve ser 
acionada. Neste ano, a Polícia 
Ambiental registrou 24 ocor-
rências envolvendo animais 
silvestres em rodovias, sendo 
o “bicho-preguiça” a espécie 
com o maior número de ocor-
rências. No ano passado, no 

mesmo período, foram regis-
tradas 53 ocorrências, segun-
do dados da Polícia Ambiental.

Os trechos próximos às 
margens de matas e florestas 
são os mais suscetíveis ao apa-
recimento de animais. Em ro-
dovias margeadas por matas, 
algumas espécies são atraídas 
por restos de alimentos e lixos 
jogados na estrada por moto-
ristas e invadem a pista, pro-
vocando riscos de acidentes. 

Animais silvestres res-
gatados e que apresentam 
ferimentos são conduzidos 
a órgãos como o Centro de 
Triagem de Animais Silvestres 
(Cetas), o Ibama e o Parque 
Zoobotânico Arruda Câmara 
(Bica), para receberem os de-
vidos tratamentos. Os animais 
resgatados em condições sa-
dias são reintroduzidos em 
seu habitat natural. Se tratan-
do de crimes contra a fauna, o 
infrator poderá sofrer sanções 
administrativas, que variam de 
multa no valor de R$ 500,00 
por espécie de animal, como 
também sanção penal, cuja 
pena é a detenção de seis me-
ses a um ano. 

Foto: Evandro Pereira

Nomes dos aprovados já 
podem ser vistos no site

oFIcIAl BoMBeIRo

A relação dos candidatos 
aprovados na etapa do exame 
psicológico do concurso para 
o Curso de Formação de Ofi-
ciais do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) já 
está disponível no site da insti-
tuição – através do link: www.
bombeiros.pb.gov.br.  No total, 
conforme a publicação, foram 
29 aptos, sendo 20 do sexo 
masculino e nove do feminino. 

Eles seguem agora para a 
próxima etapa do certame, que 
consiste no exame de saúde. 
Segundo o presidente da co-
missão coordenadora geral do 
concurso, coronel Dênis Nery, 
a convocação será feita em ato 
posterior, que será divulgado 
no site institucional. “Os candi-
datos devem ficar atentos aos 
avisos posteriores sobre a data 
e o local dessa fase, assim como 
reler a relação de exames que 

consta no edital”, frisou.
A etapa psicológica acon-

teceu no último dia 7, no Cen-
tro de Educação da Polícia Mili-
tar da Paraíba, em João Pessoa. 
Na ocasião, foram registrados 
13 candidatos faltosos, sendo 
8 do sexo masculino e cinco 
do feminino. Além deles, não 
continuam no processo seleti-
vo dois homens e uma mulher, 
que foram considerados inap-
tos no teste psicológico. 

 
O Concurso 
A seleção para o Curso de 

Formação de Oficiais BM ofe-
receu 15 vagas para o ingresso 
este ano, sendo dez para o mas-
culino e cinco para o feminino. 
A primeira etapa do certame 
consistiu na etapa intelectual, 
que utilizou a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) realizado em 2014.

 A Secretaria de Saúde 
do Estado do Mato Grosso 
do Sul formulou convite à 
equipe do Ambulatório de 
Saúde Integral para Traves-
tis e Transexuais, situado no 
Hospital Clementino Fraga, 
para participar de um vide-
oconferência nesta quinta-
-feira (19), no Hemocentro 
de João Pessoa. A unidade 
está em pleno funcionamen-
to há 19 meses, prestando 
um atendimento de qualida-
de aos travestis e transexuais 
paraibanos.

Durante o evento, a 
equipe do Ambulatório vai 
repassar e trocar experiên-
cias com os técnicos do Mato 
Grosso do Sul, além de mos-
trar a evolução do trabalho 
realizado neste período de 
um ano e sete meses de fun-
cionamento do ambulatório 
na Paraíba.

A equipe técnica do Am-

bulatório de Saúde Integral 
para Travestis e Transexuais 
que participará da videocon-
ferência com os técnicos do 
Estado do MS é composta 
por cinco pessoas; são elas: 
Sérgio Araújo (gerente), 
Eduardo Sérgio (psiquiatra), 
Soraya Patriota (psicóloga), 
Geiziane Almeida (assistente 
social) e Andreina Gama (re-
cepcionista do ambulatório 
de TT). 

Inaugurado em julho de 
2013, o espaço conta com 
profissionais como gineco-
logista,  endocrinologistas, 
psiquiatras, fonoaudióloga, 
nutricionistas, assistente 
social e psicólogas, além de 
oferecer atendimento de 
retaguarda para outras es-
pecialidades atendidas pelo 
sistema de saúde da Paraíba.

O Ambulatório fica si-
tuado no anexo do Hospital 
Clementino Fraga. O primei-

ro atendimento foi realizado 
no dia 25 de agosto de 2013. 
O local funciona de segunda 
a sexta-feira, nos dois turnos. 
De manhã, das 7h às 11h, e à 
tarde, das 13h às 17h. Todo 
atendimento deve ter marca-
ção prévia.

O espaço é específico 
para o atendimento da popu-
lação de travestis e transexu-
ais dos 223 municípios pa-
raibanos e mais dois Estados 
da região Nordeste: Pernam-
buco e Rio Grande do Norte. 
Para receber o atendimento, 
o paciente deve procurar o 
Espaço LGBT, da Secretaria 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, parceira do Hos-
pital Clementino Fraga na 
iniciativa. Lá, é realizada a 
triagem e o encaminhamen-
to para o atendimento, com 
hora marcada, no hospital. 

Após encaminhamen-
to da Secretaria de Estado 

da Mulher e da Diversida-
de Humana, o prontuário é 
aberto e cada pessoa recebe 
o cartão do usuário. Munido 
desse cartão, o paciente faz o 
agendamento para uma das 
especialidades existentes no 
ambulatório TT. Os telefo-
nes para contato são: (083) 
3218-5415 e 3218-5416.

Ambulatório da PB é modelo para Estados
tRAVeStIS e tRANSeXuAIS

Equipe foi 
convidada pela 
Secretaria da 
Saúde do Estado 
do Mato Grosso 
do Sul. Evento 
será realizado 
amanhã
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PEC do voto aberto é aprovada
na CCJ da alpb

A UNIÃO

pMdb quer financiamento 
privado e fim da reeleição 
na reforma política
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A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
(ALPB) aprovou, na reunião 
de ontem, uma Proposta de 
Emenda à Constituição que 
prevê o fim do voto secreto. 
Também foi aprovada a ma-
nutenção do salário do go-
vernador, vice-governador e 
secretários, abrindo mão dos 
reajustes a que tinham di-
reito este ano, além de mais 
nove matérias.

A reunião de ontem 
ocorreu no Plenário José Ma-
riz e contou com a presença 
da deputada Estela Bezerra 
(PSB), presidente da CCJ, e os 
deputados Janduhy Carneiro 
(PTN), Buba Germano (PSB), 
Camila Toscano (PSDB), Ma-
noel Ludgério (PSD) e Inácio 
Falcão (PT do B).

O projeto de emenda à 
constituição (PEC) aprovado 
dispõe sobre o voto aberto 
em casos de perda do man-
dato de deputado estadual, 
apreciação de veto, bem 
como a exigência de maioria 
absoluta para aprovação da 
intervenção estadual. 

Outro projeto também 
do deputado Bosco Carneiro 

que altera diversos artigos do 
Regimento Interno da ALPB 
com a finalidade de abolir a 
votação secreta, chegou a ser 
apreciado pela comissão, mas 
não chegou a ser votado após 
o pedido de vistas da deputa-
da Camila Toscano.

Ao todo, a terceira reu-
nião da CCJ em 2015 apreciou 
12 matérias, sendo que três 
foram consideras inconsti-
tucionais, nove aprovadas e 
uma foi pedido de vistas. A 
comissão volta a se reunir na 
próxima terça-feira (24).

Comissão de Saúde
Hoje, a Comissão de Saú-

de realiza reunião às 8h30, 
no Plenário José Mariz, para 
deliberar sobre uma agenda 
para visita de inspeção nos 
hospitais da rede estadual.

Foram mantidos salários do 
governador e secretários, 
abrindo mão dos reajustes

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de março de 2015

A PEC dispõe so-

bre o voto aberto 

em casos de 

perda do mandato 

de deputado 

estadual e apre-

ciação de veto
A deputada estadual Estela Bezerra debate fim do voto fechado na ALPB e promete mais celeridade na apreciação de matérias

FOTO: Nyll Pereira

Vereadora pede um 
debate com Energisa

A vereadora Raíssa Lacerda 
(PSB) vai discutir o aumento no 
valor das contas de energia elétri-
ca, em audiência pública, às 16h 
da quarta-feira (25), na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP). 
A parlamentar destacou que há 
15 vereadores na Casa Legislativa 
que subscreveram o requerimento, 
e que, por isso, na ocasião, poderá 
ser instaurada uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) para 
apurar denúncias contra a conces-
sionária dos serviços de iluminação 
na Paraíba, Energisa. 

“A Energisa vem realizando 
um aumento atrás do outro nas 
contas de energia elétrica, e desde 
2009, essa elevação vem sendo 
progressiva. Só neste ano foram 
dois. Chamo ao debate para que 
essa empresa se explique. Quem 
pagava R$ 100,00 vai passar a pa-
gar R$ 183,00”, denunciou Raíssa.

Cobrada planilha do 
transporte público

O vereador Renato Martins 
(PSB) usou seu pronunciamento na 
sessão ordinária de ontem, na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP), para 
mais uma vez cobrar a disponibilização 
de planilhas com custos e margem de 
lucro das empresas concessionárias do 
serviço de transporte público coletivo 
no município. Segundo o parlamentar, a 
intenção é demonstrar que há recursos 
suficientes para proceder com a clima-
tização dos veículos que circulam na 
capital paraibana. Renato Martins tem 
cobrado, desde o início de seu manda-
to parlamentar, a divulgação desses 
dados e, mais recentemente, a implan-
tação de equipamentos de ar-condicio-
nado para minimizar o desconforto dos 
passageiros que usam o transporte 
público municipal. Ele apresentou, por 
exemplo, um Projeto de Lei (PL) na Casa 
Napoleão Laureano que dispõe sobre a 
instalação desses equipamentos em 
todos os ônibus de João Pessoa.

A cidade de João 
Pessoa sedia, a partir 
de amanhã, a 97ª edi-
ção do fórum trimestral 
do Conselho Nacional 
de Secretários de Esta-
do da Administração 
(Consad). A abertu-
ra acontece às 9h, no 
Centro de Convenções. 
Amanhã, à noite, have-
rá um coquetel para os 
participantes. No even-
to, serão discutidos te-
mas como Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, 
Piso Nacional do Ma-
gistério, entre outros. 
Entre os Estados que 
confirmaram participa-
ção no fórum estão Rio 
de Janeiro, São Paulo, 
Espírito Santo, Bahia, 
Pernambuco e Ceará. 

De acordo com a 
secretária de Estado da 
Administração da Pa-
raíba e vice-presidente 
do Consad, Livânia Fa-
rias, será um momento 
importante para que 
mais de 20 Estados da 
Federação, que já con-
firmaram presença, 
possam discutir, em 
conjunto, temas rele-
vantes para a adminis-
tração pública. “É um 
momento de discussão 
e, acima de tudo, de 
quais procedimentos 
podem ser adotados 
diante do momento de 
crise pelo qual passa-
mos. A Paraíba vai le-
var para esse encontro 

algumas experiências 
que deram certo, como 
o Sistema Integrado de 
Gestão de Bens Públi-
cos”, afirmou. 

Livânia Farias en-
fatizou ainda os temas 
que serão abordados 
pelos participantes do 
fórum do Consad. “En-
tre os temas que não po-
dem faltar à pauta está 
a Lei de Responsabili-
dade Fiscal. Para se ter 
ideia, basta dizer que, 
em todo o país, apenas 
seis Estados cumprem a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a Paraíba é um 
deles”, acrescentou. 

Encaminhamentos
A secretária de Es-

tado da Administração 
paraibana informou 
que o fórum tem como 
principal objetivo com-
partilhar experiência de 
administração com ou-
tros integrantes da Fe-
deração. “Todos irão co-
laborar para esboçar um 
conjunto de soluções 
para enfrentarmos o 
momento delicado por 
que passamos”, disse. 

Como o fórum é tri-
mestral, serão realiza-
dos quatro ao longo de 
2015. No último, será 
elaborada uma carta 
para ser enviada ao Go-
verno Federal com uma 
síntese de todas as dis-
cussões realizadas du-
rante todos os fóruns.

Fórum do Consad 
tem início amanhã

EM João pEssoa
Comissão vai 
discutir reforma 
política na 
Câmara de JP

Os parlamentares da Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(PMJP) aprovaram, na sessão 
ordinária de ontem, 83 re-
querimentos pedindo, em sua 
maioria, melhorias para locali-
dades da capital, além de três 
Indicações ao Executivo e um 
Projeto de Decreto Legislativo 
(PDL). Entre os requerimentos, 
um propõe a criação de uma 
comissão, no âmbito do Legis-
lativo Municipal, para discus-
são acerca da reforma política 
no Brasil.

Do vereador Lucas de 
Brito (DEM), foi aprovado por 
unanimidade o requerimento 
propondo a constituição de 
uma comissão especial para 
elaborar propostas em prol de 
uma reforma política. Em sua 
justificativa, o parlamentar 
lembrou que as recentes ma-
nifestações no país demons-
traram a insatisfação popular 
com a atual estrutura e a ne-
cessidade de uma reforma que 
contemple as reivindicações. 

“Diante desse cenário, a 
ideia de a Câmara Municipal 
de João Pessoa elaborar um 
documento e encaminhá-lo ao 
Congresso Nacional com pro-
postas é indiscutivelmente im-
portante e vai simbolizar o fato 
de que esta Casa não fechou os 
olhos para as manifestações. 
Todos, independentemente de 
partidos, sabemos que essa 
reforma é necessária”, afirmou 
o democrata. O presidente da 
CMJP, Durval Ferreira (PP), re-
velou a intenção de reunir não 
apenas os parlamentares pes-
soenses, mas de toda a Região 
Metropolitana, para discutir o 
tema e elaborar um manifesto.

O vereador Marco Antô-
nio (PPS) defendeu as medi-
das de austeridade econômica 
adotadas pela Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP) 
ao publicar o Decreto 8.443. 
Durante pronunciamento na 
sessão ordinária de ontem, 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), o parlamentar 
garantiu que a gestão atual 
não está passando por crises. 

“O Decreto 8.443 é uma 
medida de austeridade, que 
visa ao equilíbrio e que dei-
xa transparente que a gestão 
instalada no município tem 
planejamento, que garan-
te o pagamento da folha e a 
continuidade das obras ini-

ciadas. Nunca se viu tanta 
obra presente, ao mesmo 
tempo, em todos os bair-
ros da capital. É natural 
que em outras gestões não 
houvesse essa necessida-
de de empréstimos para 
contrapartida como houve 
ultimamente”, comentou 
Marco Antônio, ao respon-
der indagação de Raoni 
Mendes (PDT).

De acordo com o par-
lamentar, o prefeito Lucia-
no Cartaxo (PT) ouviu, está 
ouvindo e colocando na 
prática as sugestões dadas 
pela população, garantindo 
o cumprimento do que foi 
planejado.

Vereador defende corte 
de gastos já estabelecido

prEfEitura da Capital

A precariedade no ser-
viço de telefonia oferecido ao 
povo paraibano levou o  depu-
tado Janduhy Carneiro (PTN) 
a enviar um requerimento na 
manhã de ontem, à Mesa Dire-
tora da Assembleia Legislativa 
para que o Poder Legislativo 
se manifeste junto ao ministro 
das Comunicações, Ricardo 
Berzoini, para que acione a 
Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações) no sen-
tido dela determinar que as 
empresas concessionárias de 
telefonia móvel regularizem 
os serviços prestados no Es-
tado da Paraíba, bem como a 
implementação de melhorias 

de redes, com a implantação 
da rede cabeada adequada à 
demanda atual.

“O serviço prestado pelas 
telefonias é tão precário que 
exige que façamos várias ten-
tativas para que uma ligação 
seja completada. Em outras 
ocasiões repetem-se exausti-
vamente as mensagens de que 
a rede encontra-se ocupada 
ou com falhas nas conexões”, 
reclamou o parlamentar.

Janduhy Carneiro disse 
ainda que a ampliação ilimita-
da do número de usuários tem 
como objetivo das operadoras 
simplesmente visar a obten-
ção de lucros.

Deputado quer melhoria 
na telefonia móvel da PB

Cobrança a Ministério



Propostas do Governo contra a
corrupção já chegaram ao Senado

UNIÃO  A

NACIONAL

Propostas foram 
apresentadas ontem 
pelo partido, em Brasília
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Leal Filho
Laurindo Lalo

Na primeira reunião ministerial do segundo manda-
to a presidenta Dilma Rousseff convocou seus auxiliares 
para a “batalha da comunicação”. Foi enfática: “Nós de-
vemos enfrentar o desconhecimento, a desinformação 
sempre e permanentemente. Vou repetir: sempre e per-
manentemente”.

Nada mais justo. A desinformação contrária ao gover-
no campeia pelo país, orquestrada pelos grandes meios 
de comunicação. A reação da presidenta é justificável. 
Resta saber quais são as armas que ela e seus ministros 
possuem para essa batalha. Se esperam contar com a be-
nevolência dos meios tradicionais podem tirar o cavalo da 
chuva. A batalha estará perdida antes de ser travada.

Não passa de mera ilusão acreditar que a grande mí-
dia oferecerá espaços para o contraditório nas mesmas 
proporções abertas aos temas de seu próprio interesse. 
Alguns veículos até publicam o que chamam de “outro 
lado”, mas sempre de forma discreta e submissa à pauta 
criada para fustigar o governo.

A desproporção entre o ataque da mídia e a possibi-
lidade de resposta através dela mesma é brutal. 

Constata-se uma grave falha da democracia ao exigir 
que governantes eleitos pelo voto popular sejam obrigados 
a se dirigir à sociedade através de meios privados, contro-
lados por minorias que os querem ver apeados do poder.

Além disso a participação do governo na batalha da 
comunicação não pode ser apenas reativa aos ataques da 
oposição midiática. É preciso tomar a iniciativa e buscar 
canais despoluídos para que as mensagens cheguem ao 
público sem ruídos.

Para ampliar a liberdade de expressão uma lei de 
meios é fundamental, embora não seja o único caminho. 
Outro, de construção mais rápida, é o da comunicação 
pública, indispensável para o jogo democrático. 

Dela já há o embrião constituído pela Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC), com suas duas emissoras de tele-
visão, oito de rádio, duas agências de notícias e um portal 
na internet. Resta tirá-la da irrelevância. Não para se tor-
nar porta-voz do governo mas para fazer jornalismo de 
qualidade, livre de ingerências partidárias e comerciais.

A primeira medida é dar a esses veículos abrangên-
cia nacional, atendendo a um dos princípios básicos da 
comunicação pública que é o do acesso universal. Toda 
pessoa tem o direito, em qualquer parte do país, de rece-
ber os sinais desses meios de forma rápida e fácil. 

A TV Brasil, por exemplo, deve ser sintonizada em 
qualquer lugar da mesma forma com que hoje sintoniza-
mos a Globo ou a Record.

Com a digitalização e a consequente multiplicidade 
de canais, torna-se possível segmentá-los constituindo 
um conjunto formado pelo canal generalista já existente, 
ao lado do infantil e do noticioso. Seria o núcleo básico 
ao qual poderiam ser agregados canais de filmes, de mú-
sica, de arte e esportes.

Quanto ao rádio, cabe lembrar que ele continua sen-
do a segunda fonte mais utilizada para a informação e 
o entretenimento no Brasil. Ao controlar um leque de 
emissoras que vai da histórica Rádio Nacional do Rio de 
Janeiro à estratégica Rádio Nacional do Alto Solimões, 
o serviço de rádio da EBC tem potencial para se tornar 
uma alternativa importante em relação ao que hoje é 
oferecido ao público. 

Necessidade imediata nesse sentido é a constituição 
de emissora noticiosa 24 horas no ar, capaz de produzir 
uma narrativa distinta das produzidas pelas rádios co-
merciais que tornam homogênea a informação radiofô-
nica em circulação pelo país. 

No caso da internet, a Agência Brasil já exerce um 
papel importante voltado para o público leitor e para o 
municiamento informativo de um número expressivo de 
veículos em todo o território nacional. Cabe populari-
zar e ampliar esse serviço tendo como uma das janelas 
o portal da EBC, dando a ele formas de acessibilidade e 
fidelização semelhantes as obtidas pelos portais infor-
mativos vinculados à mídia comercial. 

Com a existência de canais públicos fortes, abertos 
aos interesses mais gerais da sociedade, a batalha da co-
municação seria travada em termos um pouco mais equi-
librados, dando ao público o direito de uma escolha real.

