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28o Máx.
23o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,142  (compra) R$ 3,145  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,140  (compra) R$ 3,340  (venda)
EURO   R$ 3,429  (compra) R$ 3,433   (venda)

ALTA

ALTA

00h47

13h11

0.3m

0.3m

baixa

baixa

07h06

19h34 

2.4m

2.3m

l Índice de casos de tuberculose na PB é o 7o menor do país. Página 9

l Estudantes fazem Trote solidário de doação de sangue. Página 14

l Congresso analisa lei que veta sinalização de transgênicos. Página 18
 
l Denúncias de tortura vão ser investigadas no país. Página 19

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Políticas
Governadores querem
mais verbas para Saúde 

Orquestra Sanfônica
viaja hoje à França 

Mais verbas para a Saúde é 
uma das reivindicações dos gover-
nadores do Nordeste. PÁGInA 17

A orquestra paraibana partici-
pa do Le Printemps des Bretelles, 
festival de sanfonas.  PÁGInA 5

20Caderno

A orquestra viaja hoje para festival de música

FoTo: José Marques/Secom-PB

FoTo: Ricardo Puppe/Secom-PB

FoTo: Andrea Gisele

FoTo: Secom-PB

Pesquisa do IBGE constatou que em janeiro deste ano o faturamento do setor de serviços da Paraíba cresceu 42,1% 
em comparação a janeiro de 2011. É a maior expansão nominal do período registrada em todo o país.  PÁGInA 10

serviços na PB têm
maior alta do país 

PRoGRAMA ACoLHER O Governo investiu R$ 200 mil na construção de uma piscina no Lar da Providência, em JP, com tec-
nologia especial para atendimento a idosos. O governador Ricardo Coutinho fez a entrega do equipamento ontem.  PÁGInA 3

O Banco Central di-
vulgou ontem a pesquisa 
semanal Focus com pro-

jeções econômicas. O 
mercado sinaliza para 

o dólar a R$ 3,15 até 
o final do corrente 
ano.  PÁGInA 10

Diversidade

Campinense se prepara
para o jogo com o Bahia  

ESPORTES PÁGInA 21 

ATEnÇão Funcionários do Juliano Moreira 
viveram domingo especial.  PÁGInA 14

FoTo: Evando Pereira
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CAnAL Conselheiros do OD visitaram 
obras do Canal Acauã-Araçagi.  PÁGInA 14

AÇão Helicóptero da Segurança orientou 
perseguição a bandidos, ontem.  PÁGInA 15

R$ 3,15 é projeção 
para alta do dólar



Tida e havida como uma das grandes 
exigências das manifestações de rua, a re-
forma política também é considerada, inclu-
sive pelo governo, como a mãe de todas as 
reformas. O problema é que este não é um 
parto fácil. As complicações começam pelas 
mudanças eleitorais, passam pelo excessivo 
número de partidos políticos atualmente 
existentes e desaguam em outro tema pra 
lá de polêmico: o financiamento das campa-
nhas. Alguns o defendem na forma exclusi-
vamente pública, outros preferem a modali-
dade mista (público e privado) e há ainda os 
que se batem pela proibição das contribui-
ções empresariais. 

Marcada desde a semana passada, a ses-
são de hoje do Senado Federal será restrita 
ao debate desta questão. Conforme anuncia-
do pelo presidente Renan Calheiros, a ideia 
é agilizar a tramitação das várias matérias 
que tratam do financiamento eleitoral, esta-
belecendo um calendário de votações. Todas 
as comissões da Casa funcionarão simulta-
neamente no próprio plenário, de forma a se 
ganhar tempo na elaboração dos pareceres 
e da constitucionalidade das propostas já 
apresentadas. 

Embora o assunto esteja na pauta polí-
tica há um bom tempo, o formato ideal de fi-
nanciamento das campanhas eleitorais cau-
sa polêmica dentro e fora do Senado. Com 
tantas ideias povoando as cabeças coroadas 
nos meios políticos, jurídicos e sociais, o 
consenso em torno de uma fórmula tem se 
mostrado quase impossível. Parlamentares 
e representantes de entidades da sociedade 
civil agem como se cada um fosse possuidor 
do modelo perfeito, pronto e acabado. E a 

verdade é que em relação a esta matéria tal-
vez nunca se possa falar em perfeição. 

Hoje as campanhas são financiadas de 
forma mista. Com recursos públicos e priva-
dos. O orçamento da União compõe parte do 
fundo partidário, e empresas e pessoas físi-
cas podem fazer doações privadas aos candi-
datos. Mas é exatamente aí que começa uma 
parte do problema. Várias entidades, entre 
as quais a Ordem dos Advogados do Brasil, 
entendem que empresas devem ser proibi-
das de financiar partidos ou candidatos. Há 
inclusive uma ação da própria OAB em jul-
gamento no Supremo Tribunal Federal. Até 
agora o placar é favorável à proibição.  

As dificuldades para definição de no-
vas regras desse financiamento não param 
por aí. Os que advogam a tese de que ele 
deve ser exclusivamente público se valem 
do argumento de que, assim, extingue-se o 
chamado “Caixa 2”, recurso a que algumas 
empresas recorrem para ajudar os candi-
datos de sua preferência. Como não há al-
moço grátis, a cobrança virá depois. Mas, 
estaria a sociedade, já tão revoltada com a 
classe política, disposta a concordar com a 
ideia de dar dinheiro para que os políticos 
se elejam? A impaciência da população, já 
tantas vezes demonstrada, não aumentaria 
ainda mais?

Muito provavelmente esta será uma 
das questões a ser abordada na sessão de 
hoje do Senado. Esperemos que, valendo-
se do bom senso, os senadores possam 
exaurir a discussão do tema e finalmente 
colocá-lo em votação. Mas, seja como for, é 
preciso não esquecer que a democracia tem 
um custo. E este é um deles.

Editorial

	 Eleições	e	financiamento
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Crônica

Medo	da	consciência

O homem desconhece muita coisa em seu 
organismo. Quase nada sabe sobre ele. Dei-
xa tudo para os médicos. Ora, se ele ignora 
grande parte de seu corpo, como vai se cons-
cientizar de seu funcionamento, como cuidar 
melhor de sua saúde, de sua alimentação, de 
sua vida? Ignorante de si mesmo, o homem é 
um inconsciente. Hoje, como sabemos, há uma 
vasta literatura abordando essa problemática, 
procurando tornar o homem um conhecedor 
de si mesmo.

O cérebro, por exemplo, deixou de ser um 
órgão misterioso, desconhecido. Há muito tem-
po, foi publicado um livro que provocou uma 
verdadeira revolução no mundo científico. O 
autor falava de uma coisa ainda desconhecida, 
na época, pela ciência: as nossas glândulas en-
dócrinas. Seu autor era Alexis Carrel e o livro 
se intitulava “O homem, esse desconhecido”. 

Mas, há um território ainda estranho. 
Não se trata do corpo físico, de sua anatomia 
e fisiologia. O território que o homem não quis 
ainda conhecer e que foge dele como o “diabo 
da cruz” - expressão muito usada por alguns 
religiosos tradicionais - é a sua própria cons-
ciência.

Por incrível que pareça, a maioria do seres 
humanos faz tudo para não se encontrar com 
o seu mundo interior. Um mundo tão perto e 
ao mesmo tempo tão distante. Enfrentar a 
consciência, cara a cara, exige muita coragem. 
Por que? Ora, porque o homem faz questão de 
esquecer os problemas fundamentais da exis-
tência: donde veio, o que está fazendo aqui no 
mundo e para onde vai. Poucos, muito poucos, 
refletem sobre essa realidade. A consciência o 
incomoda. A consciência lembra aquele mor-

cego horroroso a que alude o nosso genial Au-
gusto dos Anjos num de seus poemas: “E para 
muitos essa é a visão da consciência culpada, 
da consciência mordida pelo remorso, negra 
como um morcego”.

Daí a fuga de muitos para enfrentar tal rea-
lidade. E como fugir? Ora, não faltam meios para 
a evasão, embora temporários e que funcionam 
como meros paliativos. A verdade é que o ho-
mem, queira ou não, um dia, vai se defrontar 
consigo mesmo. Aí ele terá um céu ou um infer-
no. O céu da paz interior, do dever cumprido, a 
paz que advém de uma vida saudável, sem com-
prometimentos, sem culpas, sem medo”.

Muitos são os meios para fugir dessa rea-
lidade, desse confronto com a consciência. Ve-
jamos alguns: o barulho. Quanto mais barulho, 
mais ele sufoca a voz interior, esquece aquela 
indagação que aludimos no começo da crônica.

Quer ver outra fuga? A bebida. A bebida 
que lhe dá aquela embriaguez, espécie de anes-
tesia para as suas dores, os seus problemas, 
suas angústias e sofrimentos. Mais outra fuga? 
A festa. Na festa ninguém fala de coisas sérias. 
A festa é para a distração e não para a reflexão, 
até que venha aquela dramática interrogação 
do poeta: “E agora José?”. Outra modalidade de 
fuga: a TV, com suas novelas, seus palhaços e 
camelôs, tipo Faustão e Ratinho. 

Segue-se o esporte, notadamente o fute-
bol... Eis aí uma boa fuga. Todo mundo com a 
atenção voltada para a bola e os pés dos joga-
dores... Vejamos outra fuga: o trabalho exces-
sivo, absorvente, obsessivo. Conclusão: fuga 
implica em medo, e o maior medo do homem é 
o confronto consigo mesmo, com quem um dia 
vai se encontrar, queira ou não queira...

Ora, porque o homem faz questão de esquecer os problemas fundamentais da 
existência: donde veio, o que está fazendo aqui no mundo e para onde vai”. 

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

“A Dilma quer fazer média no fute-
bol. Ela está por baixo. Ela que cuide 
da roubalheira dos tempos de Lula, 
do tempo dela. Ela tinha que se pre-
ocupar com isso”. Palavras de Delfim 
Peixoto, vice-presidente eleito da CBF 
para o próximo mandato. Ele critica a 
Medida Provisória assinada pela pre-
sidente que limita os mandatos de 
federações e da CBF em no máximo 
uma reeleição.

Logo após a derrota para o Campinense, do-
mingo, o vice-presidente do Botafogo, Breno 
Morais, disse que equipe tem dificuldades 
financeiras para bancar a folha de pagamen-
to que está à espera dos recursos do Projeto 
“João Pessoa de Todas as Torcidas”, da pre-
feitura da capital. “Mas tenho certeza que o 
prefeito Luciano Cartaxo vai resolver isso”. 
Ele disse que poderá haver novas contrata-
ções para reforçar o elenco.

CAdê O diNHeirO?

UNInforme

LEnIênCIA 2 ARIAnO SuASSunA

A fORÇA DO SERtÃO

Os executivos da emprei-
teira Setal Engenharia e 
Construções entregaram ao 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) 
um lote de 35 documentos 
que comprovam a criação e 
a evolução do cartel que se 
apossou de contratos bi-
lionários da Petrobras. Eles 
fizeram acordo de leniência, 
que permite ao infrator co-
laborar nas investigações 
em troca da extinção de 
ação punitiva.  

Ao CADE, os executivos da Se-
tal disseram que os acordos 
entre as empreiteiras para 
burlar os contratos come-
çaram no final dos anos 90, 
tornaram-se mais frequentes 
e estáveis a partir de 2003, 
e perduraram até o início de 
2012. Ou seja, as irregulari-
dades ocorreram do final do 
segundo mandato do governo 
Fernando Henrique Cardoso, 
passaram pelos dois man-
datos de Lula e chegaram ao 
governo Dilma Housseff.

O Diário do Poder Legislativo 
publicou proposta do depu-
tado estadual Jeová Campos 
(PT) para nomear o Palácio 
da Redenção de Ariano Su-
assuna. O escritor paraiba-
no, morto no ano passado, 
nasceu dentro do prédio, 
quando seu pai, João Suas-
suna, era presidente da Pa-
raíba, em 1927. A proposta 
do petista ainda vai passar 
pelas comissões da Assem-
bleia Legislativa antes de ser 
apreciada em plenário.

O Projeto de Lei da ex-deputada 
Francisca Motta (PMDB), hoje 
prefeita de Patos, que institui a 
Região Metropolitana de Patos, fi-
nalmente vai sair do papel. Quem 
incorporou a demanda à sua agen-
da de trabalho foi o deputado Na-
bor Wanderley (PMDB), que condu-
ziu os trabalhos de implantação do 
projeto, na última sexta-feira, em 
encontro na Associação Comercial 
do Município Sertanejo. Participa-
ram da reunião representantes do 
Ideme, do IBGE e da Emater, além do secretário de Planejamento do Estado, Tárcio Pessoa, e do 
representante do Orçamento Democrático do Estado, Júnior Medeiros. A Região Metropolitana 
de Patos será incorporada por 24 municípios. Presente à reunião, o deputado federal Hugo Mot-
ta (PMDB), que preside da CPI da Petrobras, deu o mote do que esse projeto poderá trazer de 
benefícios para o Sertão: “Aqui se poderá formar consórcio de todos os tipos, visando não só a 
eficiência das máquinas administrativas das prefeituras, como também uma força para cobrar 
dos entes estaduais e federais mais recursos”. O Sertão se fortalece para o futuro.

COnCERtOS DIDátICOS
A temporada 2015 de concertos didáticos para crianças e adolescentes da Orquestra Sinfô-
nica de João Pessoa (OSMJP) ocorre hoje, às 15h, no Centro da Juventude Tony Cássio Estrela, 
no Alto do Mateus. Os concertos didáticos têm por objetivo introduzir o estudantes da rede 
pública no universo musical. No repertório, obras do Movimento Armorial, fundado por Ariano 
Suassuna, Villa-Lobos e Bach. 
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Idosos do Lar da Providência 
ganham piscina terapêutica
Investimento de mais de 
R$ 200 mil faz parte das 
ações do Programa Acolher

O governador Ricardo 
Coutinho entregou, ontem, 
a piscina do Espaço Sócio 
Terapêutico do Lar da Pro-
vidência. O investimento de 
mais de R$ 200 mil faz parte 
das ações do Programa Aco-
lher, voltado a instituições 
de longa permanência para 
idosos e gerido pela Secreta-
ria de Estado do Desenvolvi-
mento Humano (Sedh).

Ricardo Coutinho desta-
cou que a piscina entregue 
ontem integra um projeto 
muito mais amplo, lançado 
em 2013. “E vamos conti-
nuar a lançar editais dentro 
do Projeto Acolher. Ele bus-
ca criar condições cada vez 
melhores nas instituições de 
longa permanência para ido-
sos. Essas instituições na Pa-
raíba existem em número de 
39 e abrigam cerca de 1.400 
idosos”, disse. “Nós, conhe-
cendo a realidade dessas 
instituições ou da maioria 
delas, lançamos um edital de 
R$ 2 milhões, onde quase 30 
atenderam e colocaram pro-
jetos. Nós estamos executan-
do ou repassando recursos”, 
explicou.

A secretária de Desen-
volvimento Humano, Cida 
Ramos, falou sobre os be-
nefícios trazidos pela obra 
construída pelo Governo do 
Estado aos moradores do Lar 
da Providência. “A constru-
ção do espaço terapêutico 
dessa piscina vai servir não 
apenas como estímulo para 
que eles possam desenvolver 
atividades físicas, mas tam-
bém para que se congreguem 
mais, com atividades lúdicas 
e recreativas”, comentou. 

A diretora do Lar da 
Providência, Irmã Raimunda 
Lopes Souza, explicou que o 

espaço vai ser destinado a 
todos os moradores idosos 
que tiverem condições de 
se submeter a atividades fí-
sicas. “O Lar da Providência 
vai oferecer, nesse espaço, 
uma oportunidade para que 
eles se sintam mais felizes”, 
afirmou. “Temos 102 idosos 
e gostaríamos que todos pu-
dessem participar. Há aque-
les acamados, que têm difi-
culdade de locomoção. Mas 
quem tiver capacidade vai 
participar”, garantiu.

O espaço
O ambiente do Espaço 

Sócio Terapêutico possui 
teto solar para viabilizar o 
uso de energia solar. O aces-
so à piscina pode ser feito 
via elevador especial, que 
possui uma cadeira para co-
locar o usuário na água.

Entre as atividades pre-
vistas para o local estão a hi-
droginástica e hidroterapia. 
Ao associar as propriedades 
físicas da água e os efeitos 
fisiológicos do calor, a van-
tagem é um ambiente com 
menor incidência de lesões. 
Além dessa parte terapêu-
tica, o uso da piscina trará 
o bem-estar psicológico e a 
sociabilização dos usuários. 
Isso sem falar na prevenção 
de doenças por meio da prá-
tica de exercícios. 
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O espaço terapêutico da piscina do Lar da Providência vai servir, não apenas como estímulo para o desenvolvimento de atividades físicas, mas também para as lúdicas e recreativas

O governador Ricardo Coutinho entregou a piscina do Espaço Sócio Terapêutico do Lar da Providência, localizado em João Pessoa

FOTO: Edson Matos

FOTOS: José Marques/Secom-PB

As fortes chuvas 
caídas no final de se-
mana em Guarabira, a 
98 km de João Pessoa, 
provocaram muitos 
transtornos aos comer-
ciantes e feirantes. 

Na feira-livre do 
sábado (21) houve tu-
multo e apreensão. Fei-
rantes reclamaram da 
ausência de um serviço 
de drenagem para o es-
coamento da água.   

O comerciante Fred 
Silva, dono de loja de 
descartáveis, no Cen-
tro, explicou que quan-
do chove todos ficam 
preocupados com o 
alagamento que parali-
sa o comércio. 

Em 16 de setembro 
de 2014, a Prefeitura 
de Guarabira contra-
tou a empresa Sanccol, 
que iniciou as obras 
de drenagem da Ave-
nida D. Pedro II e de 
toda a área do centro 
comercial. A obra em 
execução custará R$ 
6 milhões. O prefeito 
Zenóbio Toscano dis-
se que os alagamentos 
terminarão quando a 
obra for concluída no 
final deste ano.

Enquanto os co-
merciantes contabili-
zam prejuízos, os agri-
cultores comemoram 
a chuva que ajuda na 
produção.

Comerciante sofre 
e agricultor festeja

chuva em Guarabira
curtas

Sinfônica de JP faz 
concerto didático

Castro Pinto pode 
ganhar novos voos

A Orquestra Sinfônica Municipal 
de João Pessoa (OSMJP) abriu ontem, no 
Alto do Mateus, a temporada 2015 de 
concertos didáticos voltados para crianças 
e adolescentes. Os concertos didáticos 
sempre acompanham o calendário de 
apresentações oficiais da Orquestra, tendo 
a preocupação de introduzir o alunado da 
rede pública no universo musical por meio 
deu ma abordagem facilitada.

Discutir com as companhias aéreas 
a ampliação do número de voos diários 
no Aeroporto Internacional Castro Pinto e 
participar da 13ª edição do Fórum Panrotas 
– Tendências do Turismo, em São Paulo. Estas 
são as pautas da comitiva paraibana que 
chega hoje na capital paulista e retorna no 
sábado (28). Hoje, a presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, participa do Fórum Panrotas, 
no Golden Hall do WTC Events Center.