Mídia e democracia

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de março de 2015

Os ministros da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, e da 
Secretaria de Relações Institu-
cionais, Pepe Vargas, levaram 
ontem (17) ao Senado o con-
junto de propostas de combate 
à corrupção que será apresen-
tado hoje pelo governo. 

Sem adiantar o que cons-
ta do pacote, Cardozo disse 
que o objetivo do governo é 
tratar o assunto em amplo diá-
logo com o Poder Legislativo 
e a sociedade civil. Por isso, o 
tema foi discutido previamen-
te com a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) e algumas 
propostas da instituição já fo-
ram incorporadas pelo gover-
no, explicou o ministro. Agora, 
caberá ao Legislativo tomar o 
protagonismo para aprovação 
das medidas, afirmou.

De acordo com o minis-
tro,  o governo está disposto 
ao diálogo. “E neste momento 
é muito importante que faça-

mos o diálogo com as forças 
políticas do Congresso Nacio-
nal, sejam elas governistas ou 
oposicionistas, com as forças 
vivas da sociedade. Esse diá-
logo é muito importante. A 
partir de hoje, quando o pa-
cote for lançado, vocês verão 
que haverá uma perspectiva 
de diálogo para a continui-
dade disso.” Ele explicou que 
as medidas de combate à 
corrupção não se encerram 
nessas [a serem anunciadas 
nesta quarta]; “elas devem 
abarcar outras propostas e 
iniciativas. E, por isso, nós 
vamos dialogar com todas as 
forças políticas, porque acre-
dito que todos os brasileiros 
querem enfrentar com cora-
gem e firmeza o problema da 
corrupção”, disse Cardozo.

O ministro lembrou que o 
Congresso tem autonomia para 
definir sua própria pauta e dis-
se que o governo fará sua par-
te, enviando as propostas e se 
abrindo ao diálogo. Ele cobrou 
dos congressistas, inclusive os 
de oposição, a busca do acordo 
e da convergência em torno das 

propostas de combate à cor-
rupção e à impunidade. “O que 
se espera de homens e mulhe-
res que atuam na vida públi-
ca brasileira é que tenham o 
senso de atender àquilo que a 
sociedade exige, que busquem 
mais as suas convergências do 
que atender às suas divergên-
cias. Nós vamos buscar seguir 
nessa linha”, disse.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
considerou as medidas “muito 
boas”, mas lembrou que a Casa 
já aprovou um pacote seme-
lhante de combate à corrupção 
em 2013, após as manifesta-
ções populares de junho da-
quele ano. “Seria importante 
o protagonismo do governo 
para que esse pacote ande na 
Câmara dos Deputados.”

Apesar disso, Renan ga-
rantiu que tudo que for enca-
minhado ao Congresso sobre 
esse tema será estudado e 
analisado. “Vamos estudar to-
das as propostas. Tudo o que 
vier na linha de combate à cor-
rupção, do desvio do dinheiro 
público, é importante que seja 

aprovado. Nós precisamos 
passar verdadeiramente por 
esse estágio no Brasil.”

Para o senador, o go-
verno precisará de “ muita 
humildade para se reencon-
trar com as ruas” e terá de 
ir além do combate à cor-
rupção para satisfazer a so-
ciedade. “É preciso ter uma 
agenda econômica, um pla-
no econômico que garanta 
o desenvolvimento, o cresci-
mento econômico – o ajuste 
é importante, claro, mas ele 
é preliminar, ele é uma pré-
condição. É preciso que nós 
tenhamos, para após o ajus-
te, um plano de desenvolvi-
mento econômico. E vamos 
fazer a reforma política e 
combater a corrupção. Aliás, 
o Senado já fez isso após as 
manifestações de junho.”

Depois de Cardoso e Var-
gas, Renan recebeu o ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, mas 
disse que ele não tinha adian-
tado, por telefone, qual seria o 
assunto tratado na visita. Levy, 
por sua vez, saiu do Senado sem 
dar declarações à imprensa.

André Richter
Da Agência Brasil

O PMDB apresentou ontem um con-
junto de propostas do partido para a re-
forma política, entre elas o fim da reelei-
ção e a manutenção do financiamento 
privado de campanhas, desde que limi-
tado a um candidato por cargo.

As propostas foram elaboradas pela 
Fundação Ulysses Guimarães – institui-
ção de pesquisas e estudos do PMDB – e 
entregue pelo presidente da entidade, 
Moreira Franco, ao presidente nacional 
do partido e vice-presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer. No documento de oito 
páginas, também estão propostas de 
adoção do voto distrital puro, o chama-
do distritão, com a eleição dos candida-
tos com mais votos; o fim das coligações 
nas eleições proporcionais; mandatos de 
cinco anos para deputados, vereadores e 
chefes do Executivo (federal, estadual e 
municipal) e de dez anos para senadores.

Ao receber o documento, Temer 
disse que o Congresso Nacional é o 
“senhor absoluto” da reforma política 
e que acredita na votação do assunto 
ainda este ano. “Temos a obrigação de 
não falharmos neste momento, preci-
samente no instante em que o PMDB 
ocupa a Presidência do Senado e da 
Câmara.  O país confia muito que ago-
ra a reforma política vai”.

O próximo passo, segundo Franco, 
será o começo da negociação com ou-

tros partidos no Congresso para levar as 
propostas adiante. “[A reforma política] 
passa a ser um fato a partir das articula-
ções que o presidente do PMDB, Michel 
Temer, fará para, junto das lideranças 
da Câmara e do Senado, encaminhar as 
propostas que estamos fazendo”, disse.

Segundo Franco, a manutenção 
do financiamento privado de cam-
panha com limitação para que cada 
empresa opte por apenas um candi-
dato por cargo vai dar transparência à 
doação.  “A contribuição terá que ser 
feita ao partido para este candidato e 
será fixado um teto para a contribui-
ção tanto para empresa, quanto para 
o cidadão, para que o sistema tenha 
transparência absoluta”, defendeu.

A proposta peemedebista de re-
forma política prevê ainda o fim da 
reeleição, com extensão dos mandatos 
de quatro para cinco anos. O período 
de transição já começaria nas eleições 
municipais de 2016, “para que em 
2022 tenhamos todos os cargos sendo 
disputados ao mesmo tempo”, segun-
do Franco. O partido também defende 
a chamada cláusula de desempenho, 
que impede o funcionamento parla-
mentar de partido que não alcançar 
5% dos votos em pelo menos um ter-
ço dos Estados. A medida chegou a ser 
aprovada em 1995, mas foi declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribu-
nal Federal por ser considerada preju-
dicial aos pequenos partidos.

PMDB quer financiamento 
privado e fim da reeleição

REFORMA POLÍTICA

Luciano Nascimento
Da Agência Brasil

O presidente do PMDB e vice-presidente da República, Michel Temer (C), recebeu as propostas

FO
TO

: R
ep

ro
du

çã
o/

In
te

rn
et

Toffoli assume 
vaga na Turma
que julgará ações
da Lava Jato

O ministro Dias Toffoli 
assumiu ontem uma cadeira 
na Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
colegiado que vai julgar as 
ações da Operação Lava Jato. 
Na semana passada, os mi-
nistros que compõem o co-
legiado decidiram convocar 
um integrante da Primeira 
Turma para ocupar a vaga 
deixada pelo ministro Joa-
quim Barbosa, que se apo-
sentou em julho do ano pas-
sado. A medida foi tomada 
porque a presidenta Dilma 
Rousseff ainda não indicou 
um nome para o lugar de 
Barbosa no Tribunal. 

Ao assumir a vaga, Tof-
foli disse que a mudança 
não foi “uma decisão fácil”, 
porque foi na Primeira Tur-
ma que ele participou de sua 
primeira sessão como juiz do 
Tribunal.

O ministro Gilmar Men-
des elogiou a solução en-
contrada para completar o 
colegiado. “Imaginávamos 
que a não transferência de 
um membro da Primeira 
Turma para a Segunda oca-
sionaria uma pressão ímpar, 
um questionamento intenso 
sobre o colega que viesse a 
ser escolhido, tendo em vista 
a tensão política que se torna 
mais prenunciada. Por isso 
acredito que esta solução 
que se encontrou deve ser 
elogiada”, disse.

Com a decisão, além de 
participar do julgamento dos 
processos que envolvem po-
líticos citados na Operação 
Lava Jato, Toffoli presidirá a 
Segunda Turma a partir de 
maio, quando acaba o man-
dato do ministro Teori Za-
vascki na presidência da tur-
ma. A ministra Cármen Lúcia 
e o ministro Celso de Mello 
também fazem parte do co-
legiado.

A transferência foi as-
sinada na semana passada 
pelo presidente do Supremo, 
Ricardo Lewandowski.
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Uma onda de rebeliões
está acontecendo em 
várias presídios do Estado

Governo do RN decreta situação 
de calamidade no sistema prisional

O governo do Rio Gran-
de do Norte decretou ontem 
situação de calamidade pú-
blica no sistema prisional 
do Estado devido a uma 
onda de rebeliões em várias 
unidades, que ocorrem há 
uma semana. Em decreto 
publicado no Diário Oficial 
local, o governador Robin-
son Faria determinou a 
criação de uma força-tarefa 
para o planejamento e a 
execução de medidas ur-
gentes, como a construção 
e restauração dos presídios 
parcialmente destruídos 
nos motins, além de refor-
mas, adequações e amplia-
ções desses locais.

De acordo com o go-
verno potiguar, os rebela-
dos destruíram mil vagas 
nos presídios de Alcaçuz 
(450), de Parnamirim (250) 
e na Cadeia Pública de Natal 
(300). Os números fazem 
parte de um relatório de 
situação e diagnóstico ela-
borado pela Secretaria de 
Segurança Pública.

O decreto informa que a 
força-tarefa poderá contra-
tar emergencialmente em-
presas para a reforma dos 
presídios e nomear agentes 
penitenciários aprovados no 
último concurso público. A 
cada 30 dias, o grupo deve-
rá apresentar um “relatório 
circunstanciado” dos traba-

Ivan Richard
Da Agência  Brasil

Foto: Maracealo Camargo/Agência Brasil

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

lhos ao Governo do Estado.
A Secretaria de Segu-

rança Pública do Rio Gran-
de do Norte destacou que 
cinco ônibus e uma viatura 
da Polícia Militar foram in-
cendiados na última segun-
da-feira, em Natal, em ação 
atribuída a criminosos liga-

dos aos presos rebelados. 
Ontem, a frota de coletivos 
circulou com número redu-
zido em Natal, por temor de 
novos ataques. Algumas es-
colas particulares suspen-
deram as aulas.

Em nota divulgada na 
noite da última segunda-feira, 

o Governo do Estado pediu 
tranquilidade aos cidadãos e 
que a população evite com-
partilhar “boatos e informa-
ções inverídicas” nas redes 
sociais.

No documento, o gover-
no potiguar informou ter 
mobilizado o efetivo policial 

necessário para enfrentar a 
crise, que conta com o refor-
ço, já a partir de ontem, de 
200 soldados da Força Na-
cional de Segurança Pública. 
A tropa federal, com o apoio 
de dois helicópteros, atuará 
nas áreas prisionais e tam-
bém nas ruas da capital.

Entre as ações adota-
das para tentar conter a 
crise no sistema prisional 
deve ser criada uma comis-
são especial de licitação, 
instituída na Secretaria da 
Justiça e da Cidadania, para 
fiscalizar o desenvolvimen-
to das medidas.

Um contingente da Força Nacional de Segurança Pública já se encontra em Natal a pedido do governador Robinson Faria, para ajudar no combate à violência no Estado

O Governo Federal pla-
neja abrir novas rodadas de 
concessão rodoviárias no 
segundo semestre, informou 
ontem, durante audiência 
pública no Senado Federal, 
o ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Nelson 
Barbosa. Segundo ele, a con-
cessão de rodovias poderá 
deixar de ser notícia, porque 
será rotineira.

De acordo com o minis-
tro, os estudos sobre con-

cessão estão em elaboração 
e fazem parte das metas de-
finidas pelo governo para os 
próximos anos. “Está pre-
vista uma nova rodada com 
outras rodovias no segundo 
semestre, após a conclusão 
dos estudos em andamento.”

Em relação à concessão 
da Ponte Rio-Niterói, Barbo-
sa disse que o leilão previsto 
para amanhã (18) despertou o 
interesse de seis grupos, o que 
gera expectativa de concor-
rência pelo empreendimento.

Ele lembrou que, no âm-
bito ferroviário, há três pro-

jetos sendo avaliados para 
fins de licitação em 2015 – os 
trechos que ligam Lucas do 
Rio Verde a Campinorte, em 
Goiás; o Rio de Janeiro a Vi-
tória e Palmas a Estrela do 
Oeste, em Minas Gerais.

“Além disso, avançamos 
nos estudos de viabilidade 
para concessão da Ferrovia 
Norte-Sul e no plano de in-
tenções com Peru e China 
para a construção da Fer-
rovia Transoceânica. Esse 
acordo deverá ser assinado 
ainda neste ano”, acrescen-
tou Barbosa.

Novas concessões de rodovias
serão abertas no 2º semestre

GoVERNo DEFINE

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil 

O ministro Nelson Barbosa discutiu o assunto em audiência pública no Congresso Nacional 

O pessimismo au-
mentou em todos os 
segmentos da indústria 
nos últimos 12 anos, 
informou ontem a Con-
federação Nacional da 
Indústria (CNI).  O Ín-
dice de Confiança do 
Empresário Industrial 
acumula queda de 15 
pontos no período. Em 
março, o índice caiu 2,7 
pontos e está em 37,5 
pontos, o menor desde 
janeiro de 1999, quan-
do a pesquisa começou 
a ser feita.

De acordo com a 
CNI, foi a terceira que-
da consecutiva men-
sal do indicador, que 
está 19 pontos abaixo 
da média histórica, de 
56,5 pontos. Os valores 
do índice variam de 0 a 
100 pontos – abaixo de 
50, ele indica falta de 
confiança.

A CNI informou 
também que a redução 
de 2,7 pontos no índice 
registrada neste mês na 
comparação com feve-
reiro mostra que os em-
presários estão cada vez 
mais pessimistas. Para 

técnicos da entidade, o 
resultado indica fraco 
desempenho da indús-
tria e incertezas sobre 
o impacto das medidas 
de ajuste da economia, 
além de preocupação 
com a crise hídrica e o 
aumento do preço da 
energia.

A pesquisa mostra 
ainda que a falta de 
confiança ficou mais in-
tensa nos últimos meses 
em todos os segmentos 
industriais. O levan-
tamento foi feito em 
2.846 empresas entre os 
dias 2 e 11 deste mês. 
Na indústria de trans-
formação, o índice fi-
cou em 37,2 pontos; na 
da construção, em 38,4 
pontos e, na extrativa, 
em 40,7 pontos.

O levantaento indi-
ca que os empresários 
estão pessimistas com o 
futuro. O índice de ex-
pectativas em relação 
ao desempenho das em-
presas e da economia 
nos próximos seis me-
ses caiu 2,7 pontos em 
março e ficou em 41,4 
pontos, o mais baixo da 
série iniciada em janeiro 
de 1999.

Cresce o pessimismo 
na indústria do país

PESQUISA DA CNI

Da Agência Brasil

Programa Mais 
Médicos abre 
inscrições para 
terceira etapa

Começaram ontem as 
inscrições para a terceira 
chamada do Mais Médicos. 
Profissionais brasileiros ins-
critos no programa que não 
foram alocados vão concor-
rer a 930 vagas remanes-
centes em 530 municípios e 
10 Distritos Sanitários Espe-
ciais Indígenas. 

Entre as cidades que 
não tiveram todas as vagas 
preenchidas estão 15 capi-
tais, como Salvador, com 24 
vagas em aberto, São Paulo, 
com 11, São Luís, com 11 e 
Brasília, com 10. Para a ter-
ceira chamada, além das 318 
vagas não ocupadas nas eta-
pas anteriores em 218 cida-
des e 10 distritos indígenas, 
também foram incorporadas 
612 vagas que a princípio ti-
nham sido preenchidas, mas 
os profissionais selecionados 
não iniciaram ou desistiram 
das atividades. 

Os médicos poderão se 
inscrever até amanhã (18), 
às 20h. Ao todo são 4.362 
candidatos que podem op-
tar por uma das vagas nesta 
etapa do programa. Os mé-
dicos selecionados deverão 
se apresentar no local de tra-
balho de 23 a 27 de março. 
A previsão é que comecem a 
clinicar no dia 6 de abril.

Aline Leal
Da Agência Brasil 



Ministros da Educação de
26 países definiram ações 
antifundamentalistas

Europa começará a combater 
o fundamentalismo nas escolas

Os ministros da Educa-
ção de 26 países da União 
Europeia estabeleceram 
ontem os meios para lutar 
contra o fundamentalismo 
a partir das escolas, promo-
vendo valores de tolerância 
e respeito às pessoas e às di-
ferenças entre elas. 

Em uma reunião em Pa-
ris para promover “a educa-
ção, a cidadania, os valores 
comuns de liberdade, tole-
rância e não discriminação” 
os ministros lançaram os 
alicerces do plano de ação 
que será apresentado em 
18 de maio, no Conselho de 
Educação e Cultura.

Os ministros adotaram 
uma declaração em que re-
afirmam a determinação de 
trabalhar conjuntamente 
para defender valores fun-
damentais da União Euro-
peia, como “o respeito pela 
dignidade humana, a liber-
dade, especialmente a de 
expressão, a democracia, a 
igualdade, o Estado de Direi-
to e o respeito pelos direitos 
humanos”.

Em Portugal, o Minis-
tério da Educação e Ciência 
reconheceu o papel decisivo 
da educação na promoção 
de um convívio democrático 
e de um futuro em liberda-
de, em primeiro lugar pelo 
papel que a educação rigo-
rosa tem na preparação dos 
jovens para a sua integração 
plena na vida ativa, tanto no 
campo profissional quanto 
no cultural e social”, informa 
o  documento.
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Da Agência Lusa

Da Agência Lusa 

A Indonésia decidiu encerrar 
ontem as buscas pelas vítimas do 
acidente do avião da AirAsia, ocor-
rido em dezembro de 2014, apesar 
de 56 corpos continuarem desapa-
recidos. Em 28 de dezembro, o voo 
QZ8501, com 162 pessoas a bordo, 
fazia uma curta viagem entre a cida-
de indonésia de Surabaya e Singa-
pura, na Malásia, quando enfrentou 
mau tempo e caiu no Mar de Java, 
o que desencadeou uma busca in-
ternacional, com navios e aeronaves 
de vários países nos esforços para 
encontrar destroços do avião – um 
Airbus A320-200 – e as vítimas.

Nas últimas semanas, a busca 
sofreu um recuo considerável, com 
a retirada de navios estrangeiros e 
de militares indonésios, que tinham 
colocado à disposição a maior parte 
do pessoal e do equipamento.

As equipes da Agência Civil 
de Busca e Salvamento da Indoné-
sia prosseguiram a busca, embora 
numa escala menor, e encontra-
ram mais alguns corpos e restos do 
Airbus, mas a coordenação decidiu 
que os esforços “terminariam com-
pletamente” ontem, devendo os 
quatro navios ainda envolvidos no 
processo regressar a Jacarta hoje.

Ao todo, foram recuperados 
os corpos de 106 ocupantes do 
avião, permanecendo 56 desa-

parecidos. Tony Fernandes – res-
ponsável pela AirAsia, companhia 
aérea de baixo custo da Malásia, 
citado pela agência AFP – consi-
derou que a operação foi “bem-
-sucedida”, mas “não podia durar 
para sempre”, tendo o fim das 
buscas sido determinado “com o 
acordo das famílias das vítimas”.

Até agora, o Comité de Segu-
rança dos Transportes da Indoné-
sia lançou pouca luz sobre as cau-
sas do acidente ou o que ocorreu 
nos momentos antes da tragédia, 
sabendo-se apenas que a queda 
da aeronave foi rápida e que, mo-
mentos antes, o copiloto estava no 
comando do avião, no lugar do pi-
loto, mais experiente.

Indonésia encerra buscas pelos 56 
desaparecidos no avião da AirAsia

TRAGÉdIA AÉREA

O acidente com o avião da AirAsia aconteceu em dezembro de 2014,  quando fazia uma curta viagem entre a indonésia e  a  Malásia

Canadá e EUA 
vão reforçar 
controle nas 
fronteiras
Iara Falcão 
Da Agência Brasil 

Facilitar o controle e re-
forçar a segurança nas fron-
teiras entre o Canadá e os 
Estados Unidos são os princi-
pais objetivos de um acordo 
promovido pelos dois países. 
A medida, anunciada na últi-
ma segunda-feira, permitirá 
a cooperação entre agentes 
de fronteira na troca e no 
recolhimento de informa-
ções e na execução de ta-
refas próprias ao controle 
de circulação de pessoas e 
mercadorias.

Em comunicado à im-
prensa, o secretário de Segu-
rança Interior dos Estados 
Unidos, Jeh Jonhson, desta-
cou que a iniciativa servirá 
para combater o terrorismo. 
“Continuamos comprome-
tidos com a parceria com o 
Canadá para manter nossas 
fronteiras abertas ao comér-
cio e à circulação legítima 
de pessoas e fechadas aos 
terroristas e àqueles que 
quiserem nos prejudicar”, 
afirmou.

Pelo acordo, agentes 
dos Estados Unidos pode-
rão promover inspeção de 
passageiros e produtos nos 
postos de fronteira do Cana-
dá. Ao mesmo tempo, agen-
tes canadenses estão auto-
rizados a adotar as mesmas 
providências nos postos de 
fronteira com os Estados 
Unidos.

Da Agência Lusa 

As autoridades paquis-
tanesas executaram 10 con-
denados, o maior número em 
um só dia, após a suspensão 
parcial da moratória sobre a 
pena de morte que estava em 
vigor desde 2008, informa-
ram autoridades à AFP.

Dois condenados foram 
enforcados em Karachi, no 

Sul, dois em Rawalpindi, no 
Norte, cidade vizinha da ca-
pital Islamabad, e seis no cen-
tro da província de Punjab, no 
Leste do país, acrescentaram 
as fontes da AFP, elevando 
para 37 o número de execu-
ções feitas no país desde me-
ados de dezembro.

As autoridades suspen-
deram parcialmente a mora-
tória em casos de condenados 
à morte por atos terroristas, 

na sequência do ataque dos 
talibãs contra uma escola de 
Peshawar (no Noroeste), que 
causou 153 mortes, em mea-
dos de dezembro passado.

Desde o início deste mês, 
as execuções foram amplia-
das, após ordem dada pelo 
Executivo paquistanês aos 
governos provinciais, no sen-
tido de agilizar as condena-
ções de quem esgotou as pos-
sibilidades de recurso e cujos 

pedidos de clemência foram 
rejeitados pelo presidente.

Organizações defensoras 
dos direitos humanos, como a 
Anistia Internacional ou a Hu-
man Rights Watch, estimam 
que cerca de 8 mil pessoas 
estejam no corredor da mor-
te em prisões paquistanesas 
por um dos 28 crimes que 
preveem a pena capital, entre 
eles assassinato, violação ou 
blasfêmia.

O Irã diz ter resolvido com 
os Estados Unidos 90% das 
questões técnicas sobre o pro-
grama nuclear, mas Washing-
ton reitera que hipóteses de 
acordo se mantêm nos 50%. 
As negociações entre Irã e EUA 
sobre a questão nuclear, em 
Lausanne, na Suíça, devem ser 
concluídas até final do mês.

A partir de Teerã, Ali Ak-
bar Salehi, chefe da Organiza-
ção de Energia Atômica irania-
na, disse ontem que “90% das 
questões técnicas” estão resol-
vidas. Segundo ele, persistem 
“divergências apenas sobre 
uma questão maior”, que vão 
“tentar resolver em encontro 
entre os chefes da diplomacia 

dos dois países, Muhammad 
Javad Zarif e John Kerry.

Do lado dos Estados 
Unidos, o otimismo é menor. 
Um porta-voz da Casa Branca 
disse que, para o presidente 
Barack Obama, as hipóteses 
de se chegar a um acordo 
permanecem nos 50%. “A 
probabilidade de se atingir 

um acordo não se alterou”, 
afirmou Josh Earnest. “O ce-
nário, na melhor das hipóte-
ses, é de 50/50”, finalizou.

O Irã e as potências do 
Grupo 5+1 (EUA, China, Rússia, 
França, Reino Unido e Alema-
nha) tentam chegar a um acor-
do sobre o programa nuclear 
de Teerã até 31 de março. 

Paquistão anuncia a execução 
de 10 condenados em um dia

Acordo sobre programa nuclear
está quase fechado, garante o Irã

PEnA dE MoRTE
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Boca de urna dá 
empate técnico 
nas eleições 
em Israel

Nigéria recupera 
cidade que era  
controlada pelo 
Boko Haram

Da Agência Lusa 

O primeiro-ministro isra-
elense, Benjamin Netanyahu, 
comemorou ontem o que cha-
mou de “grande vitória” nas 
eleições legislativas do país, 
depois de sondagens de boca 
de urna apontarem empate 
técnico de seu grupo com a 
coligação de centro-esquerda 
União Sionista.

Mais de 5 milhões de 
israelenses votaram hoje 
nas legislativas antecipadas 
para decidir se o atual pri-
meiro-ministro continua ou 
não na chefia do governo e 
escolher 120 deputados.

Segundo as sondagens 
de boca das urnas divulgadas 
pela imprensa, o partido de 
direita do primeiro-ministro 
e a coligação de centro-es-
querda do trabalhista Isaac 
Herzog estão em empate téc-
nico, com 27 lugares cada um 
no parlamento. 

A Lista Árabe Comum, co-
ligação de quatro partidos que 
representam a minoria árabe 
de Israel, tornou-se a terceira 
força política do parlamento 
com a possibilidade de alcan-
çar entre 12 e 13 lugares, se-
gundo as mesmas sondagens.

Da Agência Lusa 

O Exército nigeriano 
recuperou Bama, uma im-
portante cidade no Norte 
do país controlada há seis 
meses pelo grupo jihadista 
Boko Haram, informaram 
fontes militares.

As tropas entraram em 
Bama nessa segunda-feira 
(16) à tarde, no âmbito de 
uma ofensiva lançada pela 
Nigéria e outros países alia-
dos contra o Boko Haram, 
grupo ao qual é atribuída a 
morte de 15 mil pessoas des-
de 2009, informou o diário 
Premium Times.

Segunda cidade de 
Borno, Bama foi tomada 
pelo Boko Haram em 11 de 
setembro passado.

A recuperação da cida-
de ocorre logo após o iní-
cio, em fevereiro, de ope-
ração militar conjunta que 
envolve quatro países - a 
Nigéria, o Níger, Camarões 
e o Chade. 

Desde o início da ofen-
siva até a semana passada, 
o grupo Boko Haram per-
deu 36 localidades no Nor-
deste da Nigéria, informou 
o governo.

FoTo: Reprodução/Internet
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CAMPINENSE X BAHIA

Só a vitória garante a vaga
Raposa tem chance 
de se classificar como 
melhor 2o colocado

Página 22

Prefeitura de Cabedelo
debate a delimitação 
de áreas do kitesurf

Com o slogan “eu acre-
dito” o Campinense pode so-
nhar hoje, às 22h, diante do 
Bahia, no Estádio Amigão, 
com uma possível classifica-
ção para a outra fase da Copa 
do Nordeste, na última roda-
da do Grupo E. A Raposa tem 
sete pontos e ocupa a segun-
da colocação, com o adversá-
rio liderando isoladamente, 
com 11, e o CRB-AL, que tem 
seis e está na terceira posição. 
O Globo-RN é o lanterna com 
dois. Para que o sonho torne 
realidade a Raposa terá que 
fazer o dever de casa. No ou-
tro jogo o CRB-AL enfrenta o 
Globo-RN,  no mesmo horá-
rio, no Estádio Rei Pelé em 
Maceió-AL.

O time vem de duas vitó-
rias consecutivas no Nordes-
tão, contra o CRB-AL (3 a 2) e 
o Globo-RN (1 a 0), com pos-
sibilidades de vingar a derro-
ta na estreia, quando perdeu 
para os baianos (1 a 0), na 
Fonte Nova, em Salvador. Mo-
tivado com a boa campanha 
da equipe na disputa regional, 
o treinador Francisco Diá terá 
apenas o desfalque do meia 
Sandrinho, que foi operado de 
uma fratura na perna direita 
- a contusão ocorreu no jogo 
contra o Lucena - com previ-
são de volta nos próximos três 
meses. A classificação garante 
uma cota de R$ 250 mil na se-
gunda fase.

Diá colocará o que tem 
de melhor contra o Bahia, ad-
versário tradicional do futebol 
brasileiro que vem tranquilo 
com a classificação antecipada 
para a outra fase. Ele reconhe-
ce que não terá facilidade, mas 
aposta na boa fase que o time 
vem atravessando na disputa 
conseguindo dois resultados 
positivos consecutivos. 

“O clima é o melhor pos-
sível para o Campinense pas-
sar por mais uma e ficar na 
segunda posição. Com o apoio 
da torcida poderemos tornar 
o sonho em realidade”, disse. 
Marcando os gols decisivos 
da equipe e considerado “pé 
quente” o atacante Alvinho 
está confiante para mais uma 
decisão.

“Graças a Deus os gols 
estão aparecendo e o Campi-
nense vem conseguindo as vi-
tórias.”, avaliou Alvinho. 

Classificado e disposto a 
encerrar a fase classificatória 
invicto, o Bahia chega a Cam-
pina Grande disposto a vencer 
novamente o time paraibano.  
Nos cinco jogos disputados, 
venceu três e empatou dois. 
Para o desafio em solo parai-
bano, o treinador Sérgio Soa-
res vai poupar  o time titular 
e escalar apenas os reservas 
e atletas da base do Bahia. Do 
time que enfrentou o Bahia, 
apenas Patric viajou com a 
equipe para Campina Grande.

Dos relacionados para 
enfrentar o Campinense, 13 
são atletas que vieram da base 
do Bahia. A lista dos jogadores 
relacionados para a partida é 
a seguinte: goleiros - Douglas 
Pires e Guido; laterais - Carlos 
e Patric; zagueiros - Adriano 
Alves, Chicão e Robson; vo-
lantes - Bruno Paulista, Feijão, 
Lenine e Yuri; meias-Rômulo e 
Tchô; atacantes: - Jeam, Luan, 
Mateus, Willians Santana e Zé 
Roberto.

Copa do Nordeste

Hoje 

Grupo E
Times PG J V E D GP GC SG
10  Bahia-BA 11 5 3 2 0 8 5 3 
20  Campinense-PB 7 5 2 1 2 4 4 0 
30  CRB-AL 6 5 1 3 1 7 7 0 
40   Globo-RN 2 5 0 2 3 1 4 -3

22h
Fortaleza-CE x Ceará-CE
Salgueiro-PE x Náutico-PE
América-RN x Serrano-BA
CRB-AL x  Globo-RN
Socorrense-SE x Coruripe-AL

Vitória-BA x Confiança-SE
Moto Club-MA x Piauí-PI
Campinense-PB x Bahia-BA
River-PI x Botafogo-PB
Sport-PE x Sampaio-MA

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A Copa Nordeste che-
ga hoje a última rodada 
da fase de classificação, 
com muitos jogos decisi-
vos. Dos vinte clubes que 
participam da competi-
ção, apenas Fortaleza, 
Bahia e Vitória já estão 
matematicamente garan-
tidos nas quartas de final 
da competição. Ainda 
faltam ser definidos os 
primeiros lugares de dois 
grupos e os três melhores 
segundo lugares de todos 
participantes, que conti-
nuarão sonhando com o 
título da Copa Nordeste. 
Todos os jogos vão come-
çar pontualmente às 22h.

No Grupo A, o Vitória, 
já classificado com 12 pon-
tos, enfrenta o Confiança, 
já eliminado, no Barradão, 
em Salvador. No outro 
jogo do grupo, o Améri-
ca, com 7 pontos, encara o 
Serrano, lanterna, na Are-
na das Dunas, em Natal. 
O clube potiguar precisa 
vencer para garantir uma 
vaga como segundo colo-
cado. No Grupo B, a situa-
ção está embolada, com o 

Sport em primeiro , com 
7 pontos, mas seguido do 
Coruripe com 6 e o Sam-
paio Corrêa com 5 pontos. 
Hoje, jogam Sport e Sam-
paio, na Ilha do Retiro, 
em Recife, e no Batistão 
em Aracaju, a Socorren-
se, já eliminada, enfrenta 
o Coruripe. No Grupo C, 
Náutico e Salgueiro bri-
gam para ver quem será 
o primeiro e segundo do 
grupo. Os dois times se 
enfrentam hoje, no Está-
dio Cornélio de Barros, em 
Salgueiro. O Timbu leva a 
vantagem de jogar pelo 
empate para se classificar. 
Para o Salgueiro, só a vitó-
ria interessa. Moto Clube 
e Piauí, no Estádio Caste-
lão, em São Luís apenas 
cumprem tabela.

No Grupo D, o For-
taleza já garantiu uma 
vaga para a próxima fase 
da competição, com 11 
pontos ganhos. Mas ainda 
pode perder o primeiro 
lugar para o rival Ceará, 
que pode terminar a fase 
com 12 pontos. As duas 
equipes se encontram 
hoje no clássico vovô, na 
Arena Castelão, em For-
taleza. O Tricolor do Pici 

precisa apenas de um 
empate para garantir a 
primeira colocação. Já o 
Ceará necessita de uma vi-
tória para garantir a clas-
sificação como primeiro 
de chave, ou pelo menos 
um empate para entrar 
como um dos três melho-
res segundo lugares. Ain-
da há chances do Ceará 
se classificar, mesmo com 
uma derrota para o rival 
Fortaleza, mas nesse caso 
vai depender de outros re-
sultados.

No Grupo E, o Bahia, 
com 11 pontos, está tran-
quilo e garantido na pri-
meira colocação, portanto 
já na próxima fase. O se-
gundo colocado é o Cam-
pinense, que tem 7 e preci-
sa vencer o próprio Bahia, 
hoje no Estádio Amigão, 
em Campina Grande, para 
passar às quartas de final 
como um dos três melho-
res colocados. Neste gru-
po, o CRB corre por fora 
com 6 pontos e caso vença 
hoje o Globo, no Estádio 
Rei Pelé, em Maceió, e o 
Campinense não vença o 
Bahia, conseguirá passar 
para a próxima fase da 
Copa.

Rodada vai definir mais cinco classificados para a segunda fase

Técnico Diá já conversou com os jogadores e espera que o time volte a se apresentar bem para alcançar uma vitória e a consequente classificação à segunda fase

Com um time misto, o Botafogo se despede no Piauí
Uma despedida honro-

sa no Nordestão, com uma 
vitória contra o River-PI, 
hoje, às 22h, no Estádio Al-
bertão, em Teresina-PI, é a 
pretensão do Botafogo, na 
última rodada do Grupo D 
da Copa do Nordeste. O Al-
vinegro que ainda não ven-
ceu na disputa regional é 
o lanterna, com um ponto, 
contra cinco do adversário, 
que vem na terceira posi-
ção. Na estreia da competi-
ção o time piauiense venceu 
o Botafogo (2 a 1) em ple-

no Almeidão. Nos últimos 
compromissos, o Belo per-
deu para o Fortaleza (0 a 1), 
em João Pessoa, enquanto 
o Ríver-PI perdeu para o 
Ceará (1 a 0), no Presiden-
te Vargas, em Fortaleza-CE. 
Apenas para cumprir tabe-
la, o Botafogo pode mandar 
a campo um time misto, 
poupando alguns jogadores 
para o clássico paraibano 
do próximo domingo, às 
16h, diante do Campinense, 
no Estádio Amigão, na Serra 
da Borborema.  

Apenas 16 atletas apare-
ceram na relação de viagem 
divulgada pelo Botafogo-PB: 
Edson; Andrezon; Gustavo Pe-
reira; Gustavo Pastuch; Pato/
Airton; Carlinho Rech; Wes-
ley; Zaquel; Nata; Bismarck, 
Fábio Gama, Chapinha; Túlio 
Souza; Marquinhos; André 
Luís e João Pedro.

Uma oportunidade para 
colocar jogadores que difi-
cilmente iniciam a partida, 
observando o grupo para os 
próximos compromissos no 
Estadual.  (WS)

CUMPRIMENTO DE TABELA

O Fortaleza, já classificado, vai enfrentar o Ceará hoje no Castelão

No jogo de estreia, em casa, o Botafogo perdeu para o River: 2 a 1              

FO
TO

S:
 R

ep
ro

du
çã

o/
In

te
rn

et



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 18 de março de 2015

Prefeitura de Cabedelo 
discute regulamentação 
para a prática do esporte

Entidades debatem áreas
de delimitação do kitesurf

A Prefeitura de 
Cabedelo, através 
das Secretarias de 
Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultu-
ra; Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel) 
e Turismo, realizou 
na última segunda-feira 
a primeira reunião para 
discutir o disciplinamento da área cos-
teira destinada à prática do kitesurf 
nas praias do município. O encontro 
foi realizado no Lovina Bar, em Ponta 
de Campina, e contou com a presença 
da Marinha do Brasil, da Secretaria de 
Estado de Recursos Hídricos, de Meio 
Ambiente e da Ciência e Tecnologia; e 
da Câmara Municipal de Cabedelo.

O objetivo da reunião foi dirigir 

as discussões, inicialmente, 
aos praticantes do esporte e 

proprietários de escolinhas 
náuticas situadas em Cabedelo. A par-
tir daí, a prefeitura terá subsídios para 
finalizar uma normativa, que será um 
instrumento legal para que a prática 
do kitesurf seja regulamentada. Foram 
postos em discussão questões impor-
tantes como áreas sinalizadas de pouso 
e decolagem, áreas propícias para a prá-
tica das aulas e para a navegabilidade. 
De acordo com Walber Farias,  da Se-
cretaria do Meio Ambiente, a prefeitura 
vai cumprir a  legislação em torno dessa 
atividade náutica em Cabedelo.

"O prefeito Leto Viana determinou 
o diálogo com os praticantes do esporte 
e, hoje, conseguimos reunir um públi-
co bastante seleto dessa área. E após 

análise, alguns encaminhamentos e su-
gestões já foram acatadas visando a for-
mação da norma regulamentadora para 
prática do kite em Cabedelo. Eles são os 
especialistas e nos ajudarão a subsidiar 
a normativa".

Walber também lembrou que essas 
exigências não são exclusividades de 
Cabedelo, mas que, com essas medidas, 
o município se destaca nacionalmente.

"Cabedelo sai na frente nessa regu-
lamentação e evita problemas que já es-
tão ocorrendo em outras localidades do 
Brasil. Existe uma ação civil pública que 
está em tramitação no Ministério Pú-
blico Federal (MPF) desde 2012, que se 
refere à regulamentação das atividades 
náuticas na orla do município. E, por 
este motivo, pretendemos, em breve, 
apresentar no MPF um documento con-

O que é o kitesurf
Kitesurf, kiteboarding ou mesmo flysurf é um desporto aquático que utiliza uma pipa (comumente chamada pelos praticantes de kite) e uma prancha 

com ou sem alças (uma estrutura de suporte para os pés). A pessoa, com a pipa presa à cintura através de um dispositivo chamado trapézio, colo-
ca-se em cima da prancha, comanda o kite com a barra, e sobre a água, é impulsionada pelo vento que atinge a pipa. Ao controlá-lo, através de uma 
barra, consegue se deslocar ( orçar ou arribar) escolhendo um trajeto, pegando ondas ou realizando saltos. Este esporte, relativamente recente, 
encontra-se num momento de grande popularidade e em crescente prática no Brasil, e no mundo. 

O kitesurfista usa vários equipamentos, primeiro conecta a sua cintura um “trapézio”, é um cinturão que possui um gancho feito de aço, depois co-
necta a “barra” ao trapézio, através do “chicken loop” ( uma alça com um grampo, a qual faz parte da barra e que se liga ao kite por meio de linhas 
conforme o modelo do kite). Conforme o modelo, a barra possui normalmente, 2 linhas externas e 2 internas, as primeiras são conectadas ao bordo 
de fuga e as outras ao de ataque. 

O kitesurf foi inventado em 1985 por dois irmãos franceses: Bruno e Dominique Legaignoux mas apenas atingiu alguma popularidade em meados da 
década de 90.

O nome resulta da junção de duas palavras inglesas: “Kite”, que significa pipa (papagaio em Portugal) e “Surf ”, do verbo inglês “to surf ”, que sig-
nifica “navegar”.

Saiba mais

Definidos os adversários de brasileiros
Gabriel Medina e Filipe Toledo 

já sabem quem vão enfrentar na es-
treia em Bells Beach, na Austrália - 
segunda etapa da temporada 2015 
do circuito mundial, que tem janela 
de 1º a 12 de abril. O atual campeão 
do mundo terá pela frente o jovem 
Matt Banting e outro surfista que 
ainda sairá do trials. Já o campeão 
em Gold Coast na última semana e 
líder do ranking deste ano já come-
ça sua campanha contra um amigo, 
o brasileiro Jadson André. O austra-
liano Owen Wright completa a ba-
teria. O atual campeão em Bells é o 
tricampeão mundial Mick Fanning.

Wiggolly Dantas está na bateria 

1 e não terá vida fácil pela frente. Ele 
pega logo de cara Taj Burrow (AUS) 
e Jeremy Flores (FRA). Na bateria 2, 
Adriano de Souza, o Mineirinho, terá 
pela frente Kai Otton (AUS) e Brett 
Simpson (EUA). Estreante na elite, 
Ítalo Ferreira abre a bateria 4 con-
tra John John Florence (HAV) e C. J. 
Hobgood (EUA). Miguel Pupo tem 
Joel Parkinson (AUS) e Glenn Hall, 
o irlandês que eliminou Medina em 
Gold Coast após uma polêmica in-
terferência, na bateria 9. 