Sine-PB tem 500 
vagas de emprego

Carne e frango têm 
variação até 178%

O Sistema Nacional de Empregos 
na Paraíba (Sine-PB) tem cerca de 500 
vagas distribuídas em todos os níveis de 
escolaridade. Entre os destaques, estão 
300 vagas para operador de telemarketing 
receptivo e 150 vagas para operador de 
telemarketing ativo, além de 15 vagas 
destinadas a supervisor de telemarketing 
e atendimento. Há ainda oportunidade de 
emprego para professor de inglês e oito vagas 
para cobrador de transporte coletivo.

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) realizou, entre os dias 16 e 
23, pesquisa de preços de vários tipos 
de carne em oito estabelecimentos da 
capital. O levantamento constatou 
que a maior variação ocorreu no 
preço do quilo da moela de frango, 
que chegou a 178,16%, com preços 
que vão de R$ 7,19 a R$ 20,00, uma 
diferença de R$ 12,81.

A piscina trará 
o bem-estar 
psicológico e a 
sociabilização dos 
usuários, além 
da prevenção de 
doenças na práti-
ca de exercícios
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Luna fala sobre encontro 
de José Américo, João da 
Mata e João Dantas

Página  6

 

Hilton Gouvêa lançou 
o livro “Histórias 
Fantásticas da Paraíba”
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Rumo à França
Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste viaja hoje para 
a Europa, onde participa do 180 Festival de Acordeom

FoTo: Andrea Gisele
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Teatro Paulo Pontes é 
entregue à população 
totalmente restaurado
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De malas prontas, a 
Orquestra Sanfônica Ba-
laio Nordeste viaja hoje 
à França, onde participa 
do 18º Festival de Músi-
ca ‘Le Printempsm des 
Bretelles’, que acontece 
até o final do mês em 

Illkirch-Graffenstaden, um dos maio-
res festivais do mundo que enaltece a 
importância e origem do instrumento, 
o acordeom.

A Orquestra Sanfônica Balaio 
Nordeste traz no fole do acordeom 
a autêntica cultura nordestina, in-
fluenciado pelos grandes nomes da 
música Nordestina, principalmente 
Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro 
e Dominguinhos. O grupo pretende 
alçar voos maiores, desta vez na cida-
de francesa, participando do evento 
que celebra as maiores atrações do 
acordeom pelo mundo, onde nenhum 

Lucas Duarte   
Especial para A União

brasileiro teve a honra de participar.
Para o maestro Lucílio Sousa a 

expectativa é ótima, já que a Orquestra 
está indo a convite. “Estamos felizes 
em poder participar deste evento que 
durante 18 anos será a 1ª Orquestra 
Paraibana a participar, será uma gran-
de troca de experiências e poder levar 
o nome do nosso Estado e nossa região 
é importante.”, disse.

Nesta viagem irá uma caravana 
composta por 16 integrantes, in-
cluindo a Orquestra Sanfônica Balaio 
Nordeste, o maestro Lucílio Sousa e 
os responsáveis pela produção Joana 
Alves e Sindônio Cavalcante. Sem dú-
vida alguma o Balaio Nordeste poderá 
continuar a ampliar seu notório traba-
lho de preservação e divulgação da cul-
tura nordestina, por isso, a Orquestra 
Sanfônica tem a arte e a originalidade 
necessárias para abrilhantar todo tipo 
de evento. 

A Orquestra realizou um show 
beneficente ano passado, que contou 
com a participação de grandes nomes 

Projeto teve início em 2010 e desenvolve diversas atividades de capacitação, a exemplo de oficinas e cursos, além de intercâmbio cultural com outros estados e países 

musicais a exemplo de Genival Lacer-
da, Cezzinha, Santanna ‘O Cantador’, 
Waldonys, Chico César, Jorge de Alti-
nho e o Sanfoneiro Mahatma Costa, a 
renda foi revertida para compra das 
passagens, não conseguiram o valor 
total, mais 25% do esperado.

De acordo com Joana Alves, produ-
tora da Orquestra Balaio Nordeste e pre-
sidente da associação, a orquestra fará 
quatro shows nestes seis dias de viagem. 
“Será um grande show, estamos ansiosos 
para que a Orquestra Sanfônica Balaio 
Nordeste se destaque ainda mais em 
outro país, será o nome do nosso Estado 
que estaremos levando neste importante 
evento fazendo acontecer o verdadeiro 
forró.”, finalizou em entrevista à reporta-
gem do jornal A União.

Balaio Nordeste 
Fundada em 2010, a Orquestra 

Sanfônica Balaio Nordeste teve origem 
em uma oficina de acordeom realiza-
da pela Associação Balaio Nordeste 
e a Funjope (Fundação Cultural de 

João Pessoa), em março de 2010. Com 
diversas modificações em sua forma-
ção desde seu início, foi em janeiro 
de 2012, após a entrada do maestro 
Lucílio, que a Orquestra adquiriu iden-
tidade e vem se firmando como um 
dos produtos culturais mais genuínos e 
expressivos da música nordestina, com 
arranjos próprios e produção musical 
feita pelo próprio maestro. No seu 
histórico estão diversas apresentações, 
como a participação durante o VII Fes-
tival da Música Instrumental do Centro 
Cultural Banco do Nordeste e, ainda, a 
abertura dos Shows em homenagem 
ao centenário de Luiz Gonzaga, no 
Dia Nacional do Forró. Atualmente, a 
Orquestra é composta por músicos ex-
perientes e alunos da Escola de Música 
Mestre Dominguinhos, escola esta que 
oferece como uma de suas aulas, o cur-
so de acordeom, mantida pelo projeto 
Cultura Viva, violão e teoria musical e 
que é ajudada pela Associação Balaio 
Nordeste através de projetos e contri-
buição dos seus associados.



Crucificaram Dilma, agora 
querem apedrejá-la ainda pregada 
na cruz. Na cruz da Petrobras. “Ela 
é a culpada de tudo”, diz a turba 
com as mãos cheias de pedras e a 
boca cheia de ódio. O inferno astral 
de Dilma começou com o 7 x 1 da 
Copa do Mundo, perante a equipe 
da Alemanha. Os germanos eram 
fortes, organizados e treinados, 
mas não tinham time para dar um 
clister daquele no 
Brasil. Ganharam 
a duras penas da 
Argentina, quase 
era empate. 

Terá Dilma 
alguma coisa a 
ver com a derro-
cada da canarinha 
diante da águia 
bicéfala alemã? 
Mesmo os está-
dios superfatura-
dos não causariam 
a derrota brasilei-
ra. As caras arenas 
não influíram nos 
resultados, prin-
cipalmente no 7 x 
1. Poderão influir 
futuramente, pois 
as verbas da Copa 
farão falta na saúde e na educação. 
As grandes arenas não vão fazer 
futuros craques. Os meninos brasi-
leiros que vestirão a camisa amare-
la vão treinar mesmo é nos terrenos 
baldios, nas praias. 

Mas a turba quer atirar pe-
dras de todo jeito. No Chile, em 
62, jogaram uma pedra na testa de 
Garrincha. Ele saiu de campo com a 
cabeça lascada. Na partida seguinte, 
voltou com a cabeça enfaixada e 

febre para ganhar o jogo. Deus pode 
não ser brasileiro, mas torce pelo 
Brasil. Às vezes deixa a bandeira 
em casa; foi o caso do jogo Brasil x 
Alemanha, e da final com o Uruguai 
na Copa de 50. Foi de lascar: Deus 
torceu pelo hipossuficiente, o Uru-
guai era a parte fraca. 

Mas agora querem apedrejar 
Dilma pregada na cruz, de cabeça 
para baixo feito Pedro. Debalde 

Jesus disse ao povo: 
“Quem nunca er-
rou, atire a primeira 
pedra”. Era uma 
manhã de sol brasi-
leiro, parecido com 
o sol da Judeia. Ruas 
esburacadas e poei-
rentas, de barro e 
pedregulhos, sem o 
pavimento superfa-
turado das emprei-
teiras. Jesus olhou os 
homens na cara, bem 
dentro dos olhos. As 
mãos abriram-se, 
deixaram cair pedras 
cruéis, baixaram-se 
as cabeças.

Aí um peregrino, 
que veio dos confins 
do Mediterrâneo, do 

extremo Oeste, de onde o sol se põe 
sobre o Mar Oceano, apanhou um 
baita seixo rolado pelo tempo. Fez 
finca e jogou a pedra. Parecia a mão 
certeira de David: a pedra voou e 
foi bater logo na fronte da que era 
acusada como pecadora. A mulher 
despencou da cruz e caiu no chão, o 
sangue tremendo e escorrendo da 
cabeça entre os espinhos. 

Como diz o cantor Falcão “a 
mão que atira pedras é a mesma 

que apedreja.”
Simão de Cirene ainda tentou 

esbater a pedra, mas foi inútil. O 
seixo pegou logo atrás do olho, na 
frente da orelha, aqui lá nela. Um 
lugar mortal. A crucificada, assim 
apedrejada, caiu ciscando aos pés 
de Jesus, mas já estava morta. 
Ciscava só por ciscar, para cumprir 
o ritual. O mestre olhou espantado 
para o andarilho, estranho naquelas 
bandas, e leu seu nome no coração, 
onde lerá o nome de cada um no 
Juízo Final.

- Emanuel bar Joaquim! Eu 
disse: quem nunca errou! Nunca 
erraste? 

E o filho de Joaquim respon-
deu: “Dessa distância, Mestre, 
nunca errei”.

E a mulher terminou de 
espernear junto às santas sandá-
lias do filho do carpinteiro, ainda 
perplexo com a pontaria daquele 
que viera das bandas de Al-Anda-
luz para ver o sábio do deserto, a 
quem as águas salgadas e doces 
obedeciam. 

As águas, mas os surdos não 
podiam obedecer, pois tinham os 
ouvidos tapados pela ignorância 
da natureza e, assim, não ouviam 
a palavra de Deus. Isso aconteceu 
para ensinar àqueles que preten-
dem interpretar a palavra de Deus 
sem o devido entendimento. Pois, 
se a palavra dos homens é difícil, a 
de Deus será mais, só compreensí-
vel pelos anjos e santos a quem Ele 
quiser revelar. Quem tiver ouvidos 
para ouvir, ouça. Dilma é nossa, viva 
ou morta. Palavra da Salvação. 

(Coluna publicada às terças, 
quintas e sábados)
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O apedrejamento da crucificada

Um notável rastejador

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

União estável
Lúcia namorou mais de dois anos com Renato 

antes de casar. Durante esse período, o namora-
do aceitou oferta de trabalho e mudou-se para o 
exterior. Meses depois, em janeiro de 2004, tendo 
concluído curso superior e desejando estudar lín-
gua inglesa, a namorada o seguiu e foi morar com 
ele no mesmo imóvel. Ela acabou permanecendo 
mais tempo do que o previsto no exterior, pois 
também cursou mestrado na sua área de atuação 
profissional.

Em outubro de 2004, ainda no exterior – onde 
permaneceram até agosto do ano seguinte –, fica-
ram noivos. Ele comprou, com dinheiro próprio, um 
apartamento no Brasil, para servir de residência a 
ambos. Em setembro de 2006, casaram-se em co-
munhão parcial de bens – regime em que somente 
há partilha dos bens adquiridos por esforço comum 
e durante o matrimônio. Dois anos mais tarde, veio 
o divórcio.

Houve vários desentendimentos e o clima entre 
os dois ficou pesado. Lúcia, alegando que o período 
entre sua ida para o exterior, em janeiro de 2004, e 
o casamento, em setembro de 2006, foi de união es-
tável, e não apenas de namoro, requereu na Justiça, 
além do reconhecimento daquela união, a divisão 
do apartamento adquirido pelo então namorado, 
tendo saído vitoriosa em primeira instância. Que-
ria, ainda, que Renato pagasse aluguel pelo uso 
exclusivo do imóvel desde o divórcio – o que foi 
julgado improcedente. 

Depois de perder em primeira instância, Rena-
to, agora ex-marido de Lúcia, interpôs recurso de 
apelação, que foi acolhido por maioria no Tribunal 
de Justiça. Como o julgamento da apelação não foi 
unânime, a ex-mulher interpôs embargos infringen-
tes e obteve direito a um terço do apartamento, em 
vez da metade, como queria. Inconformado, Renato 
recorreu ao STJ. Ao contrário da corte estadual, 
o ministro relator concluiu que não houve união 
estável, “mas sim namoro qualificado, no qual, em 
virtude do estreitamento do relacionamento, pro-
jetaram, para o futuro – e não para o presente –, o 
propósito de constituir entidade familiar”.

Seguindo esse entendimento exposto pelo 
relator, a 3ª Turma do STJ deu provimento ao re-
curso de Renato, pois, desde o princípio o mesmo 
sustentava ter sido aquele período de pouco mais 
de dois anos que antecedeu o casamento entre ele 
e a ex-mulher, um simples namoro – e não união 
estável. Ele dizia que ela /queria apenas a meta-
de de apartamento adquirido por ele antes de se 
casarem.

Para que um relacionamento amoroso se carac-
terize como união estável, não basta ser duradouro 
e público, ainda que o casal venha, circunstancial-
mente, a habitar a mesma residência. É fundamen-
tal, para essa caracterização, que haja um elemento 
subjetivo: a vontade ou o compromisso pessoal e 
mútuo de constituir família.

De acordo com o ministro, a formação do 
núcleo familiar – em que há o “compartilhamento 
de vidas, com irrestrito apoio moral e material” – 
tem de ser concretizada, não somente planejada, 
para que se configure a união estável. Por fim, o 
Superior Tribunal considerou que, caso os dois 
entendessem ter vivido em união estável naquele 
período anterior, teriam escolhido outro regime de 
casamento, que abarcasse o único imóvel de que o 
casal dispunha, ou mesmo convertido em casamen-
to a alegada união estável.

Renato está aliviado. E diz a todo o mundo uma 
frase dita por seu advogado: “convivência com ex-
pectativa de formar família no futuro não configura 
união estável”.

Pensão para homossexual
As uniões estáveis entre homossexuais têm o 

mesmo regime jurídico protetivo conferido às dos 
casais heterossexuais. Com esse entendimento, a 
4ª Turma do STJ, em decisão inédita, considerou, 
recentemente, que um dos parceiros pode pedir 
pensão alimentícia ao outro, depois da separação. 
A interpretação cria precedente para casos seme-
lhantes. Anteriormente, o tribunal já havia autori-
zado a partilha de bens na separação e o pagamen-
to de pensão previdenciária no caso de morte de 
um dos parceiros da união homoafetiva.

O novo entendimento afastou a tese de impos-
sibilidade jurídica do pedido adotada pelo TJ de 
São Paulo. O recurso foi proposto pelo parceiro que 
alega dificuldade de subsistência, pois se recupera 
de hepatite crônica, agravada pela AIDS, da qual é 
portador. Ele afirma que “desde o fim da relação, 
que durou 15 anos, não consegue se sustentar de 
forma digna”.

Parecia a mão 
certeira de David: 
a pedra voou e 
foi bater logo 
na fronte da 
que era acusada 
como pecadora
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Anualmente os advogados José Américo, João da 
Mata e João Dantas, se reuniam em uma casa alugada em 
Mamanguape, para atender seus constituintes,  operários 
da fábrica e tecidos de Rio Tinto.

Após o jantar, sempre em deliciosas receitas de pei-
xe,  num modesto restaurante da cidade, José Américo e 
João Dantas voltavam à rústica hospedaria. João da Mata 
adotava programa diferente e quando regressava ao dor-
mitório, trazia em sua companhia uma presença feminina, 
com quem repartia a rede. Por seu estilo em desarmonia 
com o dos colegas, era-lhe destinado o último quarto da 
residência. As reprimendas de João Dantas eram severas, 
embora em nada adiantassem...

Os dois sensatos defensores públicos portavam outro 
estilo. Para fugir do calor intenso, armavam suas redes na 
sala de visitas e se proibiam abordar assuntos jurídicos.

A preferência de João Dantas todavia,  iniciava-se 
com temas populares (cantorias) ou folclóricos (caçadas, 
vaquejadas). Por sua vez Zé Américo  narrava episódios 
do Brejo, com realce para ocorrências políticas ou recrea-
tivas. 

Certa feita João Dantas contou a façanha que reme-
moro, ouvida por via de quem me passou a saga.  Disse  o 
primeiro narrador que no fim do século XIX para o come-
ço do XX existiu no Cariri paraibano, um rastejador por 
nome de Augusto Seminiano,  para quem não havia mal-
feitor humano ou animal, que cometesse um crime, por 
intrincado que fosse, para ele não desvendar.  A esperteza 
assegurou-lhe a condição de ser o maior investigador  em 
toda a região sertaneja, fama que  ultrapassou a zona 
caririzeira, desceu aos caminhos do  Brejo e alcançou o 
Litoral.

Seus exitosos feitos, no entanto, não se limitavam à 
Paraíba. Foram testados nos Estados limítrofes. Na con-
dição de rastreador de roubo de cavalo e gado fazia todo 
o percurso de sua sindicância a pé e tinha como auxiliar 
um cão  que atendia pelo faustoso nome de Major. Sem 
pedigree, porém,  fiel e de faro comprovado.

O ofício de Seminiano não era remunerado. Ele o 
exercia por amor à profissão, mas às vezes era brindado 
com um cabrito,  burrego ou galinha gorda, cestos de 
legumes.

Dono de uma terrinha, criava cabras e  com o leite 
fazia queijo de coalho para seu regalo e de sua gasguita 
e submissa mulher.  Certa feita deixou o produto de seus 

cuidados secando ao sol e partiu para uma jornada, mas 
de pensamento no regresso para saborear seu quitute.  Ao 
chegar ao seu casebre,  decepcionou-se ao ver que seu 
petisco estava mutilado, sem ser por faca.  Ao examinar, 
com atenção, observou que, pelas mordidas,  o larápio 
tinha dentes miúdos.

A ladra fora identificada pela ninhada residente 
numa escavação do piso da dispensa.  A fêmea deveria 
ter saído para um passeio e como não deixara rastros 
visíveis, os caçadores (Seminiano e Major)  saíram, 
aleatoriamente, em sua perseguição, com o compa-
nheiro sempre à frente farejando, cavando, levantando 
poeira.  Até que em certo ponto depois de atravessarem 
pedregulhos, lajeados e veredas, sem perder o rumo do 
mamífero roedor, identificado, atrás, pelo cheiro de xixi, 
num pé de algodão.

Mais uma esticada observaram que a ré retornara 
à trilha de volta, naturalmente, pensando em seu apeti-
toso comestível.  Há três dias que Seminiano e o Major 
estavam no encalço da fujona e o caçador só pensava no 
banquete que o esperava.