Medina está na bateria 6 contra 
Banting, um talentoso garoto aus-
traliano de 20 anos, que estreou na 
elite em 2015. Ele venceu uma bate-

ria em Gold Coast e acabou na 13ª 
colocação, após perder para o sul-a-
fricano Jordy Smith na terceira fase. 
Na bateria 11, Filipe Toledo ganhou 
o direito de competir com a camise-
ta dourada, já que lidera o ranking 
da temporada. O americano Kelly 
Slater, 11 vezes campeão mundial, 
estreia contra o havaiano Sebastian 
Zietz e neo-zelandês Ricardo Chris-
tie na bateria 3.

Filipe Toledo lidera o ranking 
mundial com 10.000 pontos, seguido 
pelo australiano Julian Wilson, em 
segundo com 8.500, e pelos brasilei-
ros Adriano de Souza e Miguel Pupo, 
em terceiro com 6.500 cada um. 

MUNDIAL DE SURF

Brasil conquista 13 medalhas no Aberto de Montevidéu
O judô brasileiro teve bom 

desempenho no Aberto Pan-Ame-
ricano de Montevidéu no último 
fim de semana. Os representantes 
da equipe verde-amarela fatura-
ram 13 medalhas, sendo quatro 
de ouro, quatro de prata e cinco 
de bronze. Assim, o Brasil ficou em 
segundo lugar na classificação ge-
ral, atrás apenas da Rússia.

Mariana Silva (63kg), Eduar-
do Barbosa (73kg), Maria Portela 
(70kg) e Luciano Corrêa (100kg) 
subiram ao lugar mais alto do pó-
dio, enquanto Veronice Chagas 
(63kg), Nathália Brígida (48kg), 
Rochele Nunes (+78kg) e Bárbara 
Timo (70kg) conquistaram a me-
dalha de prata. Ketleyn Quadros 

(63kg), Eleudis Valentim (52kg), 
Phelipe Pelim (60kg), Diego Santos 
(60kg) e Leandro Guilheiro (81kg) 
foram responsáveis pelos bronzes.

Na categoria 70kg, a final foi 
100% brasileira: Portela venceu 
Bárbara Timo. Depois de levar 
uma punição, a gaúcha encaixou 
um golpe e pontuou com um yuko 
para garantir o ouro. A história 
se repetiu nos 63kg, onde Maria-
na disputou a decisão com Bár-
bara Timo no Golden score. Com 
Ketleyn em terceiro, o pódio foi 
totalmente verde-amarelo.

A Seleção Brasileira fica no 
Uruguai até amanhã, quando em-
barca para a Argentina para a dis-
puta do Aberto Pan-Americano de 

Buenos Aires, nos dias 21 e 22 de 
março.

Judô para cegos
As mulheres foram responsá-

veis por cinco dos sete títulos do 
Brasil no Grand Prix Internacional 
de judô para cegos, disputado em 
São Paulo no último sábado. Com 
ouros de Michele Ferreira (-52kg), 
Lúcia Teixeira (-57kg), Erika Zoaga 
(-63kg), Alana Martins (-70kg) e 
Deanne Almeida (+78kg), a equi-
pe feminina verde-amarela teve a 
hegemonia quebrada na categoria 
até 48kg, vencida pela argentina 
Paula Gomez. A seleção segue trei-
nando em São Paulo até o dia 22 de 
março.

PAN-AMERICANO DE JUDÔ

Atletas brasileiros conquistaram 4 medalhas de ouro, 4 prata e 5 bronze

Felipe Toledo 
lidera o ranking 
do Mundial com 
10 mil pontos

FOTOS: Reprodução/Internet

textualizado, tanto pelo aspecto legal, 
quanto pelo aspecto técnico", ressaltou.

A Marinha do Brasil esteve pre-
sente a reunião através do capitão dos 
Portos da Paraíba, com o comandante 
Valdinei Ciola, que enalteceu a iniciativa 
da prefeitura.

"A importância desse evento foi 
trazer à discussão e se antecipar ao que 
vai se escrever, com o intuito de norma-
tizar. Uma reunião amistosa, em que to-
das as pessoas colocaram sua opinião, 
sob a coordenação da prefeitura, que é 
responsável pelo gerenciamento cos-
teiro aqui de Cabedelo. Esse consenso é 
importante, porque todo mundo se en-
tende em prol da segurança do esporte 
e do banhista".    

Palavra de campeão
Wilson Bodete Veloso, atleta re-

nomado de kitesurf e proprietário de 
escolinha náutica no município, partici-
pou da reunião e destacou a importân-
cia da iniciativa.

"Kite é um esporte maravilhoso, 
cuja prática vem crescendo muito na ci-
dade de Cabedelo, então precisamos que 
tudo seja organizado, para que o kitesur-
fista e o banhista sejam respeitados. Para 
nós, que temos compromisso com o es-
porte, isso é maravilhoso, porque quere-
mos essa regulamentação. A prefeitura 
está de parabéns pela iniciativa que reu-
niu vários atletas e donos de escolinhas e 
em que pudemos discutir vários pontos", 
afirmou Bodete, pentacampeão brasilei-
ro na categoria kiteracing e que será um 
dos representantes do Brasil no Mundial 
de kitesurf, a ser realizado em Palma de 
Mallorca, na Espanha.



Empate classifica o Flamengo
CONTRA O BRASIL
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Jogo pela Copa do Brasil 
acontece hoje às 22h
no Estádio do Maracanã

Curtas

Egito vai julgar os
torcedores violentos

Galo vê difícil o 
retorno de Bernard

Tardelli pode ser
cortado da seleção

Grêmio enxuga a 
folha salarial

RONALdINhO BARRAdO NO QuERéTARO pOR INdISCIpLINA

A Procuradoria da República do 
Egito confirmou ontem o julgamento de 16 
suspeitos de brigar com a policia no Estádio 
Air Defense, em Cairo, no dia 8 de fevereiro, 
e culpou a oposição islâmica pela violência. 
Ao menos 19 pessoas morreram depois de a 
polícia atirar bombas de gás em torcedores 
que queriam invadir o gramado.

Apesar do desejo de Bernard, o 
retorno do atacante ao Atlético-MG, de onde 
saiu em 2013, por cerca R$ 77 milhões 
não será possível. A afirmação é do diretor 
de futebol, Eduardo Maluf. Segundo ele, o 
Shakhtar Donetsk  não pretende emprestar o 
atacante, única maneira que o clube mineiro 
tinha para ter o jogador.

Em 2015 o Grêmio vive um 
período de reestruturação financeira. 
Desde o início da temporada, o clube vem 
enxugando a folha salarial e fazendo 
contratações pontuais, apostando 
bastante nos jovens da categoria de 
base. Segundo o presidente do clube, 
Romildo Bolzan Jr, a responsabilidade 
financeira será a marca do seu mandato 
á frente do Tricolor gaúcho.

Contratado no ano passado com grande astro e principal craque do time, a vida de Ronaldinho Gaúcho no Querétaro não está lá muito 
boa. O jogador foi barrado na última partida, segundo a imprensa local, por indisciplina, e os Gallos Blancos estão na penúltima 
posição do Campeonato Mexicano. O time acabou perdendo para o Toluca por 1 a 0, e as especulações começaram a aparecer. A última 

semana foi conturbada para Ronaldinho. Ele não foi a alguns treinos alegando problemas estomacais e respiratórios. Na sexta-feira nem 
chegou a apresentar uma desculpa e não foi na atividade, irritando o técnico Víctor Manuel Vucetich, que disse que o barrou por questões 
táticas. Além disso, sites como o “Estadio” e o “Plaza de Armas” lembram que a vida de Ronaldinho no México tem sido muito mais fora de 
campo do que dentro. Já foi visto diversas vezes em noitadas, e dentro das quatro linhas tem decepcionado.

O atacante Diego Tardelli pode ser 
baixa na seleção para os amistosos contra 
França e Chile, no final deste mês, na Europa. 
Ele tem uma lesão que o impediu de atuar 
nos últimos três jogos do Shandong Luneng, 
duas pelo Campeonato Chinês e outra pela 
Liga dos Campeões da Ásia. No último dia 3, 
deixou a partida contra o Jeonbuk Motors, da 
Coreia do Sul,  e desde então não atuou mais. 
A CBF está monitorando.

Manchester espera 
eliminar o Barça

O time do Manchester City tem 
totais condições de eliminar o Barcelona 
da Champions League hoje. Pelo menos 
é o que acredita o meio-campista Frank 
Lampard. Para o veterano jogador 
dos Citizens, a equipe "tem qualidade 
suficiente para dar a volta por cima na 
partida eliminatória". "Não há problema 
nenhum não sermos considerados 
favoritos. Não tenho dúvida de que 
ainda estamos vivos na competição. Se 
tivéssemos perdido na ida por 3 a 1 ou 4 
a 1, seria compreensível , mas isso não 
aconteceu. Temos qualidade para dar a 
volta por cima", disse ao site oficial do 
clube inglês. Já o Barcelona não está 
levando o progresso como garantido apesar 
de segurar uma vantagem de 2 x 1 na 
partida de ida disse o técnico Luis Enrique. 
O jogo de volta está marcado para as 
16h45 (de Brasília), no Estádio Camp Nou, 
em Barcelona. O jogo será mostrado pelos 
canais ESPN.

O gol levado pelo Fla-
mengo nos minutos finais 
da estreia pela Copa do Bra-
sil – vitória por 2 a 1 sobre o 
Brasil de Pelotas – forçou o 
jogo de volta e colocou com-
promisso adicional em sema-
na importante para a equipe. 
Vanderlei Luxemburgo ad-
ministra a maratona de par-
tidas com rodízio entre atle-
tas e organiza planejamento 
para colocar o time ideal em 
campo no clássico com o Vas-
co pelo Campeonato Carioca.

Com cautela, o treina-
dor e os médicos rubro-ne-
gros conseguem esvaziar 
o departamento para dias 
importantes de trabalho. A 
partida pela Copa do Brasil, 
no entanto, fará Luxemburgo 
ter menos tempo para prepa-
rar o time e fazer com que os 
seus titulares estejam 100% 
fisicamente. Luxa deverá ter 
cuidado com o jogo de hoje, 
às 22h, no Maracanã.

Éverton e Arthur Maia 
deixaram o DM do Flamengo 
na última segunda-feira para 
início de trabalho com bola. 
Os atletas ainda não têm re-
torno confirmado, mas ficam 
disponíveis para testes do 
treinador.

Dentro do rodízio pro-
posto por Luxa, a dupla pode 
ser escalada contra o Brasil 
de Pelotas. A situação física de 

ambos, porém, pede um pou-
co mais de cuidado para evitar 
correr risco de perdê-los para 
clássico contra os rivais cruz-
maltinos no próximo domin-
go, às 18h30.

Luxa ressalta o momen-
to de dificuldade por causa 
dos seguidos problemas mé-
dicos, apesar de citar cres-
cimento. "Nós estamos evo-
luindo, mas ainda tem muita 
coisa para caminhar. Esta-

mos mudando a característi-
ca da equipe, com jogadores 
lesionados e outros voltando 
de lesão. Estou dando uma 
cara à equipe de velocidade e 
mudança de direção", desta-
cou o técnico.

Com o mistério como 
tática, o treinador deverá 
evitar dar pistas sobre como 
montar a equipe. No sábado, 
em vitória sobre o Tigres do 
Brasil, Luxa já iniciou mu-

danças na equipe pensando 
no clássico. Esta estratégia 
de poupar jogadores mais 
cansados e evitar escalar 
atletas que superaram lesões 
recentemente deverá ser re-
petida na Copa do Brasil.

"Se eu falar tudo que vou 
fazer, o cara vai saber o que 
estou fazendo", brincou Lu-
xemburgo, sem querer dar 
detalhes sobre como preten-
de montar o seu time. Um 

simples empate garante o 
Flamengo na próxima fase da 
Copa do Brasil.

Além de Éverton e Ar-
thur Maia, o goleiro reserva 
César voltou a treinar com os 
companheiros. Com menos 
integrantes, o Departamento 
Médico do Flamengo cuida 
apenas do atacante Nixon (ci-
rurgia no joelho) e do zaguei-
ro Samir (lesão muscular na 
coxa direita) atualmente.

Renê comemora boa fase do ataque
Dor de cabeça nunca é bom, 

mas quando se trata de formar 
um time de futebol com boas 
opções a situação é um pouco di-
ferente. Este é o caso do técnico 
René Simões. No domingo passa-
do, o Botafogo venceu o Resen-
de, por 3 a 0, com gols de Tássio, 
Jobson e Rodrigo Pimpão. O trio 
e o atacante Bill disputam vagas 
no setor ofensivo. Por isso, fica a 
pergunta, quem será o titular no 
ataque do Botafogo?

Jobson e Rodrigo Pimpão 
podem vir a brigar pela vaga de 
segundo homem de frente. O pri-
meiro está em grande fase e é o 
artilheiro do Glorioso na compe-
tição, com seis gols. Curiosamen-

te, ele substituiu Pimpão, que 
estava bem até sofrer a lesão que 
o tirou de seis jogos. O outrora 
titular promete determinação 
para recuperar espaço, mas dei-
xa a dúvida para René.

“Vou trabalhar e me doar 
ao máximo para que eu possa, 
quem sabe, começar uma parti-
da. Mas deixa essa dúvida para 
o René” disse Pimpão ao Pre-
miere.

Bem-humorado, Jobson já 
tem uma solução para a disputa.

“Para acabar a dor de cabe-
ça, jogamos nós dois. Ou então 
entram os três” disse o atacante 
ao Premiere, referindo-se tam-
bém a Tássio, autor do outro gol 

da vitória sobre o Resende, no 
domingo. A disputa pela vaga de 
centroavante também esquen-
tou. Tássio fez a estreia dele 
como titular, balançou a rede e 
virou sombra para Bill, que ficou 
fora dos últimos dois jogos por 
suspensão e desconforto muscu-
lar, mas ainda leva vantagem na 
disputa por feito quatro gols no 
Carioca.

Após a vitória sobre o Re-
sende, René Simões foi pergun-
tado sobre a disputa no ataque, 
mas evitou falar sobre o futu-
ro. Ele disse que na sexta-feira, 
quando ficar novamente diante 
das câmeras, pode responder o 
questionamento.

BOTAFOGO

O técnico Renê Simões tem várias opções no ataque que vem dando resultados

Gabriel, Eduardo Costa, Mugni e Marcelo Cirino devem enfrentar o Brasil no jogo de volta pela Copa do Brasil hoje no Maracanã

Foto: Reprodução/Internet

Jogos de hoje

Carioca
18h30
Barra Mansa x Nova Iguaçu 

Copa do Brasil 
19h30
Lajeadense x Bragantino 
20h30
Real Noroeste x Criciúma 
Interporto-TO x Chapecoense 
21h30
Princesa do Solimões x Figueirense 
Luverdense x Cabofriense 
Águia Negra-MS x Paysandu 
Cuiabá-MT x Murici 
22h
Flamengo  X Brasil

Copa do Nordeste 
22h 
Sport x Sampaio Corrêa-MA 
Vitória x Confiança 
Fortaleza x Ceará 
River-PI x Botafogo-PB 
Campinense-PB x Bahia 
CRB x Globo-RN 
Socorrense x Coruripe-AL 
Salgueiro x Náutico 
América-RN x Serrano-BA
Moto Club-MA x Piauí 

Libertadores
19h45
Estudiantes x Libertad 
Emelec x Internacional 
22h 
São Paulo x San Lorenzo 
Deportivo Táchira x Guaraní 
Santa Fe x Atlético-MG
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Tricolor enfrenta equipe 
argentina pelo Grupo 2 
da Taça Libertadores

NO MORUMBI

O técnico Muricy Ra-
malho, do São Paulo, fez 
mistério ontem, véspera da 
“decisão” contra o San Lo-
renzo, pela Taça Libertado-
res. O comandante fechou 
a atividade durante uma 
hora, tempo no qual traba-
lhou a equipe taticamente, 
e só liberou a entrada da 
imprensa durante o  ra-
chão. Luis Fabiano, Centu-
rión e Souza, recuperados 
de lesão, treinaram nor-
malmente e estão à dispo-
sição para o confronto de 
hoje, às 22h, no Morumbi.

Poupado exclusiva-
mente para encarar o time 
argentino, Ganso deve ser 
titular, assim como Michel 
Bastos e Alexandre Pato, 
artilheiro da equipe na 
temporada com oito gols. 
A dúvida do treinador pode 
ser sobre se escalará Cen-
turión, para deixar o time 
mais veloz, ou uma refe-
rência na frente, como Luis 

Fabiano ou Alan Kardec.
O zagueiro Dória segue 

fora. O defensor tem uma 
lesão no tornozelo esquer-
do e deve ser substituído 
por Edson Silva. Além dele, 
Reinaldo, com dores mus-
culares, também não trei-
nou no gramado com os 
demais jogadores.

Com três pontos, na se-
gunda posição do Grupo 2, 
o São Paulo precisa vencer 
o San Lorenzo para recu-
perar a confiança e manter 
boas chances de classifica-
ção. O possível time Trico-
lor para o jogo é o seguinte: 
Rogério Ceni; Bruno, Rafael 
Toloi, Edson Silva e Carli-
nhos; Denilson, Souza, Mi-
chel Bastos, Ganso e Centu-
rión (Luis Fabiano); Pato.

Promoção
O São Paulo fará uma 

promoção para o jogo de 
hoje, contra o San Lorenzo. 
Preocupada com o baixo 
público do time nos jogos, 
nos quais houve protesto 
contra o preço do ingresso 
a R$ 120, a diretoria deci-
diu tomar uma atitude. 

Na compra de uma en-
trada para arquibancada 
amarela, o torcedor terá o 
direito de levar um acom-
panhante de graça. A pro-
moção só é válida nas ven-
das online, pelo site www.
spfc.com.br, e para entra-
das inteiras - ou seja, não 
valem para estudantes. Os 
preços serão mantidos.

Essa promoção tam-
bém é válida para torcedo-
res que adquiram bilhetes 
para o setor amarelo no 
pacote de ingressos para 
os três jogos do time em 
casa na fase de grupos da 
Libertadores, por R$ 100. 
Justamente por conta dis-
so, o clube só estuda redu-
zir os preços caso a equipe 
consiga a classificação para 
as oitavas de final.

No único jogo do Tri-
color no Morumbi, nesta 
Libertadores, o time go-
leou o Danubio, do Uru-
guai, por 4 a 0, mas o públi-
co foi abaixo do esperado: 
16.689 pessoas. A partida 
foi marcada por problemas 
na venda online e na troca 
dos bilhetes.

O goleiro Victor reconhece o peso do confronto, mas espera um bom resultado para o Galo mineiro

É difícil fugir do clichê, 
mas a partida entre Santa 
Fé, da Colômbia, e Atlético
-MG , hoje, às 22h, vai colo-
car frente a frente times que 
vivem situações opostas na 
Libertadores. Com duas vi-
tórias em dois jogos, os co-
lombianos sonham com o 
triunfo em Bogotá para da-
rem enorme passo rumo à 
classificação. Com duas der-
rotas, o Galo precisa vencer 
fora, ou pelo menos empa-
tar, para continuar sonhan-
do com a classificação. Em 
meio a esse clima, os joga-
dores do alvinegro já estão 
em solo colombiano, cientes 
de que hoje terão uma ver-
dadeira decisão de campeo-
nato pela frente.

O goleiro Victor não 
ameniza no discurso e reco-

nhece o peso do confronto. 
Pressão, altitude e a quali-
dade do adversário terão de 
ser ignorados, segundo ele.

“Vale a nossa vida na 
competição. Não temos que 
entrar em campo e pensar 
em outra coisa que não seja 
fazer o nosso melhor. Temos 
que esquecer altitude, pres-
são, torcida e focar naquilo 
que temos que fazer, que 
é jogar futebol. Nós temos 
uma equipe competitiva 
para levarmos um bom re-
sultado para o Brasil”, disse.

O atacante Lucas Prat-
to, que fará sua estreia pelo 
time na competição conti-
nental, também sabe da im-
portância de somar pontos 
no Estádio El Campín.

 “Nós enxergamos como 
decisão, pensamos que será 

um jogo muito importante e 
temos que encará-lo dessa 
forma. Será uma partida di-
fícil, mas sabemos que pre-
cisamos vencer se quiser-
mos passar de fase. Pontos 
aqui serão muito importan-
tes”, ressaltou.

 Com as dificuldades do 
duelo do ano passado ainda 
na memória, mesmo de fora, 
Edcarlos é outro a afirmar 
que um triunfo será funda-
mental.

 “É uma decisão, inde-
pendentemente da situação 
sabemos das dificuldades 
de jogar aqui na Colômbia, 
mas acreditamos na nossa 
equipe, no último jogo evo-
luímos muito e isso nos dá 
esperança de que podemos 
sair daqui com o resultado 
positivo”, concluiu.

Atlético-MG pega o Santa Fé, na 
Colômbia, precisando da vitória

PRESSÃO

Diego Aguirre não con-
tará com D’Alessandro e 
Nilmar para a partida con-
tra o Emelec, às 19h45 de 
hoje, no Equador, pela 4ª 
rodada da fase de grupos da 
Libertadores. Já o argentino 
Lisandro López teve apon-
tada uma lesão no menisco 
e terá de passar por uma ar-
troscopia no joelho.

D’Alessandro acusou a 
lesão muscular na perna di-
reita ainda no primeiro tem-
po da vitória por 3 a 2 sobre 
o Emelec, no Beira-Rio, pela 
3ª rodada da Libertadores. 
O gringo foi substituído por 
Alex, aos 42. Já Nilmar sen-
tiu dores na coxa no mesmo 
jogo, mas no final da parti-

da. Como Aguirre já tinha 
feito as três alterações, o 
atacante seguiu até o final 
na base do sacrifício. 

O quadro de Lisandro é 
o que causa maior preocu-
pação. O argentino ingres-
sou na equipe aos oito do 
segundo tempo no triunfo 
por 2 a 0 sobre o Brasil-Pel, 
no último domingo, e dei-
xou o campo sem aparen-
tar sinais de dores no local. 
Como passará por artrosco-
pia no joelho (não informa-
do qual), deve ser baixa por 
ao menos um mês e perder 
grande parte do Campeona-
to Gaúcho. Presenças certas 
na equipe de Anderson e 
Aránguiz.

“Acho que o Inter está 
forte para realizar um bom 
jogo. Sinceramente, pode 
se falar de 3-6-1, 3-4-2-1. 
Nem sei. Temos que mos-
trar no campo. Vamos ten-
tar ganhar. Um empate é 
bom, mas precisamos ten-
tar ganhar”, disse o treina-
dor.

A equipe que atuará é 
composta por Alisson; Er-
nando, Juan e Réver; Léo, 
Nicolás Freitas, Nilton, 
Aránguiz, Alex e Fabrício; 
Eduardo Sasha.

O Inter está em segun-
do no Grupo 4 com seis 
pontos, mesma pontuação 
do Emelec, mas atrás em ra-
zão do saldo de gols - 3 a 1. 

Internacional terá desfalques 
para encarar o Emelec hoje

NO EQUADOR

Inúmeros atrativos fa-
zem da Libertadores a com-
petição mais cobiçada dos 
brasileiros. Curiosamente, a 
premiação não é um deles. 
Pelo segundo ano seguido, 
os valores dados pela Con-
mebol às equipes serão os 
mesmos. O campeão poderá 
ganhar, no máximo, US$ 5,1 
milhões (cerca de R$ 15,81 
milhões), ou US$ 5,3 milhões 
caso tenha disputado a fase 
prévia. O vice leva US$ 3,8 
milhões. As cotas são consi-
deradas insuficientes pelos 
clubes do Brasil, e os carto-
las planejam pressionar a 
Confederação Sul-Americana 
para que no próximo ano os 
prêmios cresçam. 

Na Liga dos Campeões, 
correspondente europeu 
à Libertadores, uma equi-
pe que participe da fase de 
grupos, mas seja eliminada, 
sairá com pelo menos €$ 8,6 
milhões do bolso (R$ 28,38 
milhões), praticamente o do-
bro do que ganha o campeão 
na América do Sul. A compa-
ração fica ainda mais gritan-
te quando a premiação para 
o campeão do Velho Conti-
nente é considerada: €$ 37,4 
milhões (cerca de R$ 123,42 
milhões). Mesmo levando-
se em conta as diferenças 
do mercado entre Europa e 
América do Sul, o objetivo é 
agir em conjunto para que 
o valor tenha um acréscimo 

considerável já na próxima 
temporada.   

“Nós pretendemos que 
essas coisas mudem nos pró-
ximos anos. Conversar com 
demais clubes brasileiros e 
no próximo ano, se dispu-
tarmos a Libertadores, (co-
brar da Conmebol aumento 
na premiação) é uma meta 
minha, do Ataíde. Podem co-
brar. Mesmo quando ainda 
existia o Clube dos 13, isso 
já estava em pauta. E naque-
la época encontrei apoio de 
clubes chilenos, argentinos, 
uruguaios, pretendo voltar a 
debater isso”, reconhece o vi-
ce-presidente de futebol do 
São Paulo, Ataíde Gil Guer-
reiro.    

Conmebol congela premiações 
e gera insatisfação nos clubes

LIBERTADORES

Juan está 
confirmado na 
zaga do Inter 
para a partida de 
hoje à noite

O técnico Muricy Ramalho (E) fez mistério ontem e fechou a atividade durante uma hora

São Paulo tem 
“decisão” contra 
o San Lorenzo
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MOTOPEC
CPF/CNPJ....: 018713463/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            228,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010154
Responsavel.: LOJAO DAS MOTOS COMERCIO DE 
MOTOPEC
CPF/CNPJ....: 018713463/0001-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            311,47
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010181
Responsavel.: ADILSON FERNANDES DE LIMA 
FILHO - M
CPF/CNPJ....: 018003659/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            873,76
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010294
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,69
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010130
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            355,25
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010196
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,06
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010188
Responsavel.: PG COMERCIO VAREJISTA DE AR-
TIGOS PA
CPF/CNPJ....: 019737545/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            206,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010108
Responsavel.: YGARACHE NICACIO SILVA DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 015059217/0001-44
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            563,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010117
Responsavel.: EDMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 602091693-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.907,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010115
Responsavel.: EL TIMANI CONST.E INCORPORACAO 
LTDA
CPF/CNPJ....: 012704776/0001-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            187,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010146
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos 
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/03/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            857,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014840
Responsavel.: ALEXSANDRO LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 011810720/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            342,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014560
Responsavel.: ANTONIO LOPES MORAIS  ME
CPF/CNPJ....: 009234907/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            430,65
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015267
Responsavel.: CARLITO ANTONIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 014398496/0001-08
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            615,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015074
Responsavel.: CSS CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CPF/CNPJ....: 024214801/0001-18
Titulo......: CHEQUE           R$            955,94
Apresentante: JMA COMERCIO MATERIAIS ELETRI-
COS LT
Protocolo...: 2015 - 015136
Responsavel.: ELI COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ....: 011412092/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            650,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014884
Responsavel.: JANAINA CELIA CAETANO
CPF/CNPJ....: 023719294-25
Titulo......: CHEQUE           R$            462,83
Apresentante: HONORIO DANTAS E CIA LTDA
Protocolo...: 2015 - 012921
Responsavel.: MAXIMS PERFUMARIA LTDA
CPF/CNPJ....: 035581032/0003-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.287,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013480
Responsavel.: RODRIGO DA SILVA BRITO - ME
CPF/CNPJ....: 020665724/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            742,71
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012609
Responsavel.: RODRIGO DA SILVA BRITO - ME
CPF/CNPJ....: 020665724/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            204,38
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012610
Responsavel.: WELLINGTON BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 059099624-00
Titulo......: CHEQUE           R$          1.000,00
Apresentante: ZONA SUL EMP E TRANS IMOB LTDA
Protocolo...: 2015 - 014771
Responsavel.: REGINALDO HILARIO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 854507904-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             29,49
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010127
Responsavel.: LOJAO DAS MOTOS COMERCIO DE 

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL -  046/2015

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de peças de veículos de 
Grande Porte, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Patos-PB.

ABERTURA: 30/03/2015 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), 17 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL -  047/2015

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de lentes e armações que visa 
atender as necessidades da secretaria de saúde do município de Patos-PB.

ABERTURA: 30/03/2015 ás 11h00min (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), 17 de março de 2015.
MERYELLE D´MEDEIROS BATISTA

Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL -  048/2015

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de peças de veículos de 
Pequeno porte, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Patos-PB.

ABERTURA: 30/03/2015 ás 14h00min (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), 17 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL -  049/2015

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de reparo em veículos de Grande 
e pequeno porte, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Patos-PB

ABERTURA: 31/03/2015 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), 17 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015
OPregoeiro  Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 079/2015 de 19 de Janeiro 

de 2015, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, vem através deste AVI-
SO tornar público para os interessados, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
008/2015, cujo objeto é AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS NOVOS para a Escola 
de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino (Pro infância tipo B) destemunicípio, localizada  
na Rua Projetada, s/n’, no Conjunto Arconcio Pereira, São Jose de Piranhas-PB.

VENCEDORES:
SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS –EPP, com CNPJ 40.964.066/000-16
R$ 15.455,00(Quinze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP, 11.427.407/0001-16
R$ 34.064,00(Trinta e Quatro Mil, Sessenta e Quatro Reais)
ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS –EPP, 08.321.484/0001-82
R$ 35.325,00(Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais)

São José de Piranhas - PB, 12 de Março de 2015.
José Idomar deSousa  Bento

PregoeiroOficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

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 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Bolos, Tortas, 
Salgados e Sucos diversos, destinado 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, 17 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 00010/2015

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 13:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela da ABC Farma, destinado a Secretaria 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, 17 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

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 10:00 horas do dia 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Bolos, Tortas, 
Salgados e Sucos diversos, destinado as Secretarias e Departamentos 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, 17 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

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 01 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de urnas funerárias, 
vestimentas e translado diversos, destinado a secretaria de Ação Social 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, 17 de Março de 2015

LUCIANE ALZIRA DA SILVA - Pregoeira Oficial

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

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015
OBJETO: Contratação de empresa para Pavimentação e Construção da praça Pedra Redonda 

e Pavimentação das ruas Projetadas 1 e 2 no Município.
LICITANTES HABILITADOS:
- A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- AMPLA CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA.
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME.
- MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.
- PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERV LTDA.
- TEC NOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.
- VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
- WELOX - CONST. CIVIL E SERVIÇOS LTDA ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME.
- CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA.
- CONSTRUTORA SÃO JOSÉ.
- COVALE CONSTRUÇÕES LTDA ME.
- CRV CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
- F.J COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
- PROJEMAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
- RETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- WD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
25/03/2015, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São 
João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 17 de Março de 2015

PABLO RAMIREZ PIRES DE MELO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 02 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO P 13KG E ÁGUA 
MINERAL DE 20LTS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 18 de Março de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

DIOGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CNPJ: 09.093.124/0001-33, torna público que requereu 
à SUDEMA –Superintendência de Administração do Meio Ambiente, A Renovação Licença de 
Instalação para Lavra de Areia, situado no Leito do Rio Paraíba, no Município de Santa Rita estado 
da Paraíba. Processo 2015-001627

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada - PB, às 09:00 horas do dia 01 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO COM SITONIZAÇÃO E FREQUENCIA NO MUNICÍPIO DE 
PEDRA LAVRADA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 095. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33754345.
Email: licitacao@pedralavrada.pb.gov.br

Pedra Lavrada - PB, 18 de Março de 2015
YANNA MARIA DE MEDEIROS - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2015
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste município informa a quem interessa 

o Adiamento da Tomada de Preço n.º 00008/2015, Objetivo: Aquisição de gêneros alimentício e 
horte frute granjeiros  diversos, destinado a esta Prefeitura, do dia 03/04/2015 para o dia 06/04/2015 
no mesmo horário e local. 

Curral de Cima - PB, 17 de Março de 2015.
Marinaldo Pontes de Abreu - Presidente da CPL

 
 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 SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Pneus, Câmaras e Protetores para atender a frota do Município de São João do Rio do Peixe. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 17 de Março de 2015

ALINE DE OLIVEIRA PIRES - Pregoeiro Oficial

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 27 de 
Março de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 
Veículos tipo utilitário, com capacidade para 15 passageiros, com idade inferior de 5 (cinco) anos 
de fabricação para atender o transporte do estudantes da rede municipal de ensino e do PETI no 
município de São João do Rio do Peixe. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 17 de Março de 2015

ALINE DE OLIVEIRA PIRES - Pregoeiro Oficial

REPUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 016/2015

Proc. Administrativo nº 066/2015
OBJETO:CONTRAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MONTAGEM 

E MANUTRENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADESDAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, TANTO NA ZONA RURAL 
QUANTO NA ZONA URBANA, NO EXERCÍCIO 2015. 

ABERTURA: 30/03/2015, às: 08:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 
ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.

LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 
Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Piancó-PB, 17 de março de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014
Proc. Administrativo nº 010/2015
OBJETO: A Câmara Municipal de Emas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 

instituída pela Portaria nº 008/2015, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação 
para Contratação de Advogado.

ABERTURA: 01/04/2015, às 08:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO:  Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, suas alterações posteriores. 
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Avenida Doutor José Celino Filho, 

162, Emas - PB, 58763-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Emas-PB, 16 de março de 2015.

AGNALDO DA COSTA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

Proc. Administrativo nº 011/2015
OBJETO: A Câmara Municipal de Emas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 

instituída pela Portaria nº 008/2015, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação 
para Contratação de Contador.

ABERTURA: 01/04/2015, às 09:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO:  Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, suas alterações posteriores. 
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Avenida Doutor José Celino Filho, 

162, Emas - PB, 58763-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Emas-PB, 16 de março de 2015.

AGNALDO DA COSTA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2014

Proc. Administrativo nº 011/2015
OBJETO: A Câmara Municipal de Emas, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, 

instituída pela Portaria nº 008/2015, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação 
para Locação de um veículo.

ABERTURA: 01/04/2015, às 11:00 horas.
REGULAMENTAÇÃO:  Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, suas alterações posteriores. 
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Avenida Doutor José Celino Filho, 

162, Emas - PB, 58763-000, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Emas-PB, 16 de março de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
O Presidente da COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, 

PROPAGANDISTAS VENDEDORES, REPRESENTANTES DE VENDAS E VENDEDORES DE PRO-
DUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES NOS ESTADOS DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO 
NORTE – COOPICON, CNPJ/MF- 18.188.895/0001-03, NIRE/JUCERN nº: 2440000583-2, OCB-RN: 
311/13, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, 
que nesta data somam-se 20 (vinte) em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária que se realizará na Avenida Rio Branco, 829 – Edifício 
Padre Cícero - Sala 204 – Bairro: Cidade Alta – Natal – RN – CEP: 59.025-003, no dia 28 de Março 
de 2015. A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 14:00 horas, 
com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 15:00 horas, no mesmo dia e 
local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de 
quórum legal, em terceira e última convocação, às 16:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados. A Assembléia Geral Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 17:00 horas, 
com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 18:00 horas, no mesmo dia e 
local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de 
quórum legal, em terceira e última convocação, às 19:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) 
associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Pauta da AGE: 

I – Reforma Estatutária; Pauta da AGO: I – Prestação de Contas do exercício de 2014;II - 
Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas; III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

 IV – Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no art. 46 da Lei 5764/71.
NOTA: Para efeito de quórum, declara-se que o número de cooperados em condições de votar 

nesta data é de 20 (vinte).
Natal – RN, 17 de Março de 2015.

JOSÉ MARCONI FILGUEIRA DA COSTA
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de laboratório para realização de exames diversos para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 10 (dez) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00029/2015 - 17.03.15 - FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA - R$ 114.336,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de peças automotivas e contratação de serviços para atender a 

frota municipal município de Poço Dantas.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00030/2015 - 17.03.15 - ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR - R$ 20.759,20
CT Nº 00031/2015 - 17.03.15 - AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA EPP - R$ 26.690,40
CT Nº 00032/2015 - 17.03.15 - DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA 

- R$ 45.996,80
CT Nº 00033/2015 - 17.03.15 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 142.120,00
CT Nº 00034/2015 - 17.03.15 - RODRIDO RODRIGUES DA SILVA - R$ 45.996,80

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE LTDA – CNPJ: 
04.833.180/0001-43, torna público que requereu aSUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação Nº 165/2013em João Pessoa, 14 de 
outubro2014 – Para a atividade: Jazida (Saibreira). Na Rod. PB. 025 Km 18 - Zona Rural S/N - 
Mangereba– Município de Lucena – CEP: 58.315-000 - Processo Nº 2014-0007355/TEC/LO-8684.
 
 MARTINS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda., CNPJ 05.793.770/0002-33, Rua Tenente 
Arsenio, 151,  Centro – Cajazeiras – PB, torna público  que em 16/03/2014, requereu a  SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente da Paraíba,   Licença de Operação,  
processo nº 2015-001605/TEC/LO-9576.

LATITUDE 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ: 19.258.272/0001-14, torna 
público que requereu a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, Licença 
de Instalação (LI) em 12 de Março de 2015. Para Edificação Multifamiliar com 06 apartamentos. 
Na Rua Padre Serrão s/n – Loteamento Sol Nascente - Município: Santa Rita- PB – CEP: 58.302-
515 - Processo Nº 2015-001558/TEC/LI-3906.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, destinados ao Fundo Municipal de 

Saúde.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.00 - 10.302.0104.2021, 10.302.0428.2024
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00013/2015 - 17.03.15 - Alexandre Lopes do Nascimento - R$ 91.330,00
CT Nº 00014/2015 - 17.03.15 - DISMENE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NOR-

DESTE LTDA - R$ 190.221,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2015, que objetiva: Contratação de 
laboratório para realização de exames diversos para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Poço Dantas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA - R$ 114.336,00.

Poço Dantas - PB, 17 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de peças automotivas e contratação de serviços para atender a frota municipal município de Poço 
Dantas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO BENEVE-
NUTO DE ALENCAR - R$ 20.759,20; AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA EPP - R$ 26.690,40; 
DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA - R$ 45.996,80; PEDRO MANGUEIRA 
DE AQUINO - R$ 142.120,00; RODRIDO RODRIGUES DA SILVA - R$ 45.996,80.

Poço Dantas - PB, 17 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELE-

TRICO EM GERAL, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, 
através de suas secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº. 003/2015, Pregão Presencial nº. 0.6.002/2015 - SRP. DOTAÇÃO: 02060.12.361.1001.2058 – 
33.90.30 / 02100.04.122.2001.2095 – 33.90.30. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Juazeirinho/Jonilton Fernandez Cordeiro e as empresas CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.515.252/0001-93, 
com o valor total de R$ 227.223,65 (Duzentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e três reais e 
sessenta e cinco centavos). Contrato Administrativo nº 06201/2015/PMJ. ELETRONOR ENGE-
NHARIA E COMERCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
08.527.137/0001-00, com o valor total de R$ 158.717,50 (Cento e cinquenta e oito mil setecentos 
e dezessete reais e cinquenta centavos). Contrato Administrativo nº 06201/2015/PMJ, conforme 
contratos em anexo ao processo.  

Juazeirinho - PB, 02 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

GRÁFICA JB LTDA CNPJ: 08.540.403/0001-35, torna público que requereu a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente,renovação da Licença de Operação nº 1465/2013,em 
12 de Março de 2015. Para Impressão de Material Gráfico – Rua Monsenhor Walfredo Leal, 
681 – Tambiá - João Pessoa - PB – CEP; 58.020-540 - Processo Nº 2015-001556/TEC/LO-9559.

A Ambiental Brasil Consultoria, CNPJ: 13.526.630/0001-46, torna público que requereu licencia-
mento ambiental junto a SUDEMA para os seguintes empreendimentos: PEDRO RICARDO SOUZA 
PALITOT, para a atividade de edificação comercial (centro de artes florais) conforme processo nº 
2014-007579; REFRILINE ENGENHARIA LTDA, para a atividade de comércio e manutenção de ar 
condicionados conforme processo nº 2015-001023 e CBVP – COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDRO 
PLANOS, para a atividade de lavra de areia, conforme processo nº 2014-006869.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos para atender o Município de São João do Rio do Peixe - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 17 de Março de 2015

ALINE DE OLIVEIRA PIRES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 010/2015.

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, subsidiariamente a 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais 
normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo MENOR 
PREÇO, no dia 30 de Março de 2015 as 16:00 horas, tendo como objetivo: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS ÉTICOS DE A a Z. 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, 17 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 009/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial 
do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como ME e EPP no dia 30 
de Março de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE 
PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL.. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – PB. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Lagoa de Dentro, 17 de Março de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 0.2.001/2015

A Prefeitura Municipal de Juazeirinho, Estado da Paraíba, TORNAPÚBLICO, a Tomada de Preços 
nº. 0.2.001/2015, Tipo Menor Preço Global, objeto: Contratação de empresa para a Recuperação de 
1.985 m² de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas localizadas nos bairros Frei Damião, Centro, 
Inácia Diniz, Alto dos Medeiros e Arnaldo Lafayete, com valor básico orçado em R$ 29.675,75 (vinte e 
nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), na zona urbana do município 
de Juazeirinho – PB. Data de Abertura 07/04/2015 às 10h00min, na sala de reuniões da CSL. O edital 
e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, 
situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 
3382-1234, no horário das 08h00min as 12h00min, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa 
de R$ 30,00 (Trinta reais).