O relógio do sol declinava e na pressa de alcançar seu 
destino a fome aumentava e ainda tinha muito chão pela 
frente.  Ao anoitecer chegaram em casa e o caçador foi pe-
gar sua iguaria, preparada com tanto esmero.  Grande,  foi 
a surpresa ao avistar a ratazana aboletada em cima do 
seu repasto.  Ao avistar o dono,  ela sumiu em desabalada 
carreira, sem amamentar os filhotes, dormindo no buraco, 
que fez de berço para eles.

Major, porém, saiu em seu encalço e trouxera-a pen-
durada pelo rabo e entregou-a a Seminiano.  Ele passou 
a faca no bucho dela  e  viu a massinha branca em suas 
tripas...

Na seca daquele ano uma cascavel mordeu  Major e 
não houve “meizinha” que lhe preservasse a vida.  Seu 
velho amigo recebeu a provação, como um castigo por 
deixar na orfandade ratinhos que careciam das tetas ma-
ternas para sobreviver.

A partir daquele dia o caçador jamais aceitou incum-
bência como rastejante, trabalho que era alegria e prazer 
de sua existência, desde que ficara viúvo da magricela e 
gasguita mulher que compusera seu destino. As sauda-
des de Major, seu velho companheiro de aventuras cam-
pestres. o deixara desolado e sem ânimo para continuar 
vivendo.

Farolito Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 24 de março de 2015

Roteiro

Literatura

Game of Thrones

No próximo dia 12 de abril, estreia na HBO a 5ª 
temporada de uma das séries de televisão de maior 
sucesso nos últimos tempos: Game of Thrones. Base-
ada na saga literária “As crônicas de gelo e fogo”, do 
escritor George R.R. Martin, a série narra as disputas 
pelo poder em uma terra medieval, cheia de fantasia, 
dragões, gigantes etc..

Apesar de eu estar muito ansioso para assistir a 
essa nova temporada, inventei de comprar os livros 
que deram origem ao seriado. São cerca de 3.600 
páginas distribuídas em cinco grandes calhamaços! 
Até aí tudo bem. A questão é que estou em plena fase 
de finalização de um mestrado e meu tempo é meio 
escasso para leituras não acadêmicas.

Mas, enfim, estou levando a sério a empreitada 
e, nos intervalos de estudo, dou pequenas lidas nos 
livros de Martin. O interessante é que eu já assisti até 
a quarta temporada na televisão, portanto conheço 
a história, o que tira um pouco do ímpeto inicial de 
conhecer o que está escrito. 

Porém, conheci uma nova forma de se deleitar 
com o prazer da leitura. É que os livros, por terem 
muito mais detalhes, possibilitam um entendimento 
maior dos porquês da história e me dão a liberdade 
de dar asas a imaginação formulando na mente os 
complexos ambientes descritos nas páginas, apesar 
de muitas vezes eu não conseguir fugir da visualiza-
ção dos personagens da série televisiva. 

Na televisão, como os cenários já são apresen-
tados prontos, a imaginação é tolhida e passo por 
outro tipo de prazer vendo a beleza das cenas e 
pensando no trabalho que deu para produzir aquilo. 
Além do mais, claro, existem algumas diferenças, 
umas mais outras menos importantes, dos livros 
para a TV.

Game of Thrones é mais um exemplo de conteú-
do transmídia (que migra de um suporte para outro) 
que faz sucesso. Milhões de pessoas procuram notí-
cias sobre a série e sites e mais sites vão dissecando 
o conteúdo, criando mais expectativas pelos episó-
dios e/ou livros. 

Relativamente, sou um novo admirador da saga, 
já que os livros começaram a ser lançados original-
mente em 1996, no exterior, e em 2010, no Brasil. 
Sendo que a série começou a ser exibida em 2011. O 
planejamento do autor é de que sejam sete livros ao 
todo, sendo que o próximo, que deverá ser intitulado 
“Os ventos do inverno”, será lançado, provavelmente, 
em 2016. 

Ou seja, um longo percurso a ser trilhado na 
leitura das obras literárias e no acompanhamento 
da série de televisão. Não sei sinceramente o que 
esperar, pois até agora não houve sinal de final feliz. 
É aguardar e se deleitar com os acontecimentos de 
Game of Thrones. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com
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Simplesmente acontece
Os jovens britânicos Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam Claflin) 

são amigos inseparáveis desde a infância, experimentando 
juntos as dificuldades amorosas, familiares e escolares. Embora 
exista uma atração entre eles, os dois mantêm a amizade acima 
de tudo. Um dia, Alex decide aceitar um convite para estudar 
Medicina em Harvard, nos Estados Unidos. A distância entre eles 
faz com que nasçam os primeiros segredos, enquanto cada um 
encontra outros namorados e namoradas. Mas o destino conti-
nua atraindo Rosie e Alex um ao outro.

Tônio

Milton Marques Júnior ao lado do seu irmão, Hilton Gouvêa, autor da obra

Em sessão de autógrafos que contou 
com as presenças de escritores - a exem-
plo do poeta Políbio Alves - jornalistas e 
intelectuais, o repórter do jornal A União, 
Hilton Gouvêa, lançou, na manhã do último 
sábado, na Livraria do Luiz, localizada no 
Centro de João Pessoa, sua primeira obra, 
intitulada Histórias Fantásticas da Paraíba 
(Patmos Editora, 208 páginas, R$ 35). O livro 
do profissional - que tem 66 anos de idade, 
dos quais quatro décadas de carreira - reúne 
cerca de 80 reportagens nas linhas investi-
gativa e de pesquisa histórica, distribuídas 
em cinco capítulos  - além de iconografia 
-publicadas ao longo dos últimos 12 anos. 

O evento - ao qual se fizeram presen-
tes, dentre outros, o jornalista e diácono 
José Nunes e o escritor Otávio Sitônio Pinto, 
ambos colunistas de A União; o repórter 
fotográfico Antônio David, além das profes-
soras e escritoras Neide Medeiros e Socorro 
Aragão - foi aberto pelo editor Carlos Rober-
to de Oliveira, proprietário da Patmos, que 
falou a respeito de como surgiu seu convite 
formulado ao jornalista Hilton Gouvêa para 
publicar o livro, além de destacar a impor-
tância do conteúdo da obra. Em seguida, o 
doutor em Letras, professor de Línguas e 
Literaturas Clássicas da UFPB (Universidade 
Federal da Paraíba), Milton Marques Júnior, 
que é irmão do próprio autor, fez a apresen-
tação do trabalho. 

“Hilton Gouvêa de Araújo destaca-se 
pelas reportagens que requerem inves-
tigação histórica”, ressaltou, na ocasião, 
o professor universitário e doutor em 
Letras Milton Marques Júnior. “Atraído pela 
curiosidade dos fatos, o faro investigativo de 
Hilton Gouvêa não se ilude e não se dá por 
satisfeito enquanto não vai às origens do 

Comédia romântica mostra relacionamento complexo

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

que lhe chega às mãos, procurando o emba-
samento de historiadores locais, regionais 
e nacionais”, prosseguiu. “O seu jornalismo 
investigativo tem resultado em frequentes 
matérias no jornal A União, principalmen-
te na edição dominical, conquistando um 
público fiel tanto de apreciadores da sua 
maneira de expor o fato como de pesquisa-
dores que partem de seus escritos para fazer 
um trabalho de maior fôlego, como ensaios e 
monografias. As reportagens devem agradar 
ao paladar do leitor contumaz, seja pelo fato 
em si, seja pela fluência de sua escrita, seja 
pela preocupação com a exatidão do que ele 
narra”, acrescentou ele.  

Depois da apresentação feita pelo pro-
fessor universitário Milton Marques Júnior, o 
escritor e jornalista Hilton Gouvêa confessou 
aos presentes que não era sua intenção 
lançar um livro, até que o editor Carlos 
Roberto de Oliveira o convenceu a realizar o 
projeto. Ele comentou – em tom de agra-

decimento – a oportunidade de poder estar 
lançando a obra e confessou sua preferência 
pela produção de matérias importantes, nas 
linhas investigativa e de pesquisa histórica, 
por exigirem fôlego na apuração dos dados 
e, por isso, causarem impacto nos leitores, 
acrescentando não gostar de produzir 
reportagens de cunho mais do cotidiano, a 
exemplo de campanha de vacinação infantil e 
a falta de peixe para a Semana Santa.

Os títulos dos cinco capítulos do livro 
são os seguintes, pela ordem crescente: 
“Paraíba - A história que não se contou”; 
“Segredos do mar da Paraíba”; “Coragem 
e ousadia dos pioneiros”; “Talentos que o 
tempo não esquece” e “Lendas e histórias 
da nossa gente”. A seleção das reportagens 
contou com a colaboração dos jornalistas 
Gonzaga Rodrigues, Martinho Moreira 
Franco, Agnaldo Almeida, Carlos Roberto 
de Oliveira e o professor da UFPB, Milton 
Marques Júnior. 

 

Repórter de A União, Hilton Gouvêa, lançou 
seu primeiro livro no último sábado, na capital 

KINGSMAN- SERVIÇO SECRETO (EUA 2014). 
Gênero:ação. Duração: 128 min. Classifi-
cação: 16 anos. Direção: Matthew Vaughn. 
Com Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron 
Egerton. Eggsy (Taron Egerton) é um jovem 
com problemas de disciplina que parece 
perto de se tornar um criminoso. Determi-
nado dia, ele entra em contato com Harry 
(Colin Firth), que lhe apresenta à agência 
de espionagem Kingsman. O jovem se une 
a um time de recrutas em busca de uma 
vaga na agência. Ao mesmo tempo, Harry 
tenta impedir a ascensão do vilão Valentine 
(Samuel L. Jackson). Adaptação da série de 
quadrinhos criada por Mark Millar e Dave 
Gibbons. Manaíra4: 12h45,18h15 e 21h15 
Manaíra11:  19h45 CinEspaço 2: 14h10  e 
19h10 Tambiá 4:  18h20 e 20h50

SIMPLESMENTE ACONTECE (ALE 2014). Gêne-
ro:Comédia romântica. Duração: 103 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Christian 
Ditter. Com Lily Collins, Sam Claflin, Christian 
Cooke . Os jovens britânicos Rosie (Lily 
Collins) e Alex (Sam Claflin) são amigos inse-
paráveis desde a infância, experimentando 
juntos as dificuldades amorosas, familiares 
e escolares. Embora exista uma atração 
entre eles, os dois mantêm a amizade acima 
de tudo. Um dia, Alex decide aceitar um 
convite para estudar medicina em Harvard, 
nos Estados Unidos. A distância entre eles 
faz com que nasçam os primeiros segredos, 
enquanto cada um encontra outros namo-
rados e namoradas. Mas o destino continua 
atraindo Rosie e Alex um ao outro. Manaíra1: 
15h40 e 20h30 e 21h50. Tambiá 1 : 18h50

BOB ESPONJA - UM HEROI FORA D’ÁGUA (EUA 
2015). Gênero: Animação. Duração: 92 min. 
Classificação: Livre. Direção: Paul Tibbitt. 
Com Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy 
Brown. Incomodado com o sucesso do Siri 
Cascudo, a lanchonete do Sr. Sirigueijo 
que tem a exclusividade na produção do 
hambúrguer de siri, Plankton, o dono da 
lanchonete Balde de Lixo, resolve traçar 
uma verdadeira estratégia de guerra para 
roubar a fórmula da iguaria, que é a base 
da alimentação da população da Fenda do 
Biquíni. Mas alguma coisa sai errado e a 
fórmula desaparece, deixando a uma vez 
pacata comunidade à beira do apocalipse. 
Agora, Bob Esponja, o funcionário padrão 
do Siri Cascudo, vai ter que unir forças com 
o ambicioso Plankton em uma viagem no 
tempo e no espaço para tentar recuperar 
a receita, contando com a ajuda da leal 
estrela-do-mar Patrick, do sarcástico 
Lula Molusco, da esquilo cientista Sandy e 
também o mercenário Sr. Sirigueijo. Outro 
interessado na fórmula é o malvado pirata 
Barba Burguer (Antonio Banderas), que os 
heróis terão de enfrentar em uma batalha 
fora da água. Manaíra8: 14h e 16h15  Tam-
biá 4:  14h20 e 16h20

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). 
Gênero: Drama. Duração: 125 min. Classifi-
cação: 16 anos. Direção: Sam Taylor-John-
son. Com Jamie Dornan, Dakota Johnson, 
Jennifer Ehle.Anastasia Steele (Dakota 
Johnson) é uma estudante de literatura 
de 21 anos, recatada e virgem. Uma dia ela 
deve entrevistar para o jornal da faculdade 

o poderoso magnata Christian Grey (Jamie 
Dornan). Nasce uma complexa relação 
entre ambos: com a descoberta amorosa e 
sexual, Anastasia conhece os prazeres do 
sadomasoquismo, tornando-se o objeto de 
submissão do sádico Grey. Manaíra 2: 13h, 
15h50,18h40 e 21h30 Tambiá 3: 14h40, 
17h40 e 20h40

TINKER BELL E O MOSTRO DA TERRA DO NUNCA 
(EUA 2014). Gênero: Animação. Duração: 
76 min. Classificação: livre. Direção: Steve 
Loter. Com Mae Whitman, Ginnifer 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: 13h15, 15h15 e  
17h30CinEspaço 3: 14h e 15h40  

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. 
Direção: Glenn Ficarra, John Requa. Com Will 
Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Um 
trapaceiro profissional (Will Smith) começa 
a treinar uma novata na profissão (Margot 
Robbie), até os dois se apaixonarem. Ao 
mesmo tempo, o sujeito tem que lidar com 
um importante adversário, dono de uma 
empresa de carros (Rodrigo Santoro).  Ma-
naíra3: 13h30 Manaíra4: 15h30  Manaíra7: 
19H40 e 21H10 CinEspaço 3: 16h40 e 21h50
Tambiá 2:  14h30, 16h30, 18h30 e 20h30
O SÉTIMO FILHO (EUA 2015). Gênero: Aven-

tura. Duração: 102 min. Classificação: 12 
anos. Direção: Sergey Bodrov. Com Jeff 
Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore. John 
Gregory (Jeff Bridges) é o sétimo filho 
do sétimo filho e mantém uma cidade do 
século XVIII relativamente bem e longe 
dos maus espíritos. No entanto, ele não é 
mais jovem e suas tentativas de treinar um 
sucessor foram todas mal sucedidas. Sua 
última esperança é um menino chamado 
Thomas Ward (Ben Barnes), filho de um 
jovem fazendeiro. Seu primeiro desafio será 
grande: Ele terá que enfrentar a Mãe Malkin 
(Julianne Moore), uma terrível e poderosa 
bruxa, que escapou do seu confinamento 
quando o grande mestre Gregory estava 
afastado da cidade. Manaíra6: 14h15, 
16h45, 19h15 e 22h 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 começa 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. Manaíra3:116h, 18h30 e 
20h45 Manaíra11: 14h45, 17h15, e 22h30 
CinEspaço 1: 14h, 18h e 22h. 
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Diversidade

Espetáculo
O Teatro Paulo Pontes, localizado 

no Espaço Cultural, foi reaberto 
na noite do último sábado com 
a apresentação do espetáculo “A 
Saga de Daluz”, do grupo Geca, 
um dos últimos trabalhos diri-
gidos pelo diretor e ator Marcos 
Pinto, morto no ano passado, e 

da peça “Amálgama”, da Cia de Dança Lunay.  O 
governador Ricardo Coutinho, a vice-governa-
dora Lígia Feliciano e o secretário de Cultura 
do Estado, Lau Siqueira, fizeram a entrega do 
equipamento, que foi totalmente reformado  e 
ganhou uma nova caixa cênica e cabine técnica, 
que possibilita receber grandes  atrações na-
cionais e internacionais. 

O novo Teatro Paulo Pontes voltou a ficar 
lotado e os espectadores puderam conferir 
o conforto das novas poltronas, tratamento 
acústico, nova climatização e o novo corredor 
central com acessibilidade. Dos 660 lugares 
disponíveis, 640 são poltronas convencionais, 
14 lugares para cadeirantes e seis assentos 
para portadores de necessidades especiais. O 
investimento no Teatro Paulo Pontes foi de R$ 
8 milhões, dentro dos R$ 48 milhões investi-
dos na reforma do Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo. 

O governador Ricardo Coutinho afir-
mou que é com alegria que entrega um dos 
principais teatros do Estado com acústica de 
qualidade, com o novo tablado, caixa cênica, 
acessibilidade, lembrando também as refor-
mas do Teatro Santa Roza e do Teatro Irácles 
Pires, em Cajazeiras, e a construção do teatro 
do Centro de Convenções. “Estamos traba-
lhando dentro de uma concepção de que a 
arte e a cultura devem servir para melhorar 
a sociedade e ser instrumento permanente a 
favor das transformações e avanços. Sem cul-
tura é impossível fazer. Esse é um investimen-
to fundamental e eu sou uma pessoa muito 
feliz porque percebo que tudo que a gente 
lutou e sonhou está conseguindo transformar 
em realidade”.

Para Ricardo, o teatro paraibano está 
ainda mais vivo e o Paulo Pontes reabre dando 
espaço para grupos locais que é uma opção da 
gestão que sabe da capacidade dos artistas de 
redefinir caminhos e atrair a juventude para 
a cidadania. “Ao ver um teatro cheio com dois 
grupos locais você percebe a força do teatro 
paraibano”. 

O secretário de Cultura do Estado, Lau Si-
queira, destacou que o governo teve o cuidado 

Teatro Paulo Pontes reaberto ao público com homenagem ao ator e diretor Marcos Pinto

Banda Sinfônica Maestro José Siqueira faz 
concerto hoje em homenagem às mulheres

A Banda Sinfônica José Siqueira 
da UFPB (Universidade Federal da Pa-
raíba) realiza há muitos anos, sempre 
no mês de março, uma homenagem às 
mulheres. Este ano, o Concerto acon-
tece hoje, às 20h, na sala Maestro Ra-
degundis Feitosa na UFPB e a entrada 
é gratuita.

O Concerto está sob a coordena-
ção do professor Sandoval Moreno de 
Oliveira da UFPB e apresenta o projeto, 
‘A Banda de Música na Academia’. Para 
este Concerto, haverá uma banda for-
mada só com mulheres e duas maestri-
nas - Aynara Silva e Laizime Fontes.

As músicas que estão na pro-
gramação e serão tocadas são: Jesus 
Cristo Super Star (Lloyd Webber), Os 
flagelados (Joaquim Pereira), Sousa-
Confuser (Michael Brand), Open Air 
(Luigi di Ghisallo), Gaúcho/Corta-

Chaca (Chiquinha Gonzaga) e Mulher 
Rendeira (Arr: Antônio Carlos Neves).

Integrada por alunos do Departa-
mento de Música da UFPB e a Escola 
de Música ‘Anthenor Navarro’, a Ban-
da Sinfônica leva o nome de um dos 
paraibanos mais ilustres, o mestre José 
Siqueira, natural de Conceição – no 
Sertão da Paraíba, que foi professor 
de Harmonia da Escola de Música do 
Instituto Nacional de Música da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Membro fundador da Acade-
mia Brasileira de Música e da Acade-
mia Brasileira de Artes. 