Juazeirinho-PB, 17de Março de 2014.
CLAYTON NÓBREGA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 0.2.002/2015

A Prefeitura Municipal de Juazeirinho, Estado da Paraíba, TORNAPÚBLICO, a Tomada de Preços 
nº. 0.2.002/2015, Tipo Menor Preço Global, objeto: Contratação de empresa para a Execução do 
Sistema de Abastecimento D’água na comunidade Massapê de Baixo, zona rural do município de 
Juazeirinho – PB, objeto do Termo de Compromisso N.º 128/2013 firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Juazeirinho e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS através do Programa 
“Água para Todos”. Data de Abertura 07/04/2015 às 11h30min, na sala de reuniões da CSL. O edital 
e seus anexos encontram-se disponível no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, 
situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 
3382-1234, no horário das 08h00min as 12h00min, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa 
de R$ 30,00 (Trinta reais).

Juazeirinho-PB, 17de Março de 2014.
CLAYTON NÓBREGA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº- 1.2.001/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, Estado da Paraíba, TORNAPÚBLICO, a Tomada de 

Preços nº. 1.2.001/2015,Tipo Menor Preço Global, objeto: E a Contratação de empresa para a Execução 
dos Serviços de Construção de 04 (Quatro) Abrigos de Resíduos Sólidos, sendo 01 (um) na Unidade 
Básica de Saúde Juazeirinho (Centro) - CNES 2607131; 01 (um) na Unidade Básica de Saúde da Bela 
Vista (Bela Vista) - CNES 8008965; 01 (um) na Unidade de Saúde da Família de Ipueiras (Distrito de 
Ipueiras) - CNES 2342804 e 01 (um) na Unidade de Saúde Antônio Carlos dos Santos (Sítio Mendonça) 
- CNES 3006883, todas no município de Juazeirinho – PB, com valor básico orçado em R$ 25.867,79 
(Vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos). Data de Abertura 
07/04/2015 às 14h00min, na sala de reuniões da CSL. O edital e seus anexos encontram-se disponível 
no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 
05, Centro, Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08h00min as 
12h00min, devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 30,00 (Trinta reais).

Juazeirinho-PB, 17de Março de 2015.
CLAYTON NÓBREGA PEREIRA

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.002/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 0.6.002/2015, que tem por objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, de forma 
parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, através de suas secretarias, con-
forme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.515.252/0001-93 do qual se sagrou 
vencedora dos itens, constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação ao Processo, com 
o valor total de R$ 227.223,65 (Duzentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e 
cinco centavos), e a empresa ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.527.137/0001-00 do qual se sagrou vencedora dos 
itens, constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação ao Processo, com o valor total 
de R$ 158.717,50 (Cento e cinquenta e oito mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), 
ficando a referida homologação com o valor total de R$ 358.941,15 (Trezentos e cinquenta e oito mil 
novecentos e quarenta e um reais e quinze centavos). Dê ciência aos interessados e determinar que 
seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas 
pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 02 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDES CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.001/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.001/2015, que tem por objeto a Contratação 
de empresa ou pessoa física, para a prestação dos serviços de transporte diversos, destinados a 
transporte de usuários dos serviços públicos e/ou funcionários/servidores públicos, em atendimento 
as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, conforme termo de adjudicação, em 
favor das seguintes empresas: ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS - ME pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.054.961/0001-44, do qual sagrou-se vencedora nos 
itens 02 ao 07, com o valor total de R$ 215.160,00 (Duzentos e quinze mil centos e sessenta reais), 
GENIVALDO GONÇALVES DINIZ – MEI,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 18.076.815/0001-10, do qual sagrou-se vencedora no item 09, com o valor total de R$ 50.400,00 
(Cinquenta mil e quatrocentos reais), JULIANA CLEMENTINO SOARES - MEI,  pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.298.682/0001-26, do qual sagrou-se vencedora no item 11, com 
o valor total de R$ 43.296,00 (Quarenta e três mil duzentos e noventa e seis reais), ROMERO VIANA 
DA SILVA - MEI,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.044.078/0001-73, do 
qual sagrou-se vencedora no item 01, com o valor total de R$ 33.132,00 (Trinta e três mil centos e trinta 
e dois reais), JOSÉ VIANA DA SILVA - MEI,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 18.105.275/0001-55, do qual sagrou-se vencedora no item 08, com o valor total de R$ 29.568,00 
(Vinte e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais), e ANDREIA RAMOS DE ARAÚJO,  pessoa física, 
inscrita no CPF nº. 015.569.134-19, do qual sagrou-se vencedora no item 10, com o valor total de R$ 
64.800,00 (Sessenta e quatro mil e oitocentos reais). Dê ciência aos interessados e determinar que 
seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas 
pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 04 de Fevereiro de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.002/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.002/2015, que tem por objeto o Sistema de 
Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PROTÉTICO, PARA CONFECÇÃO 
DE PRÓTESES DENTÁRIAS, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: POLICLINICA MAIS 
SAUDE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº. 15.291.140/0001-33, do qual sagrou-se vencedora nos itens 01 ao 04, com o valor 
total de R$ 105.840,00 (Cento e cinco mil oitocentos e quarenta reais). Dê ciência aos interessados e 
determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos 
de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 02 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.003/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, 
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.003/2015, que tem por objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, 
TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, da Secretaria Municipal de Saúde de 
Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa: EVERTTON CARLOS 
ARAUJO – MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.779.312/0001-61, do 
qual sagrou-se vencedor no item 01, com o valor total de R$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos 
reais). Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo 
e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 05 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2015, DO TIPO MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de pneus e acessórios, para os veículos pertencentes a Prefeitura de 
Mogeiro, no dia 31/03/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada à Av. Presidente 
João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3266-1334, até o dia 
30/03/2015.

Mogeiro, 17 de março de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1.6.004/2015

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro 
Oficial, HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº. 1.6.004/2015, que tem por objeto o Sistema 
de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para suprir as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho, conforme termo de adjudicação, em favor das 
seguintes empresas: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.831.701/0001-
26, do qual sagrou-se vencedora nos itens constantes no Relatório de Julgamento e Termo de 
Adjudicação, anexo ao processo, com o valor total de R$ 301.013,88 (Trezentos e um mil treze reais 
e oitenta e oito centavos), MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.312.369/0001-81, do qual sagrou-se vencedora nos 
itens constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao processo, com o 
valor total de R$ 194.832,12 (Cento e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e doze 
centavos) e a empresa: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS - LTDA 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.218.561/0001-39, do qual sagrou-
-se vencedora nos itens constantes no Relatório de Julgamento e Termo de Adjudicação, anexo ao 
processo, com o valor total de R$ 300.457,28 (Trezentos mil quatrocentos e cinquenta e sete reais 
e vinte e oito centavos), ficando a referida Homologação com o valor total de R$ R$ 796.303,28 
(Setecentos e noventa e seis mil trezentos e três reais e vinte e oito centavos). Dê ciência aos 
interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos 
respectivos empenhos de despesas pelo setor competente. 

Juazeirinho – PB, 12 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 0.6.002.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 0.6.002/2015

O Prefeito do Município de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, de acordo com as atri-
buições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado 
e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar 
Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 0.6.002/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 003/2015 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELE-
TRICO EM GERAL, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Juazeirinho, 
através de suas secretarias. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA 
DA ASSINATURA: 02 de Março de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.515.252/0001-93, com 
o valor total de R$ 227.223,65 (Duzentos e vinte e sete mil duzentos e vinte e três reais e sessenta 
e cinco centavos), ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.527.137/0001-00, com o valor total de R$ 158.717,50 
(Cento e cinquenta e oito mil setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), de acordo com 
a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 02 de Março de 2015.
JONILTON FERNANDEZ CORDEIRO

Prefeito em Exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.002.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.002/2015

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, 
de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do 
pregão abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.002/2015 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 003/2015 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO 
DE LABORATÓRIO PROTÉTICO, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, para suprir 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 02 de Março de 2015. EMPRESA 
VENCEDORA: POLICLINICA MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS – EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.291.140/0001-33, com o valor total 
de R$ 105.840,00 (Cento e cinco mil oitocentos e quarenta reais), de acordo com a ata de registro 
de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 02 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 1.6.004.01-2015 
PREGÃO PRESENCIAL N. 1.6.004/2015

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho, através do seu Pregoeiro Oficial, 
de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do 
pregão abaixo relacionado e devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei Federal nº. 
10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o EXTRATO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL Nº: 1.6.004/2015 PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 006/2015 OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeiri-
nho. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - DATA DA ASSINATURA: 13 de 
Março de 2015. EMPRESAS VENCEDORAS: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 10.831.701/0001-26, situada a 
Avenida Assis Chateaubriand, 2425, Tambor, Campina Grande – PB, CEP: 58.414-500 com o valor 
total de R$ 301.013,88 (Trezentos e um mil treze reais e oitenta e oito centavos), MM COMERCIAL 
DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita com o CNPJ: 13.312.369/0001-81, situada a Rua José 
do Patrocínio, 160, São José, Campina Grande – PB, CEP: 58.400-370, com o valor total de R$ 
194.832,12 (Cento e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e doze centavos) e a empre-
sa, NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS - LTDA, inscrita com o CNPJ: 
15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, 200, São José, Campina Grande – PB, CEP: 
58.400-087, com o valor total de $ 300.457,28 (Trezentos mil quatrocentos e cinquenta e sete reais 
e vinte e oito centavos), de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo. 

Juazeirinho - PB, 13 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2015
A Prefeitura Municipal de Mogeiro, através de sua CPL, torna público que realizará licitação na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2015, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a aquisição de materiais didáticos e de expediente, para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Mogeiro, no dia 07/04/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada à Av. Presidente João Pessoa, 47 - Mogeiro – PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço aci-
ma citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, até o dia 01/04/2015. Informações pelo telefone: 
(0xx83) 3266-1034.

Mogeiro(PB), 17 de março de 2015.
JOSÉ JOÃO GONÇALVES

PRESIDENTE DA CPL

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

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

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 12:00 horas do dia 01 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de peças e contratação de serviços para atender as necessidades da Frota de São João do Rio 
do Peixe. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35352334.
São João Rio do Peixe - PB, 17 de Março de 2015

ALINE DE OLIVEIRA PIRES - Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

A Pregoeiro da Câmara Municipal de Aguiar-PB, vem através deste AVISO, tornar público para 
os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial nº 00001/2015, cujo objeto: 
contratação de empresa ou pessoa física com os serviços para locação de veículo, atendendo 
solicitação da Secretária, tendo como vencedora:

GILENE LEANDRO AMÂNCIO.
VALOR MENSAL R$ 2.000,00 (dois mil reais).
VALOR GLOBAL R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Aguiar, 17 de Março  de 2015
MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

A Pregoeiro da Câmara Municipal de Aguiar-PB, vem através deste AVISO, tornar público para 
os interessados, o resultado de julgamento do Pregão Presencial nº 00001/2015, cujo objeto: 
contratação de empresa ou pessoa física com os serviços para locação de veículo, atendendo 
solicitação da Secretária, tendo como vencedora:

GILENE LEANDRO AMÂNCIO.
VALOR MENSAL R$ 2.000,00 (dois mil reais).
VALOR GLOBAL R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Aguiar, 17 de Março  de 2015
MARIA PEREIRA RODRIGUES VIANA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

No Aviso de Licitação, Pregão Presencial, que tem por objeto CONTRATAÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, publicado no D.O.E. e no Jorna A União do dia 
17/03/2015, onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL nº. 017/2015. Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 018/2015. Os demais atos ficam inalterados não modificando a formulação das propostas. O 
Edital e seus anexos permanecem a disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Av, Trinta de Abril, 45 – Centro - Boqueirao – Paraíba. Maiores informações através do telefone 
(83) 3391-2318, no horário das 08:00 às 12:00 

Boqueirão, 17 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

No Aviso de Licitação, Pregão Presencial, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, 
publicado no D.O.E. e no Jorna A União do dia 17/03/2015, onde se lê: PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 018/2015. Leia-se: PREGÃO PRESENCIAL nº. 019/2015. Os demais atos ficam inalterados 
não modificando a formulação das propostas. O Edital e seus anexos permanecem a disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Av, Trinta de Abril, 45 – Centro - Boqueirao – 
Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3391-2318, no horário das 08:00 às 12:00 

Boqueirão, 17 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2015

Objeto:AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, BRINQUEDOS E MOBILIÁRIOS DESTINADOS 
AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão:15:30 (hora 
local) do dia 30/03/2015. Local:Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital:Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3372-2246/2447, e-maillicitacao.pmc@cuite.pb.gov.br ou www.cuite.pb.gov.br. 

Cuité/PB, 17 de março de 2015.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
OBJETO:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE.

LICITANTES HABILITADOS: MA FERREIRA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA, CONSTRUTORA 
ALICERCE LTDA, ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e VIRTUAL ENGE-
NHARIA LTDA. LICITANTES INABILITADOS: OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA e MATRIX CONSTRUTORA LTDA. Prazo para recurso 
5 dias nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, aabertura 
das propostas será realizada no dia 01/04/2015, às 09:00 horas. Informações na sala da CPL, 
Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 
83-3372-2246/2447, licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 16 de março de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física, para a prestação dos serviços de transporte 

diversos, destinados a transporte de usuários dos serviços públicos e/ou funcionários/servidores 
públicos, em atendimento as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde.. FUNDA-
MENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 
e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2015, Pregão Presencial 
nº. 1.6.001/2015. DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 – 33.90.39 – 33.90.36.. VIGÊNCIA: Do 
presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho/Fábio Roberto de Araújo 
Tavares e as empresas ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS - ME pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.054.961/0001-44, do qual sagrou-se vencedora nos itens 02 
ao 07, com o valor total de R$ 215.160,00 (Duzentos e quinze mil centos e sessenta reais), CT nº 
16106/2015/FMSJ, 16107/2015/FMSJ, 16108/2015/FMSJ, 16109/2015/FMSJ, 16110/2015/FMSJ 
e 16111/2015/FMSJ, GENIVALDO GONÇALVES DINIZ – MEI,  pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 18.076.815/0001-10, do qual sagrou-se vencedora no item 09, com o 
valor total de R$ 50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais), CT nº  16105/2015/FMSJ, JULIA-
NA CLEMENTINO SOARES - MEI,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
18.298.682/0001-26, do qual sagrou-se vencedora no item 11, com o valor total de R$ 43.296,00 
(Quarenta e três mil duzentos e noventa e seis reais), CT nº  16102/2015/FMSJ, ROMERO VIANA 
DA SILVA - MEI,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.044.078/0001-73, 
do qual sagrou-se vencedora no item 01, com o valor total de R$ 33.132,00 (Trinta e três mil centos 
e trinta e dois reais), CT nº  16104/2015/FMSJ, JOSÉ VIANA DA SILVA - MEI,  pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.105.275/0001-55, do qual sagrou-se vencedora no 
item 08, com o valor total de R$ 29.568,00 (Vinte e nove mil quinhentos e sessenta e oito reais), 
CT Nº 16103/2015/FMSJ e ANDREIA RAMOS DE ARAÚJO,  pessoa física, inscrita no CPF nº. 
015.569.134-19, do qual sagrou-se vencedora no item 10, com o valor total de R$ 64.800,00 (Ses-
senta e quatro mil e oitocentos reais), CT Nº 16101/2015/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 05 de Fevereiro de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PRO-

TÉTICO, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, para suprir as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei 
Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERA-
DA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.002/2015. DOTAÇÃO: 
02080.10.301.1002.2067 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Juazeirinho/Fábio Roberto de Araújo Tavares e a empresa POLICLINICA MAIS SAUDE 
SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 15.291.140/0001-33, do qual sagrou-se vencedora nos itens 01 ao 04, com o valor 
total de R$ 105.840,00 (Cento e cinco mil oitocentos e quarenta reais), CT nº 16201/2015/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 02 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, 

PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, da Secretaria 
Municipal de Saúde de Juazeirinho. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, 
Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITA-
TÓRIO Nº. 005/2015, Pregão Presencial nº. 1.6.003/2015. DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 
– 33.90.39 – 33.90.36. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir 
da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Juazeirinho/Fábio Roberto de Araújo Tavares e a empresa EVERTTON CARLOS ARAUJO MEI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.779.312/0001-61, do qual sagrou-
-se vencedor no item 01, com o valor total de R$ 26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais), 
CT nº 16301/2015/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 06 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho

EXTRATO DO CONTRATO
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, para 

suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Juazeirinho. FUNDAMENTO 
LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a 
Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2015, Pregão Presencial nº. 
1.6.004/2015. DOTAÇÃO: 02080.10.301.1002.2067 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2068 – 
33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2070 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2071 – 33.90.30.00 
/ 02080.10.301.1002.2072 – 33.90.30.00 / 02080.10.301.1002.2075 – 33.90.30.00 / 
02080.10.301.1002.2077 – 33.90.30.00. VIGÊNCIA: Do presente contrato tem vigência até 12 (doze) 
meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Juazeirinho/Fábio Roberto de Araújo Tavares e as empresas LARMED DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita com o CNPJ: 
10.831.701/0001-26, situada a Avenida Assis Chateaubriand, 2425, Tambor, Campina Grande – PB, 
CEP: 58.414-500 com o valor total de R$ 301.013,88 (Trezentos e um mil treze reais e oitenta e oito 
centavos) CT nº 16401/2015/FMSJ, NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICA-
MENTOS - LTDA, inscrita com o CNPJ: 15.218.561/0001-39, situada a Rua Major Belmiro, 200, São 
José, Campina Grande – PB, CEP: 58.400-087 com o valor total de R$ 300.457,28 (Trezentos mil 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) CT nº 16402/2015/FMSJ, e a empresa 
MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita com o CNPJ: 13.312.369/0001-81, 
situada a Rua José do Patrocínio, 160, São José, Campina Grande – PB, CEP: 58.400-370, com 
o valor total de R$ 194.832,12 (Cento e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e doze 
centavos) CT nº 16403/2015/FMSJ.

Juazeirinho - PB, 13 de Março de 2015.
FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES

Gestor do FMSJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais de Expediente para melhor atendimento e funcionamento de todos os setores da 
Administ; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GB COMÉRCIO 
E DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 53.560,00; MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES - R$ 33.460,00; 
MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 245.118,00.

Guarabira - PB, 13 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expediente para melhor atendimento e funciona-
mento de todos os setores da Administ. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2015. 
DOTAÇÃO: RECUROS FEDERAIS / PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
2015 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00164/2015 - 13.03.15 - 
MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 245.118,00; CT Nº 00165/2015 - 13.03.15 - GB COMÉRCIO 
E DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 53.560,00; CT Nº 00166/2015 - 13.03.15 - MARIA DA LUZ DE BRITO 
GUEDES - R$ 33.460,00.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2015, que objetiva: Contratação de laboratório 
de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais e outros; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E 
HOSP. LTDA - R$ 224.470,00; DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. 
LTDA - R$ 74.816,20. Ficam as empresas convocadas para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 13 de Março de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.012/2015 - SRP 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 0.6.012/2015, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTEGRANJEIRO, de forma parcelada. Data da abertura: 31 de Março 
de 2015, às 14h00min (horário local). O edital e seus anexos encontram-se disponível no setor de 
licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, situado a Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro, 
Juazeirinho - PB, Informações pelo telefone (83) 3382-1234, no horário das 08h00min as 12h00min, 
devendo a empresa licitante ressarcir uma taxa de R$ 20,00 (Vinte reais).

Juazeirinho-PB, 17 de Março de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

Secretaria Municipal de Administração
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.003/2015
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, 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. 0.6.003/2015, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MADEIRA EM GERAL, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Juazeirinho. Realizado 06 de Março de 2015, às 10h30min (horário local). Foi declarado DESERTO, 
em virtude do desinteresse de licitantes em participar do processo licitatório.

Juazeirinho-PB, 06 de Março de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.6.006/2015

A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 0.6.006/2015, do tipo Menor Preço por item, Objeto REGISTRO DE PREÇOS EM 
ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM GERAL, de forma parcelada, para suprir as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Juazeirinho. Data de Abertura: 31/03/2015 às 10h00min. O 
Edital pode ser obtido na sala da CPL, situada à Praça Pres. João Pessoa, nº 05, Centro – Juazeirinho 
- PB, maiores informações através do tel: (83) 3382-1050, no horário das 07h30min às 12h00min.

Juazeirinho - PB, 17 de Março de 2015.
Clayton Nóbrega Pereira

Pregoeiro Oficial

A Sra. MARIADA SALETE DE SOUSA  COSTA, CPF 219.233.614-49, torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente Da Paraíba, a Licença 
Prévia Ambiental, LP, através do protocolo sob Nº 2015-001551/TEC/LP-2387, de 11/03/2015, do 
Empreendimento Privado tipo Loteamento Urbano com denominação de RESIDENCIAL ROÇA 
GRANDE, composto de 32 Quadras com 529 lotes  residenciais, localizado no perímetro urbano 
da cidade de Jurú – Pb.
  