A maestrina Aynara Silva vai reger a banda formada apenas por mulheres no evento

A presidente da Funesc, Márcia Lucena deu as boas vindas e pontuou as melhorias

Espetáculo 
teatral 
“A Saga de 
Daluz” 
e número 
de dança 
“Amálgama” 
fizeram 
parte da 
programação de 
reinauguração 

Lucas Duarte
Especial para A União

n Evento: Concerto em homenagem às mulheres, Banda 
Sinfônica José Siqueira-UFPB
n Apresenta: Projeto ‘A Banda de Música na Academia’
n Data: Hoje
n Hora: 20h
n Local: Sala Maestro Radegundis Feitosa na UFPB

n Entrada Gratuita

Serviço

diante da preciosidade do Teatro Paulo Pontes, 
de prestar essa homenagem à memória do 
grande teatrólogo e de recolocá-lo novamente 
na rota dos grandes espetáculos, após a refor-
ma. Lau destacou o novo tratamento acústico 
que possibilita uma boa audiência em todo o 
teatro e possibilita, por exemplo, que aconteça 
de forma simultânea um show na Praça do 
Povo e uma apresentação no Paulo Pontes.  
“Iniciamos um novo período que será muito 
importante para o desenvolvimento cultural 
e econômico da Paraíba, a consolidação de 
um complexo teatral dos mais significativos 
no Nordeste. Importante fazer parte dessa 
história”. 

A presidente da Fundação Espaço Cultu-

ral, Márcia Lucena, explicou que a caixa cênica 
é a alma de um teatro e que o Paulo Pontes 
ganha alma e vida com todas as melhorias.  Ela 
adiantou que o novo Paulo Pontes já tem uma 
pauta de espetáculos até dezembro. “Iniciamos 
as apresentações com essa homenagem ao ar-
tista Marcos Pinto e, a partir de agora, estamos 
abertos para novos espetáculos. Na próxima 
semana teremos a apresentação da coreógrafa 
Débora Colker”, completou. 

Diversos atores e artistas estiveram pres-
tigiando a reabertura do Teatro Paulo Pon-
tes.  A atriz paraibana Zezita Matos, que tem 
mais de 50 anos de carreira, disse que como 
atriz e cidadã está feliz em ver que os artistas 
paraibanos e também de fora têm um espaço 

moderno e adequado para apresentarem os 
seus trabalhos. “Com a caixa acústica podemos 
dizer que o Paulo Pontes não é apenas uma 
casa de espetáculo, mas um grande teatro com 
as peculiaridades que a arte exige”.

Zezita Matos confessou que está ansiosa 
para voltar ao palco do Paulo Pontes e também 
do Teatro Santa Roza com grande público revi-
vendo os tempos áureos do teatro paraibano. 
Zezita destacou a importância do teatro ser 
ocupado pelas escolas, pois “a gente tem que 
educar os jovens para a arte e assim manter 
viva a nossa cultura”, disse.        

O ator e diretor de Teatro do Espaço Cul-
tural, Daniel Porpino, destacou a homenagem 
ao diretor e ator Marcos Pinto celebrando a 
sua vida e obra com a apresentação do espetá-
culo “A Saga de Daluz”, um dos últimos dirigi-
dos por ele em vida antes de ser assassinado 
em dezembro do ano passado. Ele destacou 
que o Dia Mundial do Teatro, que será come-
morado entre os dias 25 e 28 de março, terá 
uma programação em 12 cidades e vai home-
nagear Marcos Pinto.

Homenagem
A noite foi encerrada com muita emoção 

com depoimento emocionado da atriz Mari-
nalva Rodrigues e dos outros atores do grupo 
Geca- Cena Aberta, que trabalharam com o 
ator e diretor.  O espetáculo “A Saga de Daluz” 
aproveita a beleza poética e satírica, pincelada 
pelo humor sagaz da cultura popular. “Essa 
é a história de um casal em convulsão, verso 
tirado da rima de uma canção. Depois de quase 
20 anos, surge uma nova situação, a chegada 
de uma nova criança, menino ou menina, eis a 
questão: nascer ou não nascer, essa é a grande 
confusão”, diz a sinopse da peça.

FOTOS: Divulgação

FOTO: Divulgação
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Faturamento do setor
de serviços da Paraíba
tem maior alta do país

Tuberculose
Paraíba tem 22,1 casos por 100 mil habitantes

Hoje é comemorado o 
Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose e a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
através da área técnica de 
tuberculose e hanseníase, vai 
realizar junto à população 
ações de prevenção e cons-
cientização da doença. 

A ação alusiva ao dia 
acontecerá a partir das 8h, 
no Centro de Saúde de Man-
dacaru, onde serão realiza-
das atividades de promoção 
à saúde dos usuários, além 
de palestras sobre o que é a 
tuberculose, formas corretas 

de tratamento e exame de 
baciloscopia de escarro, uti-
lizado para identificar possí-
veis usuários infectados. 

A coordenadora da área 
técnica de tuberculose, Eveli-
ne Vilar lembra que a tuber-
culose é uma doença séria, 
mas tem cura. “É importan-
te que as pessoas conheçam 
mais sobre a doença e enten-
dam que ela tem cura, basta 
o comprometimento do pa-
ciente. Essa ação visa justa-
mente esclarecer as dúvidas 
dos usuários, não apenas 
sobre como é a doença, mas 

também como lidar com ela 
e quebrar um pouco do pre-
conceito existente”, explicou 
Eveline. 

Doença
A tuberculose é uma 

doença infecto contagiosa 
causada por uma infecção 
derivada da bactéria Myco-
bacterium tuberculosis ou 
Bacilo de Koch (BK) que afeta 
principalmente os pulmões, 
e em alguns casos outros ór-
gãos do corpo, como ossos, 
rins e meninges, membranas 
que envolvem o cérebro.

Para marcar o Dia 
Mundial de Saúde Bucal, 
comemorado na sexta-
-feira (20), a Secretaria de 
Saúde de Campina Grande 
iniciou ontem uma campa-
nha municipal de preven-
ção ao câncer de boca. As 
atividades começam com 
a I Semana de Prevenção e 
Detecção do câncer de boca 
no Distrito Sanitário IV, en-
tre os dias 23 e 27 deste 
mês. A campanha segue, 
posteriormente, com as 
ações nos outros distritos.

O câncer de boca pode 
se manifestar sob a forma 

de feridas na boca ou no 
lábio que não cicatrizam, 
caroços, inchaços, áreas de 
dormência e etc. Nas fases 
mais evoluídas, o câncer 
de boca provoca mau há-
lito, dificuldade em falar e 
engolir, caroço no pescoço 
e perda de peso. O fumo e 
o álcool são os principais 
fatores de risco para o de-
senvolvimento deste tipo 
de câncer.

A ação acontecerá em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), de cada 
distrito, de acordo com o 
cronograma da campanha. 
Serão realizadas palestras 
educativas e busca de pa-
cientes de alto risco para a 

doença. Os pacientes serão 
identificados pelos agentes 
comunitários de saúde e 
encaminhados para consul-
ta com odontólogos e marca-
ção de exames clínicos.

O público-alvo são ho-
mens com mais de 40 anos 
de idade, principalmente 
os fumantes, assim como as 
mulheres que também se 
encaixarem neste perfil. Os 
pacientes que apresenta-
rem alguma lesão suspeita 
ou alteração patológica na 
cavidade bucal serão en-
caminhados para a clínica 
da Liga Interdisciplinar de 
Combate ao Câncer Oral – 
LINCCO, do Departamento 
de Odontologia da UEPB.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

O Ministério da Saúde 
divulgou ontem os números 
de registro de casos de tu-
berculose no Brasil. Na Pa-
raíba, a taxa de incidência da 
doença é de 22,1 casos para 
cada grupo de 100 mil habi-
tantes, o sétimo menor índi-
ce do país – atrás de Paraná 
(18,7), Minas Gerais (17,4), 
Piauí (15,4), Distrito Fede-
ral (11,7), Tocantins (11,2) e 
Goiás (11).

Os dados divulgados 
pelo Ministério são prelimi-
nares e, de acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
o índice consolidado da Pa-
raíba fechou o ano de 2014 
em 27,6 casos de tuberculose 
para cada grupo de 100 mil 
habitantes. Foram registra-
das 1.052 novas ocorrências 
e, desse total, 638 são baci-
líferos, ou seja, aqueles que 
transmitem a doença.

Ontem, o ministro da 
Saúde, Arthur Chioro, na vés-
pera do Dia Mundial de Com-
bate à Tuberculose, além dos 
dados, apresentou as ações 
desenvolvidas pelo Minis-
tério da Saúde que resulta-
ram na antecipação, em três 
anos, das metas dos Objeti-

vos do Milênio da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
para 2015.

De acordo com os dados 
apresentados na sessão de 
ontem, João Pessoa apresenta 
índice de 35,7 casos da doen-
ça para cada grupo de 100 mil 
habitantes, o 12º menor índi-
ce do país entre as capitais.

O Ministério da Saúde 
pretende reduzir em 95% os 
óbitos e em 90% o coeficien-
te de incidência da doença 
até 2035. Nos últimos dez 
anos, o Brasil registrou uma 
queda de 22,8% na incidên-
cia de casos novos de tuber-
culose e em 20,7% a taxa de 
mortalidade da doença. Em 
2014, a incidência de tuber-
culose no Brasil foi de 33,5 
casos por 100 mil habitan-
tes, contra 43,4/100 mil em 
2004. A taxa de mortalidade 
de 2013 foi de 2,3 óbitos por 
100 mil habitantes, abaixo 
dos 2,9 óbitos por 100 mil 
habitantes registrados em 
2003.

Na apresentação, o mi-
nistro Arthur Chioro disse 
que a descentralização do 
tratamento para a Atenção 
Básica pode ser apontada 
como uma das causas da re-
dução nos índices da doença. 
O Sistema Único de Saúde 

(SUS) disponibiliza gratuita-
mente o tratamento contra 
a tuberculose. Para atingir a 
cura, o paciente deve realizá-
-lo durante seis meses, sem 
interrupção. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) es-
tima que, atualmente, exis-
tam no mundo nove milhões 

de casos novos da doença.

Teste rápido
O teste rápido da tuber-

culose já está disponível em 
94 municípios, alcançando 
todos os Estados e o Distrito 
Federal. Eles estão distribu-
ídos em cidades estratégicas 

para o controle da tubercu-
lose, onde se concentram 
60% dos casos novos do 
país, o que engloba todas as 
capitais e os municípios com 
mais de 130 casos novos de 
tuberculose.

Denominado“ Gene Xpert”, 
o teste detecta a presença do 

bacilo causador da doença 
em duas horas e identifica se 
há resistência ao antibiótico 
rifampicina, usado no trata-
mento. Ao todo, o Ministério 
da Saúde distribuiu 160 má-
quinas, com capacidade de 
realizar, juntas, 640 mil tes-
tes por ano.

O teste rápido da tuberculose já está disponível em 94 municípios do Brasil, alcançando todos os Estados e o Distrito Federal

FoTo: Secom-PB

Dia Mundial com ações de 
prevenção e conscientização  

Saúde realiza campanha para 
prevenir o câncer de boca

em joão Pessoa

em camPina grande

Amanda Anacleto
Sucursal Campina Grande
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Setor de serviços cresce 42% na PB
rEcEita Em alta

Variação do faturamento 
em janeiro foi a maior do
país, segundo o IBGE

Dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) mostram que 
o faturamento do setor de 
serviços da Paraíba expandiu 
42,1% em janeiro deste ano 
em relação ao mesmo mês 
de 2011, quando a Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) 
foi iniciada. O índice de cres-
cimento de receita atingiu a 
maior taxa do país.

Segundo o pesquisador 
da Coordenação de Serviços 
e Comércio do IBGE, Roberto 
Saldanha, levando em consi-
deração a média de janeiro 
de 2011, quando o IBGE co-
meçou a contabilizar a pes-
quisa, a Paraíba apresentou 
a maior taxa de crescimento 

nominal do faturamento do 
setor de serviços. “Como 
a metodologia pesquisada 
trabalhou com base de índi-
ce 100 em janeiro de 2011, 
a receita cresceu para 142,1 
em janeiro deste ano sobre 
aquele mês de 2011, o que 
aponta uma alta de 42,1%, 
o melhor resultado do país 
nessa comparação”, decla-
rou.

O índice da receita da 
Paraíba do setor de servi-
ços cresceu quase o dobro 
do país no mesmo período 
(23,8%). Já no ranking dos 
dez Estados das 27 unida-
des da federação que mais 
se destacaram, além da 
Paraíba, estão Santa Cata-
rina (36,6%), Rio Grande 
do Norte (35,7%) e Alago-
as (32,8%). (Veja o quadro 
completo do ranking)

Apontado como ativida-

de mais dinâmica da econo-
mia, o setor de serviços da 
Paraíba fechou o ano pas-
sado com a maior taxa de 
crescimento nominal entre 
os nove Estados da região 
Nordeste e quarta maior do 
país. Segundo a Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), 
o Estado registrou alta de 
8,8% no acumulado de dos 
12 meses de 2014. O índice 
ficou acima também da mé-
dia do país (6%).

A Pesquisa Mensal de 
Serviços, primeiro indicador 
conjuntural do setor, produz 
indicadores que permitem 
acompanhar o comporta-
mento conjuntural do setor, 
investigando a receita bruta 
de serviços nas empresas 
formalmente constituídas, 
com 20 ou mais pessoas ocu-
padas, que desempenham 
como principal atividade 

um serviço não financeiro 
excluído as áreas de saúde e 
educação.

A pesquisa foi iniciada 
em janeiro de 2011 e inclui 
os seguintes grupos e sub-
grupos: serviços prestados 
às famílias (alojamento e 
alimentação; outros serviços 
prestados às famílias); servi-
ços de informação e comuni-
cação (serviços TIC; serviços 
audiovisuais, de edição e 
agências de notícias); servi-
ços profissionais, adminis-
trativos e complementares 
(serviços técnico-profissio-
nais; serviços administra-
tivos e complementares); 
transportes, serviços auxilia-
res aos transportes e correio 
(transporte terrestre; trans-
porte aquaviário, transporte 
aéreo; armazenagem, servi-
ços auxiliares dos transpor-
tes e correio); e outros.

O Conselho Regional de 
Contabilidade da Paraíba 
disponibilizará até a próxima 
quinta-feira (26), das 13h às 
17h em sua sede, na Rua Ro-
drigues de Aquino, 208, Cen-
tro da capital, plantão para 
tirar dúvidas sobre a decla-
ração de Imposto de Renda 
2015, sobretudo acerca de 
inovações como o rascunho 
antes do envio e possibili-
dades de fazê-lo através de 
aplicativos em smartpho-
nes e tablets ou on-line para 
quem tem certificado digital.

A ação faz parte de par-
ceria firmada com a Univer-
sidade Estadual da Paraíba, 
através do projeto de ex-
tensão “Receita para a Cida-
dania e Desenvolvimento”, 
voltado a discussões sobre 
temática de distribuição e 
que é coordenado pelo au-
ditor e professor Francisco 
Leite. As orientações serão 
prestadas por contabilistas, 
professores universitários e 
alunos do curso de Ciências 
Contábeis da referida Insti-
tuição.

Conselho tira dúvidas
sobre Imposto de Renda

Abertas inscrições para 
o Desafio Universitário

sErviço gratuito

EmprEEndEdorismo

Dólar deve fechar o ano cotado a R$ 3,15

Os investidores e ana-
listas do mercado financei-
ro veem o dólar cotado a R$ 
3,15 no final deste ano. A es-
timativa foi divulgada ontem 
no boletim Focus, pesquisa 
feita semanalmente pelo Ban-
co Central (BC) com institui-
ções financeiras. Na última 
quinta-feira (19), a moeda 
norte-americana encerrou o 
pregão cotada a R$ 3,296, o 
maior valor desde 1° de abril 
de 2003, quando havia fecha-
do em R$ 3,304. Já ontem, o 

dólar fechou em queda, no 
patamar de R$ 3,14.

O mercado também vol-
tou a elevar a projeção da 
inflação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Para os ana-
listas, o índice fechará o ano 
com alta de 8,12%, e não 
mais de 7,93% como previs-
to na semana anterior. É a 
primeira vez este ano que a 
previsão ultrapassa 8%. Boa 
parte da alta da inflação está 
vinculada aos preços admi-
nistrados, regulados pelo go-
verno, como o da gasolina e o 
da energia. De acordo com a 

projeção do Focus, este ano, 
eles terão alta de 12,6%, e 
não mais de 12%, como esti-
mado anteriormente.

Quanto ao Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma dos bens 
e serviços produzidos por 
um país), a projeção é que a 
economia brasileira terá re-
tração de 0,83%. Na semana 
anterior, havia sido estimada 
queda de 0,78%. Já para a 
produção industrial, o recuo 
projetado para o fim deste 
ano permanece em 2,19%.

A expectativa para fe-
chamento da Selic, taxa bá-
sica de juros da economia 

e principal instrumento do 
BC para controle da inflação, 
permaneceu em 13% ao ano. 
Isso significa que o merca-
do espera que o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
eleve a taxa mais uma vez 
este ano, em 0,25 ponto per-
centual. No início de março, 
o Copom subiu a Selic em 
0,5 ponto percentual, para 
12,75% ao ano. Na ocasião, o 
patamar de elevação confir-
mou as previsões da maioria 
dos analistas.

A estimativa da dívida 
líquida do setor público per-
maneceu em 38% do PIB.

bolEtim focus

Balança comercial tem déficit de US$ 199 mi
A balança comercial re-

gistrou déficit (exportações 
menores que importações) 
de US$ 199 milhões na ter-
ceira semana de março.  O 
saldo negativo refere-se a 
US$ 3,677 bilhões em ex-
portações e US$ 3,876 bi-
lhões em importações. No 
ano, a balança está defici-
tária em US$ 6,288 bilhões. 
De janeiro a março do ano 
passado, o déficit somava 
US$ 6,256 bilhões. Os dados 
foram divulgados ontem 

pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

A média diária (volume 
financeiro por dia útil) das 
exportações até a terceira se-
mana de março ficou em US$ 
748,7 milhões, com queda de 
19,3% ante a março de 2014. 
A retração foi puxada pelos 
produtos básicos que, sozi-
nhos, tiveram queda de 32% 
na média diária, por causa, 
principalmente, de minério 
de ferro, soja em grão, pe-

tróleo bruto e carnes bovina, 
suína e de frango.

Para os  produtos ma-
nufaturados, a retração foi 
8,2%, causada principalmen-
te por aviões, açúcar refina-
do, máquinas para terrapla-
nagem, autopeças, motores 
para veículos, motores e ge-
radores e polímeros plásti-
cos. Já o faturamento com os 
itens semimanufaturados 
cresceu 4,2%, em função de 
ferro fundido, ouro, açúcar 
bruto, ligas de ferro, ma-

deira, celulose e catodos de 
cobre.