 A Empresa VISTA NÓBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 
14.921.823/0001-64, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente Da Paraíba, a Licença Prévia Ambiental, LP, através do protocolo sob Nº 2015-
001116/TEC/LP-2380, de 26/02/2015, do Empreendimento Privado tipo Loteamento Urbano com 
denominação de LOTEAMENTO EDMUNDO XAVIER, composto de 7 Quadras com 145 lotes  
residenciais, localizado no Bairro São Sebastião na Cidade de  Patos – PB.
 
A Empresa RÉGIS CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA.- EPP, com CNPJ 21.099.725/0001-
59, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
Da Paraíba, a Licença Prévia Ambiental, LP, através do protocolo sob Nº 2015-001029/TEC/LP-2378, 
de 24/02/2015, do Empreendimento Privado tipo Loteamento Urbano com denominação deRESI-
DENCIALJOSÉ MESQUITA DE ANDRADE, composto de 52 Quadras com 1.586 lotes  residenciais, 
localizado no Bairro Bivar Olintho na Zona Sudoeste da Cidade de Patos-PB.

João Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 18 de março de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 



27A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > QUARTA-feiRA, 18 de março de 2015

Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,62
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014508
Responsavel.: JOSEMIR BARBOSA - ME
CPF/CNPJ....: 015736338/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            552,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015241
Responsavel.: LACHI COMERCIO DE COSMETICOS -
CPF/CNPJ....: 020403128/0001-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            105,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 010777
Responsavel.: MARCOLINO EDIFICACOES LTDA
CPF/CNPJ....: 007673259/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            240,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014126
Responsavel.: MULTDIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
CPF/CNPJ....: 003652969/0009-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.123,60
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015275
Responsavel.: MULTDIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
CPF/CNPJ....: 003652969/0009-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.610,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015276
Responsavel.: MOHAUS NEG IMOB LTDA
CPF/CNPJ....: 017128627/0001-25
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            600,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015192
Responsavel.: NOBREGA E LOPES LTDA
CPF/CNPJ....: 002389366/0001-20
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            706,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011825
Responsavel.: PATRICIA MARCIA DE ARRUDA BARB
CPF/CNPJ....: 661470774-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             80,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015104
Responsavel.: PATRICIA VASCONCELOS DE MEN-
DONCA ME
CPF/CNPJ....: 005474736/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            533,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015186
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            101,72
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014504
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            113,95
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014507
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            156,93
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014510
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            116,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014515
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            231,73
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014526
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.660,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014658
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            107,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014506
Responsavel.: REALIA CONSTRUTORA LTDA ME
CPF/CNPJ....: 011991797/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.454,68
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014904
Responsavel.: RODRIGO RAMOM BARBOSA SILVA
CPF/CNPJ....: 056656234-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            104,42
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014505
Responsavel.: SECINCENDIO COMERCIO E C I S LTDA
CPF/CNPJ....: 002502609/0001-94
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            272,42
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012982
Responsavel.: THIAGO BARBOSA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 015257208/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.640,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014867
Responsavel.: T & D AMORTECEDORES E SUSPENSA
CPF/CNPJ....: 014587441/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            473,65
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015876
Responsavel.: TIAGO BRUNO QUEIROGA GOMES
CPF/CNPJ....: 074575204-73
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            735,86
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015359
Responsavel.: TATIANA DA SILVA NASCIMENTO 
0951889
CPF/CNPJ....: 017564878/0001-52
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            349,58
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014821
Responsavel.: XIAN QING YANG
CPF/CNPJ....: 015169091/0001-60
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            130,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015455
Em obediencia ao Art. 15 da Lei No. 9.492, de 10 de 
Setembro de 1997, ficam intimadas as Pessoas Fisicas 
e Juridicas acima citadas a virem pagar os titulos supra, 
no prazo de tres dias uteis, ou darem, por escrito, as 
razoes por que nao o fazem, dirigindo-se, para tanto,ao 
2o Tabelionato de Protesto, a Praca 1817, 40 - Centro - 
Joao Pessoa-PB, sob pena de serem os referidos titulos 
PROTESTADOS, na forma da LEI.

Joao Pessoa,  18/03/2015
Bela. MARIA ANGELA SOUTO CANTALICE

- Titular -

     Souto
Serviço notarial e registral

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

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

Responsavel.: ADRIANA ESTEVAM DA SILVA NO-
BREGA 93
CPF/CNPJ....: 012166503/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            567,11
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014595
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LT
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.269,73
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014739
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            247,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014549
Responsavel.: ALCIONE DA MATA OLIVEIRA - ME
CPF/CNPJ....: 018835503/0001-42
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            968,15
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015208
Responsavel.: ARTE CHIC LINGERIE LTDA  ME
CPF/CNPJ....: 010481261/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            570,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015352
Responsavel.: AUTO PECAS BOM JESUS LTDA
CPF/CNPJ....: 070093695/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            100,59
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014537
Responsavel.: ADRIANA PEREIRA BARROS-ME
CPF/CNPJ....: 017377018/0001-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015567
Responsavel.: BEZERRA DO VALLE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013963799/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            250,41
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014703
Responsavel.: BEZERRA DO VALLE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013963799/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,13
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014692
Responsavel.: COMERCIAL MIX LTDA
CPF/CNPJ....: 011118705/0001-24
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.911,36
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014883
Responsavel.: CONSTRUSONHOS CONST. E ADMINIS
CPF/CNPJ....: 013486052/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            222,83
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015039
Responsavel.: CONSTRUTORA DA TERRA LTDA
CPF/CNPJ....: 008850107/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.256,05
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014623
Responsavel.: CONSTRUTORA DA TERRA LTDA
CPF/CNPJ....: 008850107/0001-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.105,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014619
Responsavel.: CONCEITO CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ....: 019877346/0001-09
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.800,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014410
Responsavel.: DJANIR VAZ DE LIMA
CPF/CNPJ....: 743149128-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            383,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 012721
Responsavel.: DJANIR VAZ DE LIMA
CPF/CNPJ....: 743149128-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.043,50
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 011570
Responsavel.: DOIS Y SERV DE PROD E EVENTOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 019904653/0001-23
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.260,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015435
Responsavel.: ERICKA VANESSA ALENCAR ARAUJO
CPF/CNPJ....: 014414177/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.170,34
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014876
Responsavel.: FRANCISCO RODRIGO MARIANO 
COSTA
CPF/CNPJ....: 075405243-59
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         14.945,90
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015165
Responsavel.: FRANCA E FRANCA LTDA
CPF/CNPJ....: 014685774/0001-08
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            680,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014785
Responsavel.: JM MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ....: 004482268/0001-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            499,43
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015184
Responsavel. :  JUCIARA DA SILVA MOREIRA 
0509065341
CPF/CNPJ....: 018488814/0001-82
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            947,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014847
Responsavel.: JOAN DA SILVA NASCIMENTO ME
CPF/CNPJ....: 005898131/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.539,50
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014895
Responsavel.: JOAO DE DEUS FILHO
CPF/CNPJ....: 019304565/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            338,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014819
Responsavel.: JOSE REINALDO ALVES MATIAS
CPF/CNPJ....: 103684418-81

AGRO MERCANTIL URTIGA S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30

AVISO AOS ACIONISTAS
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa: AGRO MERCANTIL URTIGA 

S/A – AMUSA, para a reunião da Assembleia Geral Ordinária e  Extraordinária, a ser realizada às 
08:00 horas do dia 30/04/2015, na sede da companhia, situada à Fazenda Urtigas, S/N – Zona 
Rural – Santa Terezinha – PB – CEP 58.700-000, com a finalidade aprovação dos balanços patri-
moniais de 2008 a 2014 e outros interesse da sociedade. Santa Terezinha – PB, 17 de março de 
2015.  José Afonso Gayoso Filho, Diretor Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60010/2015, que objetiva: Contratação de 
Empresa para o fornecimento parcelado de material médico hospitalar e radiológico.; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
E LAB. N. S. DA CONC. LTDA - R$ 320.360,00; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 6.254,00; 
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - R$ 1.814,00; DEPÓSITO GERAL DE 
SUPRIMENTOS HOSPITALAR - R$ 9.624,00; DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MED E EQUIP 
LTDA - R$ 191.645,70; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 4.075,70; MED FARMACY HOSPITA-
LAR KTDA - R$ 38.357,40; ODONTOMED COMERCIO E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITARES 
LTDA - R$ 6.876,74; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 209.541,00; 
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 53.202,20.

Cajazeiras - PB, 17 de Março de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa para o fornecimento parcelado de material médico hospitalar 

e radiológico..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60010/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Cajazeiras: 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 - MANU-
TENÇÃO 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 60028/2015 - 17.03.15 - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LAB. N. S. DA 

CONC. LTDA - R$ 320.360,00
CT Nº 60029/2015 - 17.03.15 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 6.254,00
CT Nº 60030/2015 - 17.03.15 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA - R$ 

1.814,00
CT Nº 60031/2015 - 17.03.15 - DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR - R$ 

9.624,00
CT Nº 60032/2015 - 17.03.15 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MED E EQUIP LTDA - R$ 

191.645,70
CT Nº 60033/2015 - 17.03.15 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 4.075,70
CT Nº 60034/2015 - 17.03.15 - MED FARMACY HOSPITALAR KTDA - R$ 38.357,40
CT Nº 60035/2015 - 17.03.15 - ODONTOMED COMERCIO E PRODUTOS MÉDICOS HOSPI-

TARES LTDA - R$ 6.876,74
CT Nº 60036/2015 - 17.03.15 - PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 

209.541,00
CT Nº 60037/2015 - 17.03.15 - SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI-

TALARES LTDA - R$ 53.202,20

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

A Câmara Municipal de São José de Princesa-PB, através de seu Pregoeiro, torna publico que 
fará realizar licitação Pregão Presencial nº 002/2015. OBJETO Contratação de 01 (um) Advogado 
para prestar Assessoria Jurídica de Caráter Administrativo, para defender a Câmara Municipal em 
Juízo Trabalhista e na Justiça Federal e Tribunal de Contas, emitir pareceres, Orientar Juridicamente, 
Assessorar na área administrativa orientando o Presidente no cumprimento da Lei e na interpretação 
da Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara e eventuais sindicâncias ou Inquéritos 
Administrativos, para a Câmara de Vereadores de São José de Princesa-PBRecursos: Previstos no 
orçamento vigente. Abertura 31/03/2015 às 13:00 horas, na sala de Reunião da CPL à Rua Capitão 
Manoel Lopes, s/n centro São José de Princesa-PB.

São José de Princesa-PB, 17 de Março de 2015.
Natalício Ferreira Neto do Nascimento

Pregoeiro

Município de Santa Terezinha 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2015
OBJETO: Aquisição demedicamentos, conforme convênio.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:30/03/2015 – Horário: 09:30 Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI  10520/02, LEI 8666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/

PB, através de sua Comissão de Licitação e contratos, na Rua José Nunes, nº. 11, Centro, Santa 
Terezinha/PB.

Santa Terezinha/PB, 17 de março de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00029/2015
OBJETO: Locação de veículos destinados a diversas secretarias do município de Santa Te-

rezinha/PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:30/03/2015 – Horário: 14:00  Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

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

Santa Terezinha/PB, 17 de março de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00028/2015
OBJETO: Serviço de consultoria técnica na área de engenharia e fiscalização da obra do açude 

publico Primavera no Município de Santa Terezinha - PB.
TIPO: Menor Preço por item.
DATA DA ABERTURA:30/03/2015 – Horário: 16:00  Horas
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI 10.520/02, LEI 8.666/93, com alterações posteriores, e demais 

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

Santa Terezinha/PB, 17 de março de 2015.
Ruy Rakson Cordeiro Alves Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 60012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 60012/2015, que objetiva: Aquisição de medica-
mentos controlados e especializados destinados a farmácia básica, CAPS, SAMU, farmácia Básica.; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIBUIDORA 
DE MED E EQUIP LTDA - R$ 893.217,12; LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. 
MED. HOSP. LTDA - R$ 636.120,00; LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME - R$ 378.207,00; MED 
FARMACY HOSPITALAR KTDA - R$ 640.534,20.

Cajazeiras - PB, 17 de Março de 2015
HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA - Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de medicamentos controlados e especializados destinados a farmácia 

básica, CAPS, SAMU, farmácia Básica..
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 60012/2015.
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 60038/2015 - 17.03.15 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MED E EQUIP LTDA - R$ 

893.217,12
CT Nº 60039/2015 - 17.03.15 - LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. 

HOSP. LTDA - R$ 636.120,00
CT Nº 60040/2015 - 17.03.15 - LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME - R$ 378.207,00
CT Nº 60041/2015 - 17.03.15 - MED FARMACY HOSPITALAR KTDA - R$ 640.534,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS
EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2015.DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Caraubas: ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas e:CT Nº 
00014/2015 - 12.03.15 - ANA CRISTINA ANDRADE NEVES - EPP - R$ 501.890,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2015
OBJETIVO: Contratação de empresa para fins de Permissão de direito real de uso da área 

denominada “Terreiro do Forró” para realização do evento “Festival de Folclore Junino 2015 (São 
João de Patos 2015)”, que se realizará entre os dias 19 e 23 de junho de 2015, podendo o período 
de realização do evento ser ampliado a critério da permissionária, com direito de exploração eco-
nômica e publicitária do perímetro do evento, garantindo o acesso gratuito a população em geral 
nos espaços comuns, de conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital.

ABERTURA: 20/04/2015, às 08h30min.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 17 de março de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 30 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
014/2013, no dia 31 de Março de 2015, ás 10h00min, que tem como objetivo a CONTRATACAO DE 
PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA A REALIZACAO E EXAMES LABORATORIAIS DO POVO 
CARENTE DESTE MUNICIPIO, com Recursos Próprios do Município, conforme consta descrito e 
especificado no Termo de Referência(Anexo I do Edital). Os interessados poderão retirar o edital 
na sede da prefeitura municipal. 

São José de Piranhas--PB, 17 de março de 2015.
Jose Idomar de Souza Bento     

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 16:00 horas do dia 31 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEIXE 
CONGELADO, INTEIRO, CORVINA - CUITEGI/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3681-
1112. Email: cuitegilicitacoes@hotmail.com

Cuitegi - PB, 17 de Março de 2015
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS   Nº. 002/2015
AVISO JULGAMENTO HABILITAÇÃO
EMPRESAS INABILITADAS: BARBOSA CONSTRUÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 

09.134.222/0001-71; Não atendeu aos itens: 5.1.1.2 – não apresentou; 5.1.1.3. – documento sem 
autenticação nos termos da lei 10.232/2013; 5.1.2.5. -  documento sem autenticação nos termos 
da lei 10.232/2013; 5.1.2.1. – Certidão Tributos Federais vencida; 5.1.2.3.- não apresentou certi-
dão do município Várzea; 5.1.3.2. Não atendeu e documento sem autenticação nos termos da lei 
10.232/2013. 5.1.3.3 - documento sem autenticação nos termos da lei 10.232/2013, 5.1.3.4. -não 
apresentou; 5.1.3.5. não apresentou, 5.1.3.5.1. não apresentou; 5.1.4.1 e 5.1.4.2 e 5.1.4.3, e 5.1.4.5 
– não apresentou; 5.1.5.  – letras a, b, c, d, e, f, declarações apresentadas não atende ao solicitado. 
CONSTRUTORA WRE LTDA., CNPJ Nº 12.334.711/0001-81, não atendeu aos itens:  5.1.3.4.; 
5.1.3.5.; 5.1.3.5.1.; 5.1.3.6., 5.1.5., letras a, b, c, d, e, f; as declarações apresentadas estão com 
endereço diferente do constante no CNPJ; 5.1.3.3. parágrafo único: documento sem autenticação 
nos termos da lei 10.232/2013; 5.1.1.3. - documento sem autenticação nos termos da lei 10.232/2013;  
5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3 - documento sem autenticação nos termos da lei 10.232/2013. Constatado 
a inabilitação ou desqualificação de todos os concorrentes do processo de licitação, Tomada de 
Preços 002/2015,   dar-se-á o prazo de 08 (oito) dias úteis para que os licitantes apresentem novos 
documentados de habilitação “escoimados” dos vícios detectados, nos termos do  § 3º Art. 48, da Lei 
8.666/93., sendo que, em não havendo recurso, fica marcada a reunião para recebimento desses 
documentos até o  dia 31 de Março  de 2015, ás 08:30horas, na sala da CPL, no prédio da Prefeitura 
Municipal de Várzea - PB. O auto do processo encontra-se a disposição dos interessados em todos 
os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas no prédio da prefeitura.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.

Varzea, PB, 17 de março de 2015

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

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

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção de 
uma Unidade escolar com quatro salas de aula, neste 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: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 17 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão
 

 Resultado de Julgamento
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano CIMSC, através da sua CPL, 

observados as exigências da Lei nº 8.666/93, torna público, o resultado da TP nº 001/2015, destinada 
à Contratação de Empresa especializadas ou Pessoa Física  em  serviços Médicos em Cirurgias 
Pediátricas no Polo de Cuité PB,   tipo menor preço pela cotação de mercado, onde foi declarada 
vencedora a Médica Drª Claudia Virginia de Araújo Dantas CPF 981.470.304-44, no valor Total de 
R$ 126..000,00. Informações das 08:00 às 12:00h na sala CPL ou pelo telefone 83-3372-2189. 

Cuité-PB, 16 de março de 2015. 
José Amauri Costa Silva

Presidente da CPL

Resultado de Julgamento
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano CIMSC, através da sua 

CPL, observados as exigências da Lei nº 8.666/93, torna público, o resultado da TP nº 002/2015, 
destinada à Contratação de Empresa especializadas em  serviços de exames médico em Ambu-
latorial Restrita a Consulta em Reumatologia nos Polos de Cuité PB,  Picuí PB  , tipo menor preço 
pela cotação de mercado, onde foi declarada vencedora a empresa DENSIMAGEM – Diagnostico 
Por Imagem LTDA – ME CNPJ 17.250.998/0001-85, no valor Total de R$ 66.000,00. Informações 
das 08:00 às 12:00h na sala CPL ou pelo telefone 83-3372-2189. 

Cuité-PB, 16 de março de 2015. 
José Amauri Costa Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.006/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 0.006/2015 - SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de registro de preços para 
eventual aquisição de material de limpeza. Data de Abertura: 02/04/2015 às 08:30h. O Edital pode 
ser obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo 
– Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 17 de março de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0.007/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal do Congo através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 0.007/2015 - SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o Sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de material de expediente. Data de Abertura: 02/04/2015 às 08:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura do Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – 
Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00.

Congo - PB, 17 de março de 2015.
Jario Thaygo dos Santos Farias

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

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

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 
DE FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Março de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 748/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3353-2274.
Sumé - PB, 17 de Março de 2015

DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
  Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba a 

se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter permanente, a ser realizada 
no dia 19/03/2015, no SENAC em Campina Grande PB, à Avenida Manoel Tavares, nº 300, Alto 
Branco, às 19:30 horas. Para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia 1- Informações 
sobre mesa redonda entre o SIFEP  e o SNDIFARMA PB ocorrida em 05/03/2015; 2- Autorização 
da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores 
ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3-Outros informes. João 
Pessoa, 18 de Março de 2015. Sérgio Luis Gomes da Silva. Presidente do SIFEP.

                                                                                                      CNPJ: 00.454.055/0001-71
COLÉGIO GETULIO VARGAS                             Av. Princesa Isabel, 495 – Centro – João Pessoa – PB
                                                                                              CEP: 58013-250, Fone: (83) 3221-7396
          

EDITAL

Colégio Getulio Vargas – Av.: Princesa Isabel, 495 – Centro – João Pessoa / PB, Autorizado pelo Conselho 
Estadual de Educação, oferecendo Ensino Fundamental e Médio, por força de determinação Judicial Processo N° 
0002787-34.2014.815.2001. Torna publico o presente edital para informar aos interessados que realizará Exames 
Supletivos em 22 de Março de 2015.

Submeterão aos Exames Supletivos do Ensino Fundamental os alunos com idade acima de 15 anos e com 
as seguintes disciplinas: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, HISTORIA, 
LÍNGUA ESTRANGEIRA e EDUCAÇÃO ARTÍSTICA.

Para o Ensino Médio com idade mínima de 18 anos submetendo as provas das seguintes disciplinas:
LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA BRASILEIRA, BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA, ARTE, 
MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA e LÍNGUA ESTRANGEIRA.

Nas disciplinas LÍNGUA PORTUGUESA é obrigatório à elaboração de uma Redação em ambas as etapas.
Art. 38 da LDB – Lei 9.394(Diretrizes e Base da Educação Nacional) os sistemas de Ensino manterão 

Cursos e Exames Supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo habilitando ao prosseguimento 
de Estudos em caráter regular.