Nas importações, a mé-
dia negociada na primeira 
semana de março foi US$ 
766,9 milhões, com que-
da de 16,8% em relação à 
registrada para março de 
2014. Houve queda nos 
gastos com adubos e fertili-
zantes (37,3%), automóveis 
e partes (28%), borracha 
(25,3%), equipamentos me-
cânicos (23,8%) e farmacêu-
ticos (22,3%).

produtos básicos dEclinam

Mariana Branco
 Repórter da Agência Brasil

ranking dos dez estados com melhores desempenhos

Unidade da federação Índice de crescimento

 Paraíba 42,1%

 Santa Catarina 36,6%

 Rio G. do Norte 35,7%

 Alagoas 32,8% 

 Goiás 30,4%

 Mato G. do Sul 31,4%

 Distrito Federal 31,1%

 Tocantins 28,1%

 Ceará 28,1%

 Amapá 27,5%

 Brasil 23,8%

FONTE: PMS/IBGE

Com o objetivo de reduzir o 
montante de resíduos gerados 
na construção civil e monitorar o 
descarte desses resíduos no meio 
ambiente, a MRV Engenharia e a 
Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) fecharam uma parceria 
para o desenvolvimento de um 
estudo nas obras da construtora 
no Estado.  Durante o projeto, 
que tem duração prevista de um 
ano, cinco pesquisadores terão 
apoio da equipe de gestão am-
biental da empresa para coletar 
informações e identificar pontos 
de melhoria na gestão de resí-
duos da obra. A empresa é a pri-
meira construtora a apoiar o Pro-
grama de Gestão Ambiental nas 
Empresas (PGAMEM) da UEPB, 
que desenvolve pesquisas nas 
áreas de utilização da serragem 

de corte e polimento do mármore 
e granito, resíduo de construção e 
demolição (RCD) em materiais de 
construção, educação ambiental, 
entre outros.

Para o diretor de Produção 
da Regional Nordeste, Maurício 
Raso, a parceria será importante 
para que a empresa intensifique 
as ações sustentáveis em atendi-
mento à resolução 307 do Cona-
ma (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente), que prevê priori-
tariamente a não geração dos 
resíduos, além da redução, reu-
tilização e reciclagem. “Com a 
aplicação do controle estatístico 
teremos uma ideia de quanto de 
resíduo estamos gerando, quan-
to é aceitável ou não. Também 
estão previstas capacitações e 
treinamentos dos colaborado-

res das obras para contribuírem 
com as melhorias”.

Segundo o professor de 
Engenharia Ambiental da Uni-
versidade envolvido no projeto, 
William de Paiva, será utilizada 
uma série de ferramentas para 
analisar como o descarte de resí-
duo de construção e demolição 
está sendo feito e, a partir dos 
resultados,  serão implantadas 
melhorias periódicas em cada 
etapa da obra.

A pesquisa envolverá estu-
dantes de Engenharia Ambien-
tal e Sanitária e Engenharia 
Química da UEFB. Inicialmente, 
o projeto será desenvolvido no 
canteiro de obras do residencial 
Dallas Park, mas a ideia é que 
seja estendido para as obras da 
construtora em Caruaru.

UEPB fará estudo para reduzir resíduos gerados na construção
parcEria pEla sustEntabilidadE

Resolução do Conama prevê a redução dos entulhos da construção civil

Para estimular o empre-
endedorismo entre jovens, o 
Sebrae criou o Desafio Univer-
sitário Empreendedor, uma 
competição que consiste em 
várias atividades presenciais e 
virtuais feitas ao longo do ano. 
As inscrições para a edição 
2015 já estão disponíveis pelo 
site http://desafiouniversita-
rioempreendedor.sebrae.com.
br e podem ser feitas por alu-
nos de qualquer curso.

Além de gratuita, a ade-
são ao programa pode ser feita 
durante todo o ano por alunos 
matriculados em universida-
des credenciadas pelo Minis-
tério da Educação. O desafio 
foi todo estruturado em forma 
de competição, ou seja, duran-
te o programa, os estudantes 
vão acumulando pontos por 
meio de várias atividades. Será 
o vencedor quem contar com 
mais pontos ao final.

foto: Marcos Russo
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EDITAL DE CHAMAMENTO n. 30
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): MARCIO STEVE DE LIMA, matrícula n. 179.767-1, para no 
prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0024961-4/2014.

João Pessoa, 12 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 31
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar n. 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): JOEL 
ESPINOLA BARRETO, matrícula n. 76.066-8, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta 
Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, 
nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de 
apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0007905-3/2014.

João Pessoa, 12 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 32
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o(a) servidor(a): MARIA APARECIDA CRISPIM DE ALMEIDA RODRIGUES, matrícula 
n. 98.644-5, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da 
Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a 
sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo 
Administrativo Disciplinar nº 0031907-2/2014.

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

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 33
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o(a) servidor(a): 
MARIA VILANI SILVA FERREIRA, matrícula n. 91.623-4, para no prazo de DEZ (10) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0027875-2/2014.

João Pessoa, 20 de março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 34 . 
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: EDUARDO JORGE ROLIM DE HOLANDA, matrícula n. 157.519-8,para 
no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro 
Administrativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo 
Disciplinar nº 0013862-2/2014.

João Pessoa, 23 de Março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

EDITAL DE CHAMAMENTO n 35 . 
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei  Complementar n. 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocado o servidor: 
JOAQUIM NETO LEITE CABRAL, matrícula n.98.276-8,para no prazo de DEZ (10) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 14h00 
às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar nº 0031900-4/2014.

João Pessoa, 23 de Março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N 058/2015
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 sede deste órgão, 
situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-Governadoria - Jaguaribe, telefone 
(083)3218-4588, no dia 08/04/2015 às 9:00 horas para:

Registro de preços para aquisição de Papel (Diversos Formatos)  conforme anexo I do Termo 
de Referência.

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 15-00204-0
João pessoa, 23 de março de 2015

VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ
Gerente de Licitações da Central de Compras

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

CEHAP, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 01 de abril de 2015, às 10H00 
horas, na sede social, situada na Av. Hilton Souto Maior, 3.059, Mangabeira, nesta Capital, a fim de 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aporte de Capital decorrente de recursos proveniente 
do BNDES; b) Outros Assuntos de Interesse da Companhia. 

João Pessoa, 23 de março de 2015.
Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

EMEPA-PB            

AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº 001/2015
REGISTRO CGE N°15-00183-7, De, 18.03.2015.

A EMEPA-PB, Empresa Pública de Direito Privado, CNPJ/MF: 09.295.684/0001-70, com sede 
na Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km 07, Comunidade Jacarapé III, João 
Pessoa – PB, através de sua Pregoeira, torna ao conhecimento público, que realizará PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2015 com base na Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00, 
Decreto Estadual nº 24.649/03 e Lei Federal nº 8.666/93, conforme o seguinte:

DO OBJETIVO: Aquisição de Material de Consumo (Ração e Minerais)  destinados à manutenção 
dos plantéis bovinos, caprinos e ovinos da EMEPA-PB.

LOCAL, DIA E HORA: O recebimento, abertura e julgamento das propostas e documentação 
serão realizados no dia 09 de abril de 2015, às 10:00 horas, na Sede da EMEPA.

RECURSOS: A aquisição desses materiais de consumo se dará com recursos do Governo do 
Estado.  Classificação Programática: 35.202.20.573.5103.4747 – Natureza da Despesa: 3390.30 
– Fonte 100 – Reserva Orçamentária nº 00076, de 03/03/2015.

INFORMAÇÕES: Cópia do Edital poderá ser adquirida na Sede da EMEPA, de segunda à sexta-
-feira, no horário das 08 às 14 horas ou obtida pela internet no site: www.emepa.org.br. Maiores 
informações na sede da EMEPA-PB ou pelo telefone (83) 3198-0650/0673.

João Pessoa-PB, 23 de março de 2015.
MARIA GLAUDETE SANTOS TARGINO DE SOUSA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015 
Registro CGE Nº. 15-00201-6
OBJETO: Aquisição de 1.550 metros de Tubos em PEAD 63mm, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas no Anexo 2 – Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-

sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 09/04/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 

Registro CGE Nº. 15-00195-3
OBJETO: Aquisição de parafusos tipo estojo e grampos U para as atividades de manutenção 

em Estações de Redução de Primária e Medição, Estações de Redução Secundárias, Conjuntos 
de Regulagem e Medição e Caixas de Válvula na Rede de Distribuição de Gás Natural da PBGÁS, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 06/04/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 

Registro CGE Nº. 15-00198-7
OBJETO: Aquisição de válvulas reguladoras de pressão para o CRM do Posto Cajá, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 2 – Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-

sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 07/04/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  076/2014, em 20.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa Serra Construções e Serviços Ltda - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para a Construção de Quadra Escolar Coberta, em 

conformidade com o TC PAC nº 7804/2014 FNDE/MEC.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Ibiara-PB, 16 de Fevereiro de 2015
Pedro Feitoza Leite  -  Prefeito                          

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMO-
TIVAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 385.411,50.

Santa Helena - PB, 23 de Março de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E SERVIÇOS MECÂ-
NICOS EM GERAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015.
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIVIDADES 

DA SECRETARIA DE SAÚDE 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE 
ALTA E MEIA COMPLEXIDADE 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 302 0040 2090 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO SAMU 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2104 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF 
3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2105 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATÓRIO DE 
PROTESES(TIPO I) 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA 
QUALIFICA SUS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2112 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓ-
RIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 100 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 3390.30 99 100 - MATERIAL DE CONSUMO 3390.39 99 
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00002/2015 - 23.03.15 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 385.411,50

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA CARDIO-
VASCULAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLÍNICA DE FISIOTE-
RAPIA SANTA HELENA - R$ 67.200,00.

Santa Helena - PB, 23 de Março de 2015
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA - Secretária

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015.
DOTAÇÃO: 10 301 0010 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390.39 99 

100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2076 COMPENSAÇÃO 
DE ESPECIALIDADES REGIONAIS DO SUS 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA 10 302 0040 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 3390.39 99 
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 302 0010 2089 MANUTENÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MEIA COMPLEXIDADE 3390.39 99 800 - OUTROS SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2104 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
NASF 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2105 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO E LABORATÓRIO DE PROTESES(TIPO I) 3390.39 99 800 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10 301 0040 2106 IMPLANTAÇÃO E MANUT. 
DO PROGRAMA QUALIFICA SUS 3390.39 99 800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA 10 301 0040 2889 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MÉDICAS 3390.39 99 100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e:
CT Nº 00003/2015 - 23.03.15 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SANTA HELENA - R$ 67.200,00

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 07 de abril de 2015, às 09:00 
horas, na Sala da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 020/2015. 
Objeto: Aquisição de Tubos e Conexões, destinados a 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, 23 de março de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – REGISTRO DE PREÇOS

Registro CGE Nº. 15-00199-6
OBJETO: O presente Edital tem por objeto o registro de preços prestação de serviço de limpeza 

de terreno e remoção de resíduos, 02 (duas) vezes por ano, devendo inclusive providenciar a 
destinação final dos resíduos para aterro sanitário de João Pessoa/PB e apresentar documentação 
comprobatória, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 10/04/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 

Registro CGE Nº. 15-00200-7
OBJETO: Aquisição de válvulas de bloqueio tripartidas para a substituição das atualmente 

instaladas nos equipamentos da Rede de Distribuição de Gás Natural – RDGN e composição de 
estoque sobressalente da PBGÁS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Através do site http://www.pbgas.pb.gov.br e / ou obtido pelos interes-
sados, de segunda a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min 
e das 14h30min às 17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na Rua Avenida Presidente Epitácio 
Pessoa, n° 4.756, Cabo Branco, João Pessoa – PB.

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 08/04/2015, às 14h30min na 
sede da PBGÁS, no endereço acima. 

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Cuitegi/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE) - 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-
TURA - 12.361.0008.2009/12.361.0008.2010 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30- MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 31/12/2015. CT Nº 00010/2015 – DT. ASS. 13/03/2015 - CRISTIANO 
MENDES DOS SANTOS – CPF Nº 086.744.324-33 - Valor: R$ 19.678,80,00; CT Nº 00011/2015 – 
DT. ASS. 13/03/2015 - IZABEL CRISTINA FELINTO MONTEIRO – CPF Nº 086.659.714-08 - Valor: 
13.375,00; CT Nº 00012/2015 – DT. ASS. 13/03/2015 - JOSIAS DA SILVA SOARES – CPF Nº 
075.363.374-42 – Valor: 18.240,00 e CT Nº 00013/2015 – DT. ASS. 13/03/2015 - FÁBIO CARVALHO 
DOS SANTOS – CPF Nº 028.532.434-94 – Valor: 19.540,50

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2015, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Cuitegi/PB, HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CRISTIANO MENDES DOS SANTOS – CPF 
Nº 086.744.324-33 - Valor: R$ 19.678,80,00; IZABEL CRISTINA FELINTO MONTEIRO – CPF Nº 
086.659.714-08 - Valor: 13.375,00; JOSIAS DA SILVA SOARES – CPF Nº 075.363.374-42 – Valor: 
18.240,00 e FÁBIO CARVALHO DOS SANTOS – CPF Nº 028.532.434-94 – Valor: 19.540,50.

Cuitegi – PB, 12 de Março de 2015
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 018/2015
OBJETO: Aquisição  de forma  parcelada de pneus e assessórios  instalados   destinados a 

frota de veículos do município, bem como os carros agregados conforme termo de referencia em 
anexo I do edital ABERTURA: Dia 06 de Abril  de 2015 as 15:30:00 Horas. INFORMAÇÕES: Os 
interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça Jose Alves da Costa, 75, Centro, 
MATUREIA - Estado da Paraíba,  de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Matureia- PB, 23 de Março de 2015
DENIS MAIA SILVINO

Pregoeiro Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Manoel de Barros, 193 - Centro - Remigio - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001461. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33641631.
Email: licitacoesremigio@gmail.com

Remigio - PB, 24 de Março de 2015
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

Valdimiro Limeira de Sousa- CPF: 082.084.094-72 Torna público que requereu a SUDEMA uma 
Licença de Operação sob número de processo 1079/2015 para edificação multifamiliar com 04 
unidades. Situado na Rua Carlos Antonio Galiza de Andrade, 103, Cuia, João Pessoa - Pb.

N & D ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 11.909.518/0001-69, Torna público que requereu a sua 
Licença de Instalação junto a SUDEMA, de uma Construção com 24 Unidades, localizado à Rua 
Profª Cristina Dilorenzo Marsicano, QD. 004, LT. 309, PLANALTO DA BOA ESPERANÇA, JP-PB, 
através do Processo 2015-001148/TEC/LI-3873.

JOSÉ CARLOS DE SOUSA – CPF Nº 046.480.134-68, Torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para um 
Imóvel Residencial Multifamiliar, situado na Rua Edson Alves de Lima, Lote 12 QD 12, Loteamento 
Praiamar, Camboinha I, Cabedelo – PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 770/2013/PROC. N° 2012-008616 – 
Operação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Guarabira = IT:4.283.827,87 = ÁC 
1Ha = NE:30 - Município – GUARABIRA UF: PB: Processo: 2015-000914/TEC/LO-9447.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação n°408/2015 em João Pessoa, 05 de Março de 2015 – Prazo: 
1460 dias. Para a atividade de: Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário composto da ETE 
Catingueira/Caiçara; rede coletora; interceptores; Estações Elevatórias de Esgotos; emissários 
de recalque; ligações domiciliares. Na(o) NA CIDADE Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB: 
Processo: 2015-000662/TEC/LO-9368.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 906/2013/PROC. N° 2013-001332 – 
Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Campina Grande / Adutora São 
José da Mata / Pocinhos - PB = IT:18.500.000,00 = ÁC 766,7 m² - Município – CAMPINA GRANDE 
UF: PB: Processo: 2015-001603/TEC/LI-3920.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1654/2014/PROC. N° 2014-001421 – 
Sistema Integrado de Abastecimento de Água da cidade de Alcantil e Riacho de Santo Antônio PB 
= IT:1.797.163,75 = ÁC 50m² = NE:08 - Município – ALCANTIL E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 
UF: PB: Processo: 2015-001604/TEC/LI-3921.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1616/2014/PROC. N° 2014-002455 – 
Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Cabedelo = IT:2.920.669,83 = ÁC 
40m² = NE:08 - Município – CENTRO CABEDELO UF: PB: Processo: 2015-001608/TEC/LI-3922.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 1208/2013/PROC. N° 2013-001751 – 
Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Mamanguape = IT:5.400.000,00 = 
ÁC 6,9Ha = NE:05 - Município – MAMANGUAPE UF: PB: Processo: 2015-001642/TEC/LO-9584.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Operação N° 1036/2013/PROC. N° 2012-008960 – 
Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Patos = IT:715,997,39 = ÁC 1,26Ha 
= NE:06 - Município – PATOS UF: PB: Processo: 2015-0006145/TEC/LO-9587.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, Renovação da Licença de Instalação N° 1377/2014/PROC. N° 2014-000694 – 
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Cajazeiras = IT:14.850.000,00 = 
NE:12 - Município –  CAJAZEIRAS UF: PB: Processo: 2015-001640/TEC/LI-3939.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA - CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna 
público que requereu junto a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Licença de Operação – Hospital Regional de Mamanguape, situado a BR 057; Via Lateral nº22. 
Município – MAMANGUAPE UF: PB: Através do Processo: 2015-000720/TEC/LO-9394.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES- CNPJ/CPF Nº 08.778.268/0001-60 Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 
N.º 439/2015 em João Pessoa, 13 de março de 2015 – Prazo: 300 dias. Para a atividade de: Centro 
Especializado em Reabilitação Na(o) CONJUNTO HABITACIONAL MUTIRÃO, S/N., Município: 
SOUSA – UF: PB. Processo: 2015-001569/TEC/LP-2388.

Neste mês de março, mês 
dedicado à mulher, o Fórum 
de Ciência e Cultura, contem-
plado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico do 
Estado (Iphaep), debaterá "A 
Questão da Mulher Quilombo-
la na Paraíba". O evento, que 
tem como objetivo aproximar 
as linguagens científicas e 
culturais, acontece amanhã, 
a partir das 15h, no auditório 
da Iphaep. Na Paraíba, existem 
140 unidades quilombolas, a 
exemplo da comunidade ur-
bana de Paratibe.

Recentemente, o Fórum 
foi reestruturado pela atual 
gestão, que trouxe uma nova 
metodologia, voltada para o 
debate das comunidades tradi-
cionais, como quilombolas, ci-

Iphaep realiza debate sobre as 
mulheres quilombolas na PB

Fórum de CiênCia e Cultura

Existem atualmente 140 unidades quilombolas no Estado

ganos e indígenas. Com tantas 
unidades na Paraíba, nada me-
lhor do que abordar as ques-
tões que permeiam o universo 
das comunidades quilombolas, 
trazendo os seus genuínos re-
presentantes para a discussão, 

como a já falada comunidade 
de Paratibe, localizada na peri-
feria da capital e a de Mituaçu, 
no município do Conde. 

A palestrante do evento 
será a professora Maria da Pe-
nha Teixeira de Sousa, repre-

sentante da Escola Olho Vivo 
do Tempo, situada no Vale do 
Gramame. Além dela, a antro-
póloga Ester Pereira Fortes, 
representante do INCRA, par-
ticipará como debatedora.

A diretora executiva do 
Iphaep, Cassandra Figueiredo, 
fala da importância do evento. 
"Queremos ampliar as nossas 
discussões referentes ao patri-
mônio cultural, que vai além 
dos aspectos físicos. Quere-
mos discutir também, os bens 
culturais de caráter imaterial, 
constituídas nas diversas ma-
nifestações culturais, conheci-
mento e expressões de grupos 
tradicionais do nosso Estado, 
numa perspectiva de revitali-
zação e valorização da identi-
dade dos mesmos".

Foto: Naty Torres



Advogado Odon 
Bezerra, médico Aucélio 
Melo de Gusmão, em-
presários Marcos Gui-
marães e Ednaldo Trocolli, 
jornalista José Vieira Neto, 
Sras. Leda Rodrigues de 
Carvalho, Magna Ângela 
Ribeiro Coutinho, Erika 
Cristina Pereira Nogueira 
e Geralda Almeida, pro-
fessora Valquíria Alencar, 
juiz de Direito José Mar-
cos da Silveira Farias.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  O poeta Políbio Alves está 
sendo homenageado no Projeto  
Parede Poética que o Sesc real-
iza até 23 de abril na Academia 
de Comércio Epitácio Pessoa, 
localizada na Praça Venâncio 
Neiva, no Centro.
  A arte da parede poética “Os 
Objetos Indomáveis” é assinada 
por Kleiton D´Araújo e coordenada 
pelo jornalista Chico Noronha.

Zum Zum Zum
   A professora Tânia Castelliano anunciando nova turma para 11 de 
abril para o curso de Mestrado Internacional em Serviço Social “Anne Sullivan”. 
Informações no email taniacastelliano2013@gmail.com.

FOTO: Goretti Zenaide

30 anos
COM 30 anos de 

sucesso, o humorista 
Nairon Barreto com 
seu personagem Zé 
Lezin volta ao pal-
co em João Pessoa, 
para alegria de seus 
milhares de fãs.

Será no dia 4 de 
abril, na Praça do Povo 
do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, 
onde ele gravará o 
DVD comemorativo 
“Zé Lezin 30 Anos de 
Humor”. Os ingres-
sos estão à venda na 
bilheteria do Espaço 
Cultural.

   Foram iniciadas as obras de urbanização e paisagismo na entrada do 
bairro de Camalaú, em Cabedelo.  Pela planta apresentada vai ficar uma beleza com 
passeio público, ciclovias, espaços verdes e abrigos padronizados para passageiros.

“Boa é a vida, mas 
melhor é o vinho. 
Bom é o amor, mas é 
melhor o sono”

“Um beijo na mão pode 
fazer você se sentir muito 
bem, mas uma tiara de dia-
mantes dura para sempre”

FERNANDO PESSOA MARILYN MONROE

Beach Tennis

OS ATLETAS 
Giba Ruy e Igo Cunha 
conquistaram mais um 
prêmio para o Esporte 
Clube Cabo Branco na 
quinta edição da Copa 
do Nordeste de Beach 
Tennis. O evento 
reuniu representantes 
de todos os estados 
nordestinos na Praia 
de Lucena, neste final 
de semana.

FOTO: Dalva Rocha

Participantes do último encontro do Clube do Feijão Amigo no Haras

Oficinas
A FUNDAÇÃO Es-

paço Cultural da Paraíba 
abriu inscrições para 
oficinas de diferentes 
linguagens artísticas. 
Entre as várias opções, 
destaque para a Oficina 
de Modelagem em Argila 
para crianças e a Oficina 
Descoberta do Desenho 
para maiores de 60 anos.

Clube do Feijão Amigo

Cambridge
ESTÃO abertas 

as inscrições para os 
exames da Cambridge 
YLE, PET, FCE, CAE e 
CPE, promovidos pela 
Cultura Inglesa.

A escola, que 
oferece ensino de 
qualidade da língua 
inglesa, é comandada 
pelos irmãos David e 
Andrew Barlow.

Médicos Laércio Atayde, Aucélio Gusmão que hoje aniversaria e Fernando Florêncio

FOTO: Dalva Rocha

Cristina e Onaldo Mendes com Fábio Bezerra Cavalcanti, proprietário 
do restaurante Haras Pedra de Fogo

FOTO: Goretti Zenaide

Cláudia Dias, Dayse von Söhsten Lima, Andrea Ruffo, Gracinha Braga, Tania e Eunice do Egipto, Ana 
Berenice Maia, Penha Alves, Gracinha Lyra, Ceiça Guimarães, Regina Coeli e Janete Lins

FOTO: Dalva Rocha

Participantes do último encontro do Clube do Feijão Amigo no Haras Pedra de Fogo

FOI no restaurante Haras Pedra de Fogo, na ci-
dade de Pedras de Fogo que o Clube do Feijão Amigo 
da Paraíba promoveu mais um animado encontro com 
seus associados e convidados. Sob o comando de Onaldo 
Mendes o encontro constou do almoço característico 
do clube que é feijão, arroz, bife e ovo frito, além de 
apresentação da Cachaça Bandolera e do conjunto de 
forró de pé de serra Trio Bandolera. 

UM CONTAINER como ambiente residencial foi a 
proposta da jovem designer de interiores Maria Luiza 
Pedrosa Nogueira na sua tese de conclusão do curso no 
Instituto Federal de Educação e Tecnologia da Paraíba. 

A formanda, que é filha do jornalista Valter Nogueira 
e Jussara Pedrosa Nogueira (in memoriam) apresentou a 
viabilidade de transformar o container numa casa.

Novas ideias

A CLASSE teatral paraibana comemora a reinau-
guração do Teatro Paulo Pontes, realizada no último 
sábado pelo Governo do Estado, que promoveu refor-
mas substanciais ao equipamento, dotando-o de mais 
conforto nas poltronas, tratamento acústico, nova 
climatização, corredor com acessibilidade e uma nova 
caixa cênica e cabine técnica que vai possibilitar a vinda 
de grandes atrações internacionais.

A solenidade foi prestigiada pelo governador Ricardo 
Coutinho e pela vice-governadora Lígia Feliciano.

Alegria, alegria

COMEÇA hoje a programação da Semana Santa 
organizada pela Arquidiocese da Paraíba, com a realização 
da Via Sacra na Lagoa Parque Solon de Lucena, a partir 
das 19h.

Amanhã, haverá à noite a tradicional Procissão do 
Encerro, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
até a Igreja da Misericórdia, no Centro. 

Semana Santa

AS PALETAS mexicanas Helado Monterrey delicio-
sos picolés com recheio, conquistam cada vez mais os 
consumidores paraibanos. 

Com quiosques nos shoppings Manaíra e Mangabeira, 
a franquia tem a frente, a empresária Margarida Oliveira 
que também está atendendo para festas e eventos. 
Informações no Tel. 9600-0081.

Delícias de paletas

   No Espaço Viver Melhor da Unimed JP, acontece hoje uma oficina 
sobre acondicionamento de leito humano voltada para clientes que estão 
amamentando.

Brasil Sabor
ESTÁ marcada para 

os dias 14 a 31 de maio 
a 10a edição do Festival 
Brasil Sabor, promovida 
pela Abrasel. Este ano, os 
restaurantes vão ofere-
cer aos clientes des-
contos de até 50% nos 
pratos escolhidos.
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Helicóptero Acauã da PM 
colabora com apreensão 
de adolescente em JP
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Em João Pessoa, choveu 
124,1 mm no fim de semana 
e quatro árvores caíram

Chuva atinge Litoral e Sertão
NA PARAÍBA

As chuvas desse fim de 
semana em João Pessoa pro-
vocaram a queda de quatro 
árvores, uma delas próximo 
a Basílica de Nossa Senho-
ra das Neves, no Centro, e 
alagamentos em diversos 
pontos da cidade, deixando 
o trânsito lento e dificultan-
do o deslocamento dos pes-
soenses que saíam de casa 
para o trabalho. De acordo 
com informações da meteo-
rologista da Agência Execu-
tiva de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba (Aesa), 
Marle Bandeira, em João 
Pessoa as previsões para 
hoje são de mais chuvas em 
toda a faixa litorânea e de 
chuvas isoladas no Sertão e 
Alto Sertão da Paraíba. Des-
de o dia primeiro de março 
até essa segunda-feira (23) 
o volume de chuvas regis-
tradas em João Pessoa foi 
265 mm.

Em razão da chuva e 
dos alagamentos, o trânsito 
ontem ficou lento, princi-
palmente na cidade baixa, 
mais precisamente em Fren-
te à Estação Ferroviária; no 
Altiplano Cabo Branco, no 
Castelo Branco, em Cruz das 
Armas, no Parque Solon de 
Lucena (Lagoa), no bairro 
dos Bancários e também na 
BR-230, no quilômetro entre 
o bairro de Intermares e a ci-
dade de Cabedelo e próximo 
ao estádio Almeidão e à en-
trada do bairro do Geisel.

Segundo o coordena-
dor da Defesa Civil munici-
pal, Francisco Noé, não foi 
registrado deslizamento de 
barreira nem desabamentos 
de moradias. “Mesmo assim, 
os telefones da Defesa Civil 
receberam muitas ligações 
de pessoas assustadas com 
os alagamentos, mas não foi 
registrada nenhuma ocor-
rência considerada grave. 
No bairro de Mandacaru, 
próximo as Cinco Bocas, um 
homem foi denunciado por 
estar construindo uma casa 
em cima de uma galeria plu-
vial e teve que refazer o pro-
jeto”, disse Noé. 

Ele informou também 
que os técnicos da Defesa Ci-
vil continuam monitorando 
os pontos de alagamentos e 
áreas de risco da cidade, em 
parceria com agentes da Se-
cretaria de Infraestrutura e 
da Emlur. 

Linha direta 
Qualquer ocorrência 

em decorrência de chuvas 
ou da situação precária de 
moradias pode ser infor-
mada à Coordenadoria de 
Defesa Civil, por meio da Li-
nha Direta 0800 285 9020, 
que funciona em regime de 
plantão durante as 24 ho-
ras. A “Força Municipal de 
Prevenção de Riscos – JP em 
Ação” conta com o suporte 
das secretarias de Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb), 
Infraestrutura (Seinfra), 
Desenvolvimento Social (Se-
des), Segurança e Cidadania 
(Semusb), Meio Ambiente 
(Semam) e da Autarquia Es-
pecial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur).

Chuvas e temperatura 
Ainda segundo infor-

mações da Aesa, durante 
o fim de semana, além do 
Litoral, onde choveu 124,1 
mm, chuvas também foram 
registradas no Sertão e Ca-
riri. Em Coremas, choveu 
74,6 mm; em Patos 21,4 
mm; em Sousa, 49,4 mm e 
em Monteiro, 47,6 mm. Para 
a região do Cariri e Curima-
taú paraibano, a previsão é 
que hoje as chuvas ocorram 
de forma variável, interca-
ladas com sol.

No fim de semana, as 
cidades que registraram as 
maiores precipitações fo-
ram Manaíra, com 103,2 
mm, seguida por Sousa e 
São Gonçalo, no Sertão, com 
83,8 mm. Outras cidades 
que também aparecem com 
os maiores índices de preci-
pitação são Santa Luzia, com 
74,7 mm, e Aparecida, com 
63 mm. A cidade de Boquei-
rão, onde está localizado o 
Açude Epitácio Pessoa, não 
teve uma precipitação ani-
madora (3,3mm) em todo o 
fim de semana. 

A meteorologista Mar-
le Bandeira revelou que as 
precipitações deverão con-
tinuar até o mês de abril e 
as previsões para hoje são 
de chuvas isoladas nas re-
giões do Sertão, Alto Sertão, 
Cariri e Curimataú. No Bre-
jo e Agreste, as previsões 
também são de pancadas de 
chuvas. 

No que diz respeito à 
temperatura, no Litoral ela 
não deve ultrapassar os 
30ºC. No Brejo e Agreste a 
previsão é a seguinte: mí-
nima de 20ºC e máxima de 
28ºC. Hoje, os termômetros 
devem variar entre 21ºC e 
29ºC. No Cariri e Curimataú, 
a temperatura pode chegar 
a 34ºC, mesmo com previ-
sões de chuvas isoladas. No 
Sertão, o tempo também 
permanece instável, com 
possibilidade de chuvas, e 
os termômetros deverão fi-
car entre 22ºC e 35ºC. 

Situação dos açudes
Mesmo com as chuvas 

que foram registradas nos 
últimos dias no Sertão, Alto 
Sertão, Cariri e Curimataú, os 
açudes continuam com seus 
reservatórios abaixo de sua 
capacidade. Segundo a Aesa, 
o Açude de Boqueirão apre-
senta capacidade que requer 
atenção, com cerca de ape-
nas 20% da capacidade. 

Semob
Nos dias de chuva, a 

Semob recomenda aos mo-
toristas que acendam os fa-
róis, reduzam a velocidade 
e respeitem sempre a sinali-
zação. Manter uma distância 
segura do carro que está na 
frente também é sempre re-
comendável a fim de evitar 
freadas bruscas e pequenas 
colisões.

Os próprios cidadãos 
podem acionar os agentes de 
mobilidade em caso de pro-
blemas no fluxo de veículos. 
De segunda a sexta-feira, a Se-
mob disponibiliza uma Cen-
tral de Reclamações e Infor-
mações, que funciona como 
mecanismo de diálogo entre 
a população e a superinten-
dência. Em caso de dúvidas, 
sugestões ou reclamações, o 
cidadão deve ligar para o nú-
mero 0800 281 1518.

George Wagner
Sucusal de Sousa

Foto: Evandro Pereira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Janielle Lima
Especial para A União

A situação dos moradores da 
comunidade do Timbó, no bairro 
dos Bancários, tem se complica-
do neste período chuvoso. Além 
da água da chuva, o esgoto tam-
bém invade as casas, arrastando 
o lixo e deixando o mau cheiro 
por todo o lugar. “A dificuldade 
não é de perder alguma coisa, o 
que nos preocupa é que as crian-

ças ficam querendo brincar com a 
água contaminada. Todo mundo 
aqui tá doente, minha filha ca-
çula de dois meses tá vomitando 
direto”, lamentou Daniela Araru-
na, dona de casa e mãe de três 
crianças, Eloisa Vitoria de 2 me-
ses, Eloa Vitoria de 4 anos e Juan 
Emanuel de 2 anos.

“Começa a chover, o rio trans-
borda e então tem a água da 
chuva, do rio e do esgoto em um 
só ambiente. Além do lixo que a 

população joga e acaba entupin-
do toda a tubulação que é fina. 
A água desce da parte mais alta 
da comunidade e vai para a par-
te mais baixa, inundando tudo”, 
explica Josival Soares, encarrega-
do de obras na empresa Caenge 
(Construção Administração e En-
genharia), responsável pelo cal-
çamento do local. “Não faz par-
te do meu trabalho, mas sempre 
que a situação aperta, ajudamos 
uns aos outros”, acrescenta.

Moradores do Vale do Timbó foram os mais afetados

Açude de São Gonçalo aumentou 9 cm

As chuvas voltaram a cair 
no sertão da Paraíba. Cho-
veu praticamente em todas 
as cidades da Grande Sousa. 
Algumas comunidades regis-
traram índices superiores a 
80mm. Agricultores da região 
retomaram a esperança e o 
trabalho na lavoura maltra-
tada pela irregularidade do 
período chuvoso. Pequenos 
açudes em cidades da região 
sangraram e bom volume 
de água deve escoar para os 
grandes mananciais.

Dados repassados pelo 
Escritório da Emater do muni-
cípio de Sousa apontaram boas 

chuvas em mais de 12 cidades. 
Em Aparecida, o índice foi de 
63 mm; no Lastro tivemos o 
registro de 26,9 mm; em Mari-
zópolis, 34,9; em Nazarezinho 
a chuva foi de 52 mm; em São 
José da Lagoa Tapada o índice 
alcançou 50 mm. Choveu tam-
bém nas cidades de Santa Cruz, 
51 mm; São Francisco, 28,6 
mm; Vieirópolis: 51,4 mm, e 
Uiraúna, 16,6 mm.

Dentre as cidades da 
região, a maior chuva foi na 
cidade de Sousa, com 65 mm. 
O acumulado de chuvas na ci-
dade este ano é de 366,7 mm. 
Em janeiro choveu 54,1 mm; 
em fevereiro, 11,7 mm e até 
o momento no mês de março 
o acumulado é de 194,9 mm.

Índices também impor-
tantes da retomada das chu-
vas foram observados nas 
cidades da região do Vale do 
Piancó. Em Conceição o índi-
ce foi de 89 mm; no municí-
pio de Ibiara, 48 mm, e San-
tana de Mangueira, 53 mm.

Pluviômetros particula-
res registraram chuvas acima 
da média em várias comuni-
dades. Em lotes do projeto 
Várzeas de Sousa a chuva foi 
de 100 mm. No perímetro ir-
rigado de São Gonçalo, muni-
cípio de Sousa, o índice oficial 
foi de 59 mm, mas em alguns 
setores foram registradas 
chuvas de 70 mm, como na 
Rua Dezesseis, e até 83 mm 
nos núcleos habitacionais.

O açude de São Gon-
çalo que abastece as cida-
des de Sousa, Marizópo-
lis, Nazarezinho e todo o 
perímetro irrigado de São 
Gonçalo mais três núcleos 
habitacionais chegou a au-
mentar 9 cm na sua lâmina 
de água. Em virtude das 
boas chuvas, em Nazarezi-
nho a expectativa é que a 
água proveniente da san-
gria de pequenos açudes 
desemboque no manancial.

O açude de São Gonçalo 
estava com 8.3% da sua ca-
pacidade hídrica no último 
sábado. O manancial está em 
estado de observação, segun-
do dados repassados pela 
Agência Executiva das Águas.

REGIÃO DE CAJAZEIRAS

Aesa registra altos índices pluviométricos
Depois da frustração 

por não ter chovido no Dia 
de São José, comemorado 
no dia 19 de março – segun-
do a tradição, chuva nesse 
dia é sinal de um bom in-
verno –, voltou a chover em 
vários municípios polariza-
dos por Patos no último do-
mingo (22). As precipitações 
começaram na parte de tarde 
e se estenderam por quase 
toda a noite, mas, de manei-
ra moderada.

Segundo a Agência Exe-

cutiva de Gestão das Águas 
(Aesa), em Junco do Seridó 
foram registados 0,5 mm; 
em Mãe D’água, 42 mm; Mal-
ta, 17,8; Patos, 42 mm; Qui-
xaba; 5,4 mm; Santa Luzia, 
74,7 mm; Santa Terezinha, 
25,8 mm; São José de Espi-
nharas, 17,4 mm; São José 
do Bonfim, 12,2 mm; São 
José do Sabugi, 38,6 mm, e 
São Mamede 14,2 mm. Os 
dados são referentes à cole-
ta feita na manhã de ontem.