Os Exames serão realizados no período da manhã das 08:00 ás 12:00 horas e no período da tarde das 14:00 
ás 18:00 horas.
As inscrições serão realizadas na sede do Colégio Getulio Vargas até as 12:00 horas do dia 19/03/2015.
Proximos eventos Supletivos – 24/05/2015 – 26/07/2015 – 27/09/2015 – 29/11/2015

João Pessoa, 16 de Março de 2015.
Francisco Maia Wanderley Junior

Diretor

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da  Cooperativa Interestadual de Cursos e Treinamentos dos Gerentes, Repre-

sentantes, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmaceuticos nos Estados da 
Paraíba e Pernambuco – TREINACOOPI, com sede à  Rua São Sebastião, 688 - Sala 103 – Jabo-
atão dos Guararapes – PE   CEP: 54.410-500 Fone: (81) 9765-2066 - CNPJ: 21.580.869/0001-22  
–NIRE: 26400020400 – Registro OCB/PE: 0878, usando das atribuições que lhe confere o estatuto 
social, convoca os senhores cooperados, para se reuinirem em assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no endereço Av José Américo de Almeida, 442 sala 202 – Edf. Villarin, Torre, JoãoPessoa/
PB – CEP: 58040-300. A Assembleia Geral Ordinária se realizará no enedereço citado, por falta 
de espaço físico em sua  sede. Ocorrerá  no dia 28 de março de 2015 em primeira  convocação às 
13h com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação às 14h, com 
a presença da metade mais um dos cooperados , ou ainda, em terceira e última convocação às 
15h, com a presença de, no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA:1 – Prestação de Contas do Exercício de 2014;2- Destinação das sobras ou rateio das 
perdas, conforme o caso;

3- Eleição e Posse para o cargo de diretoria em vacância;4- Outros Assuntos de Interesse  Social;
NOTAS: 
1) O número de cooperados com direito ao exercício do voto é de 20 (vinte), conforme relação 

emitida nesta data.
2) A Assembléia ocorrerá fora da sede por falta de estrutura física que comporte todos os 

cooperados. 
Recife, 17 de março de 2015

Gumercindo
Cordeiro

Presidente

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano - IHGP
Fundado em 7 de setembro de 1905 

Declarado de Utilidade Pública pela Lei no 317, de 1909
R. Barão do Abiaí, 64 - CEP 58.013-080, Centro, João Pessoa - Paraíba/Brasil

Fone/Fax: 83 3222-0513 – site na internet: www.ihgp.net – E-mail: faleconosco@ihgp.net
         

EDITAL

O Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, no uso de suas atribuições e de 
acordo com o Estatuto e Regimento Interno do IHGP, abre o prazo de 30 (trinta) dias, para o registro 
das inscrições dos candidatos que quiserem ocupar a cadeira N° 40, que tem como Patrono Luciano 
Jacques de Morais, vaga com o falecimento do Historiador Rômulo de Araújo Lima. Os candidatos 
ao preenchimento da referida vaga deverão ser propostos por no mínimo três associados efetivos 
do Instituto, no gozo de seus direitos, juntando, além do curriculum vitae, 2 (duas) fotos 5x7, bem 
como exemplares de seus trabalhos publicados. O prazo para recebimento das propostas é até as 
12:00 horas do dia 17 de abril de 2015, impreterivelmente, devendo ser feita mediante protocolo na 
Secretaria do IHGP, sito à rua Barão do Abiaí, 64, Centro, João Pessoa – PB. 

João Pessoa, 17 de março de 2015. 
Joaquim Osterne Carneiro

Presidente do IHGP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba - PB, às 16:00 horas do dia 30 de Março de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos tipo passeio e utilitá-
rios, para atender as eventuais viagens que tem como objetivo atender as diversas secretarias deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 006/2009. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Email: setorlicitacaopirpirituba@hotmail.com

Pirpirituba - PB, 17 de Março de 2015
EVERSON DAVID DA SILVA COSTA

 Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

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

Durval da Costa Lira, 343 - Centro, Casserengue - ..PB, às 10:30 horas do dia 31 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA EDILIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 01/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3634-1146.
Casserengue - PB, 17 de Março de 2015

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
 Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
Proc. Administrativo nº 051/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva 

ao conhecimento dos interessados que ás 08:30 horas do dia 01 de abril de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 010/2015, cujo objeto é a Contratação De empresa para fornecimento de 
Medicamentos, conforme Termo de Referência do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos 
Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária do Município para o Exercício 2015. 
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Emas, 
situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na cidade de Emas-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 17 de abril de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

Proc. Administrativo nº 052/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva 

ao conhecimento dos interessados que ás 11:00 horas do dia 01 de abril de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 011/2015, cujo objeto é a Contratação De empresa para fornecimento de 
Material Medico Hospitalar, conforme Termo de Referência do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: 
Recursos Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária do Município para o 
Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura 
Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na 
cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 17 de abril de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015

Proc. Administrativo nº 053/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva 

ao conhecimento dos interessados que ás 13:00 horas do dia 01 de abril de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 012/2015, cujo objeto é a Contratação De empresa para fornecimento de 
Material de Expediente, Papelaria e Livraria, conforme Termo de Referência do Edital. RECURSOS 
FINANCEIROS: Recursos Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária do 
Município para o Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede 
da Prefeitura Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 
2 – Centro, na cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 17 de abril de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015

Proc. Administrativo nº 054/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva 

ao conhecimento dos interessados que ás 08:30 horas do dia 02 de abril de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 013/2015, cujo objeto é a Contratação De empresa para fornecimento 
de Material Permanente, conforme Termo de Referência do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: 
Recursos Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária do Município para o 
Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura 
Municipal de Emas, situada  na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na 
cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 17 de abril de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015

Proc. Administrativo nº 055/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, leva 

ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 horas do dia 02 de abril de 2015, realizará a abertura 
do Pregão Presencial Nº 014/2015, cujo objeto é a Contratação De empresa para fornecimento 
Material de Informática, conforme Termo de Referência do Edital. RECURSOS FINANCEIROS: 
Recursos Próprios e/ou outros Convênios – Previstos na Lei Orçamentária do Município para o 
Exercício 2015. LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura 
Municipal de Emas, situada na Av. Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista nº 2 – Centro, na 
cidade de Emas-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Emas, 17 de abril de 2015.
EMANUEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

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

São José, 683 - Centro - Areial - PB, às 15:00 horas do dia 06 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELE-
PÍPEDO E DE DRENAGEM URBANA - AREIAL/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3368-1020. 
Email: pmareial.licitacao@gmail.com

Areial - PB, 17 de Março de 2015
MAGNO SÉRGIO HOLANDA

Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 80014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Março de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
equipamentos de informática, para a atender aos diversos setores da Secretaria de Desenvolvi-
mento. 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, 17 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 13:30 horas do dia 06 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (LASER 
E JATO DE TINTA). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 17 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

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

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 14:30 horas do dia 06 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA), 
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA 
HELENA, CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 0037/2005. Informações: no horário das 13:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 35421055.
Email: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM

Santa Helena - PB, 17 de Março de 2015
EDIVANILSON VITORIANO GOMES

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
Proc. Administrativo nº 054/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de 

apoio, leva ao conhecimento dos interessados que ás 08:30 horas do dia 31 de março 2015, 
haverá abertura do Pregão Presencial nº 008/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para 
aquisição parcelada de gêneros alimentício para atender as necessidades das diversas secretarias 
do município, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros 
constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL 
E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da 
Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 19 de fevereirode2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
Proc. Administrativo nº 055/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de 

apoio, leva ao conhecimento dos interessados que ás 10:30 horas do dia 31 de março 2015, haverá 
abertura do Pregão Presencial nº 009/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição 
parcelada de Material de Expediente para atender as necessidades das diversas secretarias do 
município, Conforme Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros 
constantes na Lei Orçamentária para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL 
E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da 
Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 19 de fevereirode2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
Proc. Administrativo nº 056/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 13:00 horas do dia 31 de março 2015, haverá abertura 
do Pregão Presencial nº 010/2015, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição parcelada 
de Material de Limpeza para atender as necessidades das diversas secretarias do município, Conforme 
Termo de Referência. - RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamen-
tária para o exercício de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da 
Prefeitura Municipal de Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 
– Diamante-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 19 de fevereirode2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
Proc. Administrativo nº 057/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de apoio, 

leva ao conhecimento dos interessados que ás 14:30 horas do dia 31 de março 2015, haverá abertura 
do Pregão Presencial nº 011/2015, cujo objeto é a Locação de um Imóvel de Apoio para dar suporte aos 
pacientes com Tratamento Fora do Domicílio (TFD) deste Município, Conforme Termo de Referência. 
- RECURSOS FINANCEIROS: Próprios e/ou outros constantes na Lei Orçamentária para o exercício 
de 2015 - LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sede da Prefeitura Municipal de 
Diamante, situada na Rua Possidônio José da Costa, 881 – Centro – 58.994-000 – Diamante-PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas.

Diamante, 19 de fevereirode2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencialnº  
00019/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME, CNPJ Nº 

20.627.681/0001-20
OBJETO: Serviços técnicos dentário, especificamente no Laboratório Regional de Próteses Dentária, 

conforme especificação do edital.
VALOR GLOBAL DE: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 17 de Março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
O Pregoeiro comunica a anulação da 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, por razões de interesse público.  
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, 17 de março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

NÃO ACATAMENTO 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 NEGOU o pro-
vimento a impugnação interposta 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, mantendo-se inalteradas todas as cláusulas do edital.  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, 17 de março de 2015
JOSÉ ROBERTO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A – C.N.P.J.  Nº. 09.229.295/0001-47 – EMPRESA 
BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR – ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Convocamos os acionistas 
da AGROPECUÁRIA VALE DO DIAMANTE S/A, a se reunirem em Assembléia  Geral Ordinária 
e Extraordinária, que se realizará na sede social da empresa, situada na AV. Epitácio Pessoa, nº. 
3745, bairro do Miramar, João Pessoa, Estado da Paraíba, às 10:00 (dez) horas do dia 26 de março 
de 2015, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembléia Geral Ordinária: a) 
Matéria de que trata o artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, referentes aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2002, 31.12.2003, 31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 
31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 e 31.12.2013; b) eleição dos membros para o Conselho de 
Administração, para o triênio 2015/2018. Em Assembléia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artº. 
3º do Estatuto Social, com a ampliação dos objetivos sociais; c) Eleição dos membros da Diretória 
para o triênio 2015/2018; d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO – Encontram-se 
a disposição dos acionistas, na sede social desta empresa, os documentos a que se refere o artº 
133, da Lei nº 6.404/76, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2002, 31.12.2003, 
31.12.2004, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 
31.12.2012 e 31.12.2013. João Pessoa, 17 de março de 2015. Sebastião Coimbra Neto – Presidente 
do Conselho de Administração.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES DO INSS NA PARAÍBA – COOPREV LTDA

CNPJ: 01.825.968/0001-10          
NIRE: 25400004942

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Servidores do INSS 
na Paraíba – COOPREV LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 757 (Setecentos e cinquenta e oito), em condições 
de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se fora da 
sua sede social por falta de espaço físico, no Auditório da OCB/PB, situado à Av. Coremas, 498, 
Centro, João Pessoa/PB, no dia 25 de Abril de 2015, às 12:00 hs, com a presença de, no mínimo, 
2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13:00 hs, com a presença de metade 
mais um dos associados, em segunda convocação; às 14:00 hs, com a presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que 
compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária
1. Reforma do Estatuto Social – alteração dos Artigos 17º e 61º;
2. Outros assuntos de interesse social.

Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação das contas do exercício de 2014;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas do exercício;
3. Eleição para preenchimento de cargo vago de 01(um) dos membros Conselho de Administração;
4. Eleição do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações natalinas da Diretoria Executiva e 

da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse social.

João Pessoa (PB), 18 de Março de 2015.
Alexandre Miranda Cruz Camelo Pessoa

Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DA CAPITAL
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível
Fórum Des. Mário Moacyr Porto, Av. João Machado, 532. Jaguaribe. CEP. 58013-250 – Fone 

(83) 3208-2467
PROC. Nº 0004765-46.2014.815.2001
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A DRA. ANDRÉIA CARLA MENDES NUNES GALDINO, JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA 

DESTA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, 
NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem a ter dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que perante este Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, sito 
na Av. João Machado, 532, Jaguaribe – João Pessoa, tramita uma ação de USUCAPIÃO de nº. 
0004765-46.2014.815.2001 em que são partes ARMANDO BELARMINO DE MELO E OUTROS.  
Pelo presente, ficam CITADOS os CONFINANTES E OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS 
OU DESCONHECIDOS que se encontram em lugar incerto e não sabido para, querendo, contestar 
a presente ação no prazo de 15 dias, com a advertência do art. 285, segunda parte, se o litígio 
versar sobre direitos disponíveis. Conforme despacho proferido nos autos acima mencionados. E, 
para que não alegue ignorância do fato, mandou a Juíza anexar cópia no Átrio do Fórum, publicar 
em Jornal de grande circulação local por duas vezes e publicar no Diário da Justiça. CUMPRA-
-SE.  Dado e passado nesta Cidade de João Pessoa, aos onze (11) dias do mês de março do ano 
de dois mil e quinze (2015). Eu, Tereza Priscila Pessoa da Rocha, Técnica Judiciária, Matrícula 
477.435-3, autorizada o digitei.

ANDRÉA CARLA MENDES NUNES GALDINO
JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA

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 Juvêncio 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 diário 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.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MU-
NICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIDALAB COM. DE 
ART.LAB. E HOSP LTDA-ME - R$ 24.646,35; DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS HOSP. 
E LABORATORIAL LTDA - R$ 15.770,90.

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

Prefeita

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2015.
DOTAÇÃO: 02090-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS 
ATIV.DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV.DO FMS-REC 
OUTROS 02090.10.301.1002.2051-MANUT.ATEND.COM.DIST.DE MEDICAMENTOS-REC FUS 
02090.10.301.1002.2058-MANUT.ATEND.COM.DIST.DE MEDICAMENTOS-REC FMS-OUT 
3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMO 4490.52.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA-
NENTE.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Santo André e:CT Nº 00019/2015 - 11.03.15 - CIDALAB COM. DE ART.LAB. E HOSP 
LTDA-ME - R$ 24.646,35CT Nº 00020/2015 - 11.03.15 - DIAGFARMA COM.E SERV.DE PRODUTOS 
HOSP. E LABORATORIAL LTDA - R$ 15.770,90

 
ESTADO DA PARAÍBAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ HOMOLOGAÇÃO - PRE-

GÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial 
e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2015, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MB INFORMATICA LTDA-ME - R$ 30.000,00.Santo Andre - PB, 10 de Março 
de 2015SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO - Prefeita

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

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações 
e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 33081001.

Santo Andre - PB, 12 de Março de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS 

 Pregoeira Oficial

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00016/2015.DOTAÇÃO: 02020.04.122.2001.2004-MANUT.DAS ATIV. DO 
GAB. DO PREFEITO-REC.TES.MUNIC. 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO-REC.TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. 
DE FINANÇAS-REC.TES.MUNIC 02050.20.606.1008.2014-MANUT.DAS ATIV. INCENT.A PROD.
AGROPECUARIA-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2023-MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS 
ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02120.04.122.2001.2070-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST-
-REC.TES.MUNIC 02130.18.541.1009.2078-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DE MEIO AMBIENTE 
02140.24.722.1010.2079-MANUT.DAS ATIV. DA SEC DE COMUNICAÇÃO 3390.39.0000-OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. 3390.36.0000-OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA FISICA.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:CT Nº 00022/2015 - 11.03.15 - MB IN-
FORMATICA LTDA-ME - R$ 30.000,00

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 
NA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA- EPP - R$ 202.740,00.Santo Andre - PB, 
06 de Março de 2015SILVANA FERNANDES MARINHO DE ARAUJO - Prefeita ESTADO DA 
PARAÍBAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ EXTRATO DE CONTRATOOBJETO: 
AQUISIÇÃO DE PNEUS, ACESSÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO 
E BALANCEAMENTO NA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO.FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2015.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 02050.20.606.1008.2014-MANUT.DAS ATIV. INCENT.A 
PROD.AGROPECUARIA-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2024-MANUT.DAS ATIV. DO 
TRANSP.ESCOLAR 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.
DAS ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02120.04.122.2001.2070-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.
INFRAEST-REC.TES.MUNIC 3390.36.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santo André e:CT Nº 00021/2015 - 11.03.15 - AC CENTRO AUTOMOTIVO 
LTDA- EPP - R$ 202.740,00

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

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 11:40 horas do dia 06 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇAÕ DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDO MUNICIPIO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (83) 33081001.

Santo Andre - PB, 17 de Março de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS -

Pregoeira Oficial 

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

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Abril de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDI-
CO HOSPITALAR DO SERVIÇO DE SAUDE DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. Informações 
e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 33081001.

Santo André - PB, 17 de Março de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS -

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
TERMOS DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do M. de Des-
terro/PB, exarada todas às fls. daInexigibilidade Nº IN001/2015, para contratação direta da pessoa 
Jurídica:Maciell Justino de Medeiros ERRELI-ME, CNPJ: 20.816.132/0001-01, com o valor total 
de R$ 12.000,00. Direito a: Prestar serviços nas prestações de contas referentes aos recursos do 
FNDE, Funasa, Sicov, Pactos estaduais e pactos federais. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 02 de março de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

Ratifico, nos termos do art. 26 da lei 8.666/93, a decisão da Procuradoria Geral do M. de Des-
terro/PB, exarada todas às fls. daInexigibilidade Nº IN002/2015, para contratação direta da pessoa 
Jurídica:Radio Carri FM Ltda-EPP, CNPJ: 21.028.010/0001-05, com o valor total de R$ 20.000,00. 
Direito a: Prestar serviços de segunda a sexta na divulgação de materiais institucionais (aviso de 
edital, convites, entrevistas, e atos administrativos), de interesse da municipalidade de Desterro/
PB. Publique-se e cumpra-se. 

Desterro/PB, 02 de março de 2015.
Rosângela de Fátima Leite

Prefeita

CENTRO DE SERVIÇOS TÉCNICO – EDUCACIONAIS E CIENTÍFICOS LTDA.
CNPJ: 11.390.936/0001-92
O Diretor do Centro de Serviços Técnico – Educacionais e Científicos – CET-INFO, situado à 

Avenida São Paulo, nº 1149, Bairro dos Estados, CEP: 58030-041- João Pessoa-PB, torna pública 
a relação dos concluintes do Curso TÉCNICO EM AGRIMENSURA, 1º bimestre/2015, Alex Magno 
Soares Pereira, Emileo Barnabe de Matos e Silva, Francinaldo Lima da Silva, João Ferreira dos 
Santos Júnior, João Rafael Maciel Campos, Jonas Irejan da Silveira, José Luiz dos Santos, Rafael 
de Mendonça Arruda, Valtieri Silva Serpa, Zaqueu Aires de Queiroz,

Diretor Escolar: Laércio Gomes Dantas, Autorização nº 9059 SEE – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE SEIS SALAS.
LICITANTE HABILITADO: CONSTRUTORA ABSOLUTE LTDA - ME.
LICITANTES INABILITADOS: A3 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, não 

atender ao item 6.7.1; CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA – ME; GERALDO BARACHO FILHO 
– ME; SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA – EPP; MATRIX CONSTRUTORA LTDA – EPP não 
atenderam ao item 8.2.2; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI – EPP e GOPAN CONSTRUÇÕES 
EIRELI - EPP não atenderam aos itens, 6.1, 6.7.1, 6.7.2, 8.2.1,8.2.2 - LG CONSTRUÇÕES LTDA 
e MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA - ME não atenderam ao item 8.2.9.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
26/03/2015, às 14:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel de Barros, 193 - Centro - 
Remigio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com.

Remigio - PB, 17 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Presidente da Comissão

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N508/2014
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 31/03/2015 às 09h para:

Aquisição de equipamento de informática, destinado ao Instituto de Terras e Planejamento 
Agrícola do Estado da Paraíba - INTERPA, 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 - 15-00179-7
João Pessoa, 17 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 N041/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 01/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de nutrição parenteral, destinado ao Hospital Regional de 
Emergência e Trauma de Campina Grande - HRETCG, 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 - 15-00174-6
João Pessoa, 17 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

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

Registro na CGE Nº 15-00123-3
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que FICA ADIADO para o dia 31 de março de 2015, às 
09:00 horas, na Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 
015/2015. Objeto: Aquisição de Papel Ofício A4, para repor o Estoque do Almoxarifado Central da 
CAGEPA, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Adquirir o edital ou obter informações 
na Sede da CAGEPA, Rua Feliciano Cirne, 220, bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba. Fone/fax: (83) 3218-1208 – E-mail: pregao@cagepa.pb.gov.br. O Edital poderá 
ser retirado gratuitamente no site www.cagepa.pb.gov.br.

João Pessoa, 17 de março de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro
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