Já no caso específico do 

município de Patos, segun-
do o coordenador da Defesa 
Civil, Sebastião dos Santos 
Lima, os índices foram va-
riados. Na região do Vilas 
dos Lagos choveu 42 mm; 
no bairro Santo Antônio, 35 
mm; na Praça João Pessoa, 
no centro da cidade, 3,6 mm; 
e na Vila Cavalcante, 27 mm. 
Segundo os dados da Defesa 
Civil de Patos, o acumulado 
de janeiro até hoje é de 372 
mm. Sebastião dos Santos 
Lima disse que as chuvas 

foram tranquilas e nenhum 
problema de maior gravida-
de foi registrado.

A meteorologista da 
Aesa, Marle Bandeira, disse 
que foram registradas chu-
vas no interior do Estado 
durante todo o fim de sema-
na. “Tivemos chuvas isola-
das em todas as regiões da 
Paraíba. As precipitações já 
eram esperadas em virtude 
deste ser o período do ano 
onde mais chove no Estado”, 
explicou.

PATOS E CIDADES VIZINHAS

Algumas casas da 
comunidade foram 
invadidas também 
pela água de esgotos 
entupidos 
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Estudantes da UFPB fazem Trote 
Solidário com doação de sangue
Objetivo é incentivar e 
conscientizar sobre o 
ato de salvar vidas

O Trote Solidário acon-
teceu ontem, no estaciona-
mento da Central de Aulas da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). Esta chamada 
foi organizada pelos alunos 
da Universidade e de outras 
instituições de ensino para 
atrair doadores, incentivan-
do e conscientizando sobre 
a importância da doação de 
sangue. O evento é anual e 
tem duração de um dia, mas 
quem ainda deseja doar bas-
ta se dirigir ao Hemocentro 
de João Pessoa, que está loca-
lizado na Avenida Dom Pedro 
II, nº 1119, bairro da Torre. O 
Hemocentro funciona de se-
gunda a sábado e o telefone 
para contato é o 3218-7600.

Nunca se sabe quando 
podemos ser a única chan-
ce de vida de alguém, nem  
quando você irá precisar re-
correr ao banco de sangue 
para continuar vivendo. Foi 
assim que o Trote Solidário 
surgiu. Após uma experiên-
cia traumática devido a falta 
de sangue, a estudante Mag-
dala Buarque teve a ideia de 
reunir colegas em prol da 
solidariedade e vontade de 
fazer a diferença na vida das 
pessoas.

“O primeiro contato foi 
entre nós, estudantes, para 
motivar o pessoal. Em se-
guida, entramos em conta-
to com o Hemocentro para 
saber a disponibilidade da 
unidade móvel; depois com 
o DCE (Diretório Central dos 
Estudantes) e, por fim, com 
a reitoria da Universidade”, 
explicou Paulo Ferreira, or-
ganizador e estudante de 

Ciência da Computação na 
UFPB. “Essa ideia se alas-
trou, principalmente aqui na 
Universidade Federal, englo-
bando gente até de outros 
cursos”, acrescentou. Esse 
projeto tem parceria com as 
Faculdades Maurício de Nas-
sau e Santa Emilia de rodat.

A esteticista Julyana 
Karyna, 34 anos, foi uma das 
doadoras. Ela contou que ao 
nascer sofreu uma infecção 
hospitalar e precisou de 
doações para sobreviver. 
“Tive que fazer transfusão. 
Na época era difícil porque 
não havia tanta divulgação 
como tem hoje, mas a minha 
família conseguiu arrecadar 
e realizar o procedimento”, 
relatou.

“Temos que plantar essa 
semente da importância da 
doação, de salvar vidas. Tem 
várias pessoas que precisam 
e várias que já chegaram a 
morrer pela falta. Pessoas 
que infelizmente não tiveram 
a oportunidade”, enfatizou 
Elizabete Cristina, professora 
e doadora. “Minha tia passou 
por uma transfusão de san-
gue semana passada e agora 
estou tendo o gostinho de 
poder retribuir o que fizeram 
por ela. Sempre quis doar e 
por ser a primeira vez é emo-
cionante, tive a expectativa 
de saber se poderia doar”, co-
mentou. Elizabete ainda afir-
ma que não dói e o processo 
segue rápido e prático.

O maior problema que 
o Hemocentro enfrenta é 
que grande parte dos doa-
dores  não está apta para 
doar. ruth Lopes, assistente 
social do Hemocentro, disse 
que o estudante tem que se 
alimentar melhor. “A gente 
nota que muitos apresentam 
anemia e pressão baixa por 
não se alimentarem bem, 
impossibilitando assim o 
processo de doação”.

Janielle Lima
Especial para A União

FOtO: Evandro Pereira

FiquE AtEntO

sAibA mAis

Para doar basta se dirigir ao Hemocentro mais próximo 
e seguir as instruções:
l ter idade entre 18 e 65 anos
l Peso acima de 50 Kg
l Apresentar boa saúde
l Levar documento oficial com foto
l Estar bem alimentado
l não usar medicações
l não ter ingerirido bebida alcoólica nas últimas 24h
l não estar grávida ou amamentando

Hemocentro para doações na Paraíba

l Campina Grande: 3310-7130
l Piancó: 3452-2733
l monteiro: 3351-2201
l Picuí: 3371-2554
l Patos: 3421-4918
l itaporanga: 3451-3819

l Cajazeiras: 3531-5862
l Guarabira: 3271-3610
l Catolé do Rocha: 3441-2281
l Princesa isabel: 3457-2826
l sousa: 3522-2774

Evento anual foi 
realizado ontem na 
Central de Aulas da 
Universidade Federal 
da Paraíba 

A visita dos conselheiros à 
maior obra hídrica da Paraíba, 
o Canal Acauã-Araçagi, acon-
teceu na manhã de sábado 
(21), dentro da programação 
da Assembleia Geral Ordinária 
do Conselho Estadual do Orça-
mento Democrático. A visita foi 
acompanhada pelo secretário 
do Planejamento, Orçamento, 
Gestão e Finanças, Tárcio Han-
del, e pelo secretário executi-
vo do OD Estadual, Gilvanildo 
Pereira, além dos gerentes re-
gionais de Acompanhamento 
e Formação, articuladores da 
região e equipe técnica da obra.

Participaram desta ação 
os conselheiros das regiões de 
João Pessoa, Guarabira, Cuité, 
Monteiro, Patos, Itaporanga, 
Catolé do rocha, Pombal, 
Sousa, Cajazeiras, Itabaiana e 
Mamanguape. 

O secretário Tárcio Han-
del avaliou como positiva a vi-
sita “por oportunizar mostrar 
através dos conselheiros para 
todas as regiões da Paraíba, 
a importância e a dimensão 
que esta obra representa para 
o todo o Estado”.

De acordo com o secre-
tário, essa obra irá beneficiar 
mais de 30 municípios da re-
gião. “É um canal de 110 km 
de extensão, considerado um 
divisor de águas na região. 
Estamos caminhando para o 
desenvolvimento sustentável 
integrado da Paraíba e o Ca-
nal Acauã-Araçagi trará mui-
to desenvolvimento para as 
cidades circunvizinhas, assim 
como para todo o Estado”.

Para o conselheiro Jorge 
Bezerra, da cidade de Juripi-
ranga (12ª região), a visita foi 

bastante produtiva. “Estamos 
vendo o retorno dos impostos 
que pagamos através da cons-
trução dessa obra. Saímos da-
qui gratificados de conhecer 
e saber que a nossa Paraíba 
anda no caminho certo. Sin-
to-me feliz em saber que as 
futuras gerações estarão mais 
assistidas com a água que che-
gará através deste canal”.

O secretário do OD Es-
tadual, Gilvanildo Pereira, 
destacou que a visita e o 
acompanhamento das obras 
do Governo são inerentes às 
atividades dos conselheiros. 
“Os conselheiros são os repre-
sentantes da sociedade dentro 
do governo e quando direcio-
namos ao Conselho Estadual, 
significa que estamos apre-
sentando para toda a Paraíba. 
É importante que eles sai-
bam o volume de recursos e a 
quantidade de municípios que 
serão beneficiados e sejam 
multiplicadores da informa-
ção, para que outras pessoas 
possam tomar conhecimento 
do que vem sendo investido 
em nosso Estado”, afirmou.

O conselheiro José Vieira, 
que representa a região de Ita-
poranga (7ª região), falou so-
bre o que viu. “Essa é uma obra 
gigante e de estrutura suficien-
te para atender a população da 
região e beneficiar a Paraíba 
por muitos anos. Sinto-me feliz 
em ter tido a oportunidade de 
conhecer de perto”, destacou.

A próxima reunião ordi-
nária do Conselho Estadual 
do Orçamento Democrático 
está programada para acon-
tecer nos dias 20 e 21 de 
abril, na cidade de Patos.

Conselheiros visitam 
Canal Acauã-Araçagi

ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO

Servidores têm dia de ações terapêuticas
A manhã de domingo 

(22) foi movimentada para 
os servidores do Complexo 
Psiquiátrico Juliano Morei-
ra. Eles receberam o Projeto 
Fênix, com atividades tera-
pêuticas integrativas, como 
biodança, massoterapia, reiki, 
acupuntura, auriculoacupun-
tura, atendimento individual 
com terapia floral e dança cir-
cular e aeróbica. As atividades 
foram realizadas por 30 pro-
fissionais voluntários dos Cen-
tros de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde da 
Bica, do Valentina e do Equilí-
brio do Ser (Bancários). 

De acordo com a coor-
denadora das Práticas Inte-
grativas e Complementares 
do Município de João Pessoa, 
Mônica Maria da Silva, é im-
portante cuidar da saúde fí-
sica e mental dos servidores. 
“Essa é uma primeira parceria 

do município com o Estado, no 
sentido de expandir e colocar 
à disposição essas práticas 
para os servidores da casa. 
Nosso objetivo e da direção 
do Complexo é trazer esse cui-
dado para os servidores, a fim 
de prepará-los pra terem uma 
qualidade de vida, assim eles 
podem conseguir desenvolver 
melhor as suas atividades, que 
são muitas vezes pesadas”. 

O diretor técnico do Equi-
líbrio do Ser, Eduardo Balbino 
Lopes, afirmou que é impor-
tante preparar os profissionais 
para que possam trabalhar 
de uma forma mais comple-
ta. “Os servidores estão sendo 
sensibilizados e preparados 
pra poder também atender 
as pessoas que necessitam de 
práticas que complementem o 
seu processo de saúde, visan-
do sempre a ideia do ser como 
um todo, como uma pessoa 

que tem a sua inteireza, não 
as partes, como normalmente 
nossa sociedade tem o hábito 
de visualizar”, explicou.

Já o diretor-geral do Com-
plexo, Walter Freire Franco, 
disse que uma das preocupa-
ções da gestão é com a quali-
dade de vida dos servidores. 
“Se os servidores estiverem 
se sentindo bem, melhores 
com eles mesmos, com mais 
saúde, mais integrados consi-
go e um maior equilíbrio, isso 
vai auxiliar ainda mais os que 
aqui chegam com transtorno 
e sofrimento psíquico.”, disse. 
Cuidadora do Juliano Moreira 
há três anos, Maria do Socorro 
Ferreira estava feliz e aliviada 
depois de receber os cuidados 
da acupuntura. “Eu estava com 
o corpo muito pesado, me sen-
tindo mal, já que estou grávida 
de quatro meses. Agora me sin-
to leve, bem. Esse tipo de ação 

tira o funcionário daquele rit-
mo intenso. Esse tipo de acom-
panhamento nos deixa leve, 
bem e preparados para melhor 
desempenhar nossa função”. 

O Projeto
O Fênix faz parte de uma 

série de ações para humani-
zar a relação entre o servidor 
e os pacientes. Semanalmente, 
além da cozinha experimental, 
onde os usuários fazem comi-
da com ajuda de um nutricio-
nista, há ainda o ‘cine reflexivo’, 
atividade voltada para os ado-
lescentes, que assistem filmes 
e depois discutem o enredo 
com profissionais de saúde. 

Existem ainda as oficinas 
de educação em saúde, o gru-
po de pré-alta e as oficinas de 
leitura pedagógica. Outra ação 
é a implantação de uma praça 
e uma horta com a participa-
ção de usuários e servidores.

COMPLEXO JULIANO MOREIRA

PMJP investe R$ 800 mil na modernização da UTI do Ortotrauma
A Prefeitura de João Pes-

soa investiu mais de r$ 800 
mil na modernização da UTI 
do Complexo Hospitalar de 
Mangabeira (Ortotrauma). Os 
novos equipamentos poderão 
fornecer diagnósticos mais 
precisos, além de acelerar a 
estadia do paciente na UTI, 

que disponibiliza oito leitos 
para a população. A solenida-
de de entrega aconteceu na 
manhã de sexta-feira (20).

Dentro das aquisições 
estão nove monitores que po-
derão monitorar a frequência 
cardíaca e a pressão arterial. 
Também foram adquiridos 

três ventiladores portáteis, 
um eletrocardiografo, nove 
ventiladores mecânicos para 
pacientes que estão com in-
fecções e níveis de consciência 
reduzido, além de materiais 
de assistência. 

De acordo com a diretora 
geral do Ortotrauma, Fabiana 

Araújo, os ventiladores portá-
teis vão permitir mais agilida-
de  na remoção de pacientes. 
“Esses ventiladores garantem 
as vias áreas do paciente, caso 
ele precise ser transferido 
para outra unidade ou deslo-
car-se dentro do hospital para 
realizar uma tomografia, por 

exemplo. Esses aparelhos vão 
trazer mais precisão no trata-
mento. Assim, possibilitare-
mos resultados mais eficazes 
para tentar diminuir o tempo 
que o paciente passa na UTI”.

Novos equipamentos 
também devem chegar dentro 
de 30 dias, como as camas elé-

tricas, que vão permitir o des-
locamento dos pacientes de 
forma mais segura. No mês de 
janeiro foram habilitados dez 
leitos no hospital. “Estamos 
fazendo algumas adequações 
e vamos aumentar em mais 
15 leitos nosso serviço”, disse 
Fabiana Araújo.
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Helicóptero Acauã colabora com 
apreensão de adolescente em JP
O jovem é suspeito 
de vários assaltos na 
região de Mangabeira Pela cidade

Realidade
No entanto, de acordo com informações do 

jornalista Tiago França, no blog Moinho de França, o 
motivo teria sido outro: a alta do dólar e o aumento do 
combustível. “Como Campina não oferece tanta vantagem 
para a empresa, cortaram pela raiz”, diz Tiago.

l Top Espanha

A UEPB, através da Coordenadoria de Relações 
Internacionais, está com inscrições abertas para a seleção 
interna de estudante de graduação em Letras interessados em 
se candidatar ao Programa de Bolsas Top Espanha Santander 
Universidades 2015.

l InscRIçõEs

O programa oferece uma vaga para intercâmbio 
entre o período de 29 de junho e 23 de julho. As inscrições 
estão abertas até 29 de março de 2015, por meio da 
página virtual do programa, acessível através do link www.
santanderuniversidades.com.br/bolsas.

preço do pescado
 

O Procon de Campina grande divulgou pesquisa onde 
aponta variações no preço do pescado, algumas em patamares 
superior a 100%. O Procon constatou que os que mais 
apresentaram variação de preço foram os peixes, corvina 
(122%), com valores entre R$ 8,99 e R$ 19,98, e o bacalhau do 
porto (100%), com preços que variam de R$ 34,99 até R$ 69,98, 
superando o quilo da carne bovina, que custa em média R$ 25, e 
do frango, comercializado por R$ 7 o quilo.

ovos de páscoa

Além do pescado, a pesquisa trouxe números dos preços dos 
ovos de Páscoa, que apresentaram variação de até 119%. Os ovos 
n°15 de 205 gramas variam entre R$ 26,88 e R$ 27,59. Os de n° 20 
de 350 gramas estão custando entre R$ 26,99 e R$ 58,98. 

Detalhes

Já os de n°20 de 355 gramas estão custando entre 
R$ 36,43 e R$ 51,92. O consumidor pode acessar a tabela 
completa com todos os valores na sede do Procon/Cg, situado 
na Rua Afonso Campos, nº 304, 2º andar, Centro, ou pelo 
endereço www.proconcg.com.

cobrança

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Campina 
Grande divulgou nota afirmando que “o Ministério do Turismo 
está cobrando à PMCg a devolução de R$ 2,2 milhões, por conta 
de reprovação das contas do convênio firmado pelo então prefeito 
Veneziano Vital do Rêgo, em 2009, com a pasta, levando em conta 
supostas irregularidades cometidas no pagamento de cachê a 
artistas que se apresentaram no São João daquele ano”.

Recursos

Segundo o município, “o procurador geral José Mariz 
está entrando com ação cautelar para discutir o débito, até 
porque não há qualquer documentação alusiva ao contrato na 
prefeitura. Ele também prega o resgate dos valores desviados”. 
Mariz acrescentou: “É preciso ir atrás de quem desviou os 
recursos; fazê-lo devolver os valores aos cofres públicos”. Até 
o fechamento desta edição, o deputado federal Veneziano não 
havia se pronunciado.

De saída

Apenas dois anos depois de começar a operar em 
Campina grande, a empresa Azul Linhas Aéreas anunciou 
que deixará o Aeroporto João Suassuna. De acordo com 
comunicado divulgado pela empresa, a interrupção 
acontecerá já no dia 10 de maio.

Justificativa

Segundo nota divulgada pela assessoria da empresa, 
a suspensão das operações na cidade se dará como 
consequência de uma “readequação da malha aérea coberta 
pela Azul”. Clientes com bilhetes emitidos para depois do dia 
10 de maio serão reembolsados.

A intervenção do helicóp-
tero Acauã, que integra o siste-
ma de segurança da Paraíba, 
permitiu a detenção de um 
adolescente de 17 anos acu-
sado de vários assaltos, após 
ele fugir e tentar entrar numa 
residência no Condomínio dos 
Idosos, em Mangabeira. Se-
gundo o tenente-coronel Júlio 
Candeias, a ação aconteceu por 
volta das 9h de ontem, quando 
uma guarnição da Polícia Mili-
tar percebeu a atitude suspei-
ta de dois jovens que estavam 
em uma moto nas imediações 
do Mangabeira Shopping. Ao 
perceber a aproximação dos 
policiais, a dupla fugiu. “Nesse 
momento, o Acauã estava cir-
culando quando copiou a men-
sagem do Centro Integrado de 
Operações Policiais (Ciop) avi-
sando sobre a fuga”, contou.

De posse das característi-
cas dos jovens e da moto – uma 
Bross amarela, os policiais ini-
ciaram a perseguição. A cada 
rua que a dupla entrava, o he-
licóptero realizava o mesmo 
roteiro por ar, até que o carona 
pulou da moto, jogou a arma e 
tentou entrar numa casa, mas 
a moradora fechou a porta e o 
jovem ficou ‘preso’ no terraço.

Uma guarnição da PM 
fez a detenção do adolescente 
e  apreendeu a arma. O rapaz 
que conduzia a moto conse-
guiu fugir.

FOtO: Evandro Pereira

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Detran e Polícia 
Civil vistoriam 
veículos que 
serão leiloados

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), através da Co-
missão de Leilão, Policiamen-
to e Fiscalização de Trânsito, 
em parceria com o Canil da 
Polícia Militar, realizou, no 
sábado (21), uma vistoria nos 
veículos apreendidos pelo ór-
gão que vão a leilão.

A equipe, com o apoio 
de cães farejadores, fez uma 
busca nos veículos que se 
encontram apreendidos no 
pátio do Detran. Foram ins-
pecionados carros, motoci-
cletas, carcaças de veículos, 
caminhões e reboques, mas 
nenhum tipo de material ilí-
cito foi encontrado.

A vistoria é o primeiro 
passo para que o veículo pos-
sa ir a leilão, pois garante sua 
autenticidade e atesta que 
está livre de irregularidades. 
Após a vistoria, o Detran emi-
te as notificações aos proprie-
tários, avisando que o veículo 
será leiloado caso não sejam 
quitados todos os débitos. 

Por lei, todos os veículos 
que estão há mais de 90 dias 
nos pátios credenciados ao 
Detran-PB podem ir a leilão. 
Contudo, os proprietários 
devem ser notificados antes 
do procedimento para terem 
a chance de resgatar o bem.

Essa é a primeira eta-
pa de vistorias nos veículos 
que estão no pátio de João 
Pessoa e que em junho serão 
leiloados. Em breve, tam-
bém passarão por inspeção 
os veículos apreendidos em 
Campina grande e demais 
regiões do Estado. 

Flagrante da aeronave da Polícia Militar, quando sobrevoava uma área próxima à Avenida Beira Rio

As ações da Polícia Militar resul-
taram na prisão e apreensão de 25 
suspeitos de roubos e furtos contra 
pessoas, estabelecimentos comerciais, 
residências, veículos e até de animais, 
no fim de semana. As ocorrências 
aconteceram em Monteiro, Campina 
Grande, São Sebastião de Lagoa de 
Roça, Congo, Remígio, Bayeux, Quei-
madas, Patos e Santa Rita.

A última prisão foi realizada na 
noite de domingo (22), na cidade de 
Campina Grande. Lucas Tomaz Alves 
da Silva, de 24 anos, foi flagrado ar-
rombando um carro, no bairro da Li-
berdade. Ele tentou praticar o crime 
com uma chave de fenda. O suspeito 
ainda utilizou a ferramenta para ten-

tar agredir o proprietário do veículo, 
que chamou a Polícia Militar após 
chegar ao local. O acusado foi encami-
nhado para a Central da Polícia Civil, 
em Campina Grande.

Além desse caso, no total, 16 pes-
soas foram detidas por roubo a pessoa; 
quatro por roubo ou furto a estabeleci-
mentos comerciais; duas por furto a re-
sidências; e duas por furtos de animais.

Os suspeitos foram levados para 
as Delegacias Distritais, mas aqueles 
em que o crime não ultrapassa a pena 
de quatro anos foram liberados após 
prestar depoimento, pois a Legislação 
Penal Brasileira prevê, nesses casos, 
que o autor pode responder em liber-
dade, mediante pagamento de fiança.

Roubos e furtos fazem PM deter 
25 acusados na região de Campina

casas E coMÉRcIo

A Polícia Militar apreen-
deu 20 armas de fogo, no 
fim de semana, nas cidades 
de João Pessoa, Patos, Arara, 
guarabira, Conde, Campina 
grande, Bayeux, Santa Rita 
e Cajazeirinhas. No total, 16 
pessoas foram detidas. Fo-
ram 13 revólveres, quatro 
espingardas e três pistolas.

A última apreensão de 
arma foi registrada na noite 
de domingo (22), na cidade 
de Santa Rita, onde Douglas 
Moreira Feliciano, de 46 
anos, foi preso portando um 
revólver calibre 38. O sus-
peito utilizava a arma para 
ameaçar a própria esposa.

No sábado, no bairro de 
Mandacaru, na capital, um 

adolescente de 15 anos foi 
detido com um revólver ca-
libre 38 - arma que pode ter 
sido usada nos disparos que 
atingiram uma criança de 
apenas 9 anos, vítima de bala 
perdida, na tarde do mesmo 
dia, no Beco de Zé Borges, 
também em Mandacaru. 

Drogas
A Polícia Militar apreen-

deu mais de 2kg de drogas, da 
noite da última sexta-feira (20) 
até a madrugada de ontem, 
durante rondas e abordagens 
realizadas em João Pessoa e 
Santa Rita. Foram detidos seis 
suspeitos por tráfico de drogas.

Um deles na capital, 
após ser flagrado vendendo 

entorpecentes a usuários de 
classe média alta, próximo a 
uma boate, no bairro de Tam-
baú. Hyldemberg Nascimento 
Silva, de 27 anos, estava em 
uma moto e com ele foram 
apreendidos 30 papelotes de 
maconha, 29 pinos de cocaína 
e nove pedras de crack. 

As outras apreensões do 
fim de semana foram realiza-
das no bairro dos Novaes, em 
João Pessoa, e em Tibiri II e 
Várzea Nova, em Santa Rita. 
Em um dos casos, em Tibiri II, 
as drogas foram apreendidas 
com um ex-interno do Centro 
Educacional do Adolescente. O 
jovem, que tem 17 anos, foi fla-
grado com 200 pedras de crack 
e 42 papelotes de maconha.

Polícia apreende 20 armas no fim 
de semana e prende 16 suspeitos

açõEs na paRaÍBa
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Lei que retira dos rótulos 
o símbolo de transgênicos 
pode ser votada hoje
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Gestores pedem mais investimentos
NORDESTE EM PAUTA

Encontro em Brasília 
também discutirá divisão 
de royalties do petróleo 

Os nove governadores 
dos Estados do Nordeste se 
reúnem amanhã, em Bra-
sília, com a presidente da 
República. A audiência foi 
confirmada em telefone-
ma da própria Dilma Rous-
seff ao governador Ricardo 
Coutinho. Na pauta estão as 
reivindicações prioritárias 
para o desenvolvimento da 
região, elaboradas pelos che-
fes de Estado na ‘Carta da Pa-
raíba’ durante o Encontro de 
Governadores, realizado em 
dezembro de 2014 no Cen-
tro de Convenções, em João 
Pessoa.

Em entrevista ao jornal 
A União na última sexta-fei-
ra, 20, o governador Ricar-
do Coutinho, articulador do 
encontro entre os gestores 
e a presidente, destacou a 
importância dos Estados 
nordestinos em relação ao 
país, e a necessidade de po-
líticas voltadas para o desen-
volvimento unificado. “Será 
um importante momento 
da representação política da 
região com a presidente da 
República. O Nordeste quer 
crescer ao lado do Brasil. 
Queremos uma pauta positi-

va que recupere a nossa ca-
pacidade de investimentos”, 
afirmou.

Dentre as reivindicações 
que serão entregues à presi-
dente Dilma Rousseff estão a 
adoção de novas fontes de fi-
nanciamento para a saúde, a 
criação de uma linha de cré-
dito do Proinveste em 2015 
para novos investimentos 
em infraestrutura, a constru-
ção pela União de uma polí-
tica nacional de segurança e 
a criação de um fundo com-
plementar.     

Também deverá entrar 
em pauta o pedido de vota-
ção pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) do mérito da 
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 4.917, que  
permite a entrada em vigor 
da Lei dos Royalties do Petró-
leo, que proporcionaria mais 
recursos federais através de 
participações especiais de 
estados e Municípios.

O governador Ricar-
do Coutinho reafirmou o 
compromisso com o Estado 
Democrático de Direito e 
contra a tentativa de deses-
tabilização econômica e po-
lítica que “a oposição tenta 
fazer” no país. “Queremos 
um Brasil que deixe de falar 
apenas em crises e fale em 
desenvolvimento e inclusão 
social e produtiva”, concluiu.

FOTO: Francisco França/Secom-PB

Reivindicações urgentes para o desenvolvimento da região foram elaboradas durante Encontro de Governadores, no fim de 2014 

A próxima Comis-
são a ser instalada na 
Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) será a 
de Desenvolvimento, Tu-
rismo e Meio Ambiente 
para o 1º biênio da 18º 
Legislatura. A solenidade 
acontecerá hoje, às 8h30, 
no Plenário José Mariz. 
O deputado Jeová Cam-
pos (PSB), que coman-
dará a sessão e deverá 
ser indicado para presi-
dir a Comissão  adianta 
que, na oportunidade, 
lançará a sugestão para 
que a primeira audiên-
cia pública da Comissão 
foque a questão da po-
tencialização do Turis-
mo na Paraíba.

Jeová argumenta 
que o turismo é uma das 
principais atividades eco-
nômicas do Estado e pre-
cisa ser ainda mais forta-
lecido. Nesse sentido, o 
parlamentar afirma que 
é importante que a Casa 
Legislativa compreenda 
que participação pode 
ter nesse processo. “O 
que a Assembleia Legis-
lativa, no âmbito de sua 
Comissão de Desenvolvi-
mento, pode ajudar no 
que diz respeito ao incre-
mento do turismo? Pen-
sando em responder a 
essa indagação, vou pro-
por uma audiência públi-
ca com os representantes 
dos principais órgãos en-
volvidos com o turismo 
no Estado para elencar-
mos ideias e propostas 

com esse objetivo”, disse 
o deputado.

Para Jeová, é preciso 
continuar a valorizar o Li-
toral paraibano, cheio de 
belezas e peculiaridades, 
mas também é necessário 
dar visibilidade ao interior. 
“Temos um grande patri-
mônio histórico e cultural 
que precisa ser explorado. 
Temos a história e a beleza 
de Bananeiras, o Lajedo de 
Pai Mateus, o Sítio Arque-
ológico de Sousa,  a Bar-
ragem de São Gonçalo, o 
próprio São João de Cam-
pina Grande, a fabricação 
de redes em São Bento, 
enfim, poderia ficar aqui 
durante horas enumeran-
do pontos turísticos. Temos 
que fortalecê-los ainda 
mais”, comenta ele, adian-
tando que o Governo do 
Estado já vem fazendo um 
trabalho de prospecção do 
turismo muito bom, o que 
já reflete na ocupação ho-
teleira da capital.

Além disso, Jeová 
também destaca a poten-
cialidade de João Pessoa 
para o turismo de negó-
cios. “Hoje temos a Esta-
ção Cabo Branco, o Espa-
ço Cultural recentemente 
revitalizado e o Centro de 
Convenções que já está 
praticamente concluído 
em sua totalidade que 
abrigam grandes even-
tos”, frisa. “Colocarei a 
proposta desta primeira 
pauta para avaliação dos 
demais parlamentares na 
Assembleia”, finalizou.

ALPB instala Comissão 
de Desenvolvimento

POTENCIAL TURÍSTICO

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) instalou, 
na manhã de ontem, a Co-
missão Especial de Estudos 
sobre a Reforma Política. Na 
reunião, foram definidas as 
datas de audiências públicas 
para discutir o tema, além dos 
papéis de presidente e relator 
da comissão, que ficaram res-
pectivamente com os verea-
dores Benilton Lucena (PT) e 
Lucas de Brito (DEM).

A iniciativa partiu de Lu-
cas de Brito, que teve aprova-
do em Plenário requerimento 
sugerindo a constituição de 
uma Comissão Especial na 
Casa com a finalidade de ela-
borar propostas em prol de 
uma reforma política. Segun-
do o vereador, a motivação 
para a medida foi a insatis-
fação popular com a atual 
estrutura e a necessidade de 
uma reforma que contemple 
as reivindicações externadas 
nas recentes manifestações 
em todo o país.

Ficou acordado pelos 
parlamentares que é conve-
niente a convocação de diver-
sos segmentos da sociedade 
para o debate, como profes-
sores, estudantes, deputados, 
membros da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), 
parlamentares de outras Câ-
maras Municipais do Estado, 
representantes da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), além de movi-
mentos sociais e da sociedade 
organizada.

O vereador Marco Antô-
nio (PPS) sugeriu ainda que 
fossem discutidos: o direito de 
revogação de mandatos; a agi-

Vereadores preparam audiências 
públicas sobre reforma política

PROPOSTAS VÃO AO CONGRESSO Estela debate 
legislação sobre 
cinquentinhas 
em Patos

A deputada estadual 
(PSB) Estela Bezerra partici-
pa amanhã de uma audiência 
pública na Câmara Municipal 
da cidade Patos. O objetivo 
é debater a questão das mo-
tocicletas de 50 cilindradas, 
conhecidas popularmente 
como “cinquentinhas”. A pro-
positura é do vereador Mau-
rício Alves e a audiência tem 
início a partir das 19h.

As “cinquentinhas” são 
vendidas em diversos tipos 
de lojas em todo o país a um 
preço mais acessível que as 
motos emplacadas. A falta 
de fiscalização tem feito com 
que os motociclistas não uti-
lizem equipamentos de segu-
rança e isso tem aumentado 
o número de acidentes. Além 
disso, essas motos não são 
emplacadas e por isso não há 
pagamento de IPVA e seguro 
DPVat. 

No último dia 11, a depu-
tada Estela Bezerra conduziu 
uma audiência na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, 
quando foi discutida a reso-
lução 002/2014 do Conselho 
Estadual de Trânsito (Cetran-
-PB) que torna obrigatório o 
registro e licenciamento de 
motocicletas de 50 cilindra-
das. Com a regulamentação 
do uso deste tipo de veículo, 
será possível a fiscalização 
efetiva e a melhora da segu-
rança no trânsito.

Autoridades públicas do 
município de Patos e região 
estão presentes na audiên-
cia, a exemplo da STTrans – 
Patos, Detran (PB), BPtran, 
Polícia Rodoviária Federal, 
além de usuários e comuni-
dade em geral.

lidade na tramitação de pro-
postas de emendas e lacunas 
constitucionais; a diminuição 
do número de Casas Legislati-
vas; e a volta da quantidade de 
dois senadores para o Estado. 
“Gostaria que fosse debatido 
também o direito de revoga-
ção de mandato, para que nos-
sos mandatos sejam avaliados 
antes do tempo previsto”, afir-
mou Marco Antônio.

Já Renato Martins (PSB) 
sugeriu a criação de uma Carta 
Unificada da CMJP, em que pu-
dessem constar os resultados 
do debate, incluindo os pen-
samentos minoritários; que a 
discussão pudesse ser célere, 
abordando uma agenda posi-
tiva com a divisão de tarefas; 
além de apresentar mecanis-
mos de democracia direta.

Calendário 
Ao todo, serão realizadas 

cinco audiências públicas na 
CMJP sobre a reforma política, 
sempre às segundas-feiras, às 
9h30. Em cada audiência, será 
votado um posicionamento 

acerca do assunto tratado por 
maioria, constando também 
os pensamentos vencidos. A 
primeira audiência pública da 
Comissão Especial está mar-
cada para a próxima segun-
da-feira (30); já as próximas 
seguirão nos dias 6, 13, 20 e 
27 de abril. Na última audi-
ência, a Comissão votará o 
documento para, na próxima 
sessão ordinária na Casa Na-
poleão Laureano, seguir para 
aprovação em Plenário. Com a 
aprovação, o documento com 
as propostas seguirá para o 
Congresso Nacional.

“São vários temas a se-
rem discutidos em cinco au-
diências públicas, em que 
vamos facultar a palavra a 
agentes que quiserem parti-
cipar. Os membros realizarão 
uma votação sobre cada pon-
to específico discutido. Vamos 
elevar ao máximo possível 
a expressão da vontade das 
ruas”, garantiu o propositor e 
relator da Comissão de Estu-
dos sobre a Reforma Política 
na CMJP, Lucas de Brito.

Comissão promoverá audiências a partir da próxima 2a feira

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP
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Governadores unidos 
pelo Nordeste

A presidente Dilma Rousseff receberá 
amanhã, às 16h, no Palácio do Planalto, uma 
comitiva de governadores dos Estados do 
Nordeste. Debaixo do braço os nove chefes 
de Estado levam reivindicações pelo desen-
volvimento da região. As prioridades foram 
definidas em dezembro, durante o encontro 
realizado em João Pessoa, quando elabora-
ram a ‘Carta da Paraíba’.

O evento chamou a atenção da imprensa 
nacional de forma positiva. Mais de um terço 
dos governadores brasileiros estavam juntos 
para debater problemas em comum e plane-
jar um crescimento unificado para a região 
que definiu as últimas eleições presidenciais 
e permanece firme, fora da curva de queda 
na economia, crescendo em taxas acima do 
restante do país.

Dilma deve ao Nordeste não só o reco-
nhecimento dos votos obtidos em ampla 
maioria, mas a reparação de injustiças histó-
ricas. E neste momento de crise enfrentada 
contra a mídia e a opinião pública, a presi-
dente precisa se fortalecer junto aos aliados.

Como aliado, Ricardo Coutinho é incon-
testável. Foi uma das primeiras vozes que se 
levantou no Brasil quando a direita ensaiava 
o pedido - criminoso, eu diria - de impeach-
ment. Ricardo defendeu a presidente, sem 
palanque, fora do período eleitoral, pelo 
fortalecimento da democracia brasileira.  

É hora de cobrar da presidente da Re-
pública! O que ela, como chefe de Estado 
da nação deve a todos os brasileiros, como 
as reformas política e tributária, e o que o 
Governo Federal deve ao Nordeste. A região 
precisa de obras estruturantes. O governo 
Lula fez muito pelo Norte entre 2003 e 2010. 
Os nordestinos permanecem esquecidos.

Hora também de mostrar nosso prota-
gonismo. Além de aliado, Ricardo é o arti-
culador do encontro entre os governadores 
e a presidente. Aos poucos a Paraíba ocupa 
espaços de destaque na imprensa nacional, 
inimagináveis há cinco ou dez anos atrás. O 
trabalho iniciado mostrará resultados. Daqui 
a mais cinco ou dez, a Paraíba e o Nordeste 
serão vistos com olhos diferentes daqueles 
do passado.

Lobby
Caso seja aprovado o projeto de lei 

4148/08, do deputado Luis Carlos Heinze 
(PP-RS), os alimentos que recebem algum 
ingrediente modificado em laboratório, os 
transgênicos, deixarão de ter que expor 
essa particularidade com aquele gritante 
[T] nos rótulos. Evoluímos para que as em-
balagens sejam cada vez mais esclarecedo-
ras e o parlamentar propõe um retrocesso 
colossal. Não há outra explicação senão 
lobby.

Energisa
A vereadora Raíssa Lacerda (PSD) 

segue convocando a população de João 
Pessoa para a audiência pública na Câmara 
Municipal, na tarde de amanhã, que terá 
como objetivo questionar a empresa con-
cessionária de energia elétrica na Paraíba, 
a Energisa.

Serão discutidos os aumentos “abusi-
vos”, conforme a parlamentar, nas contas e 
ainda “outras irregularidades praticadas”. 
Se cada reclamante decidir comparecer vai 
faltar lugar pra sentar na Casa de Napo-
leão Laureano.

Segurança pública e transgênicos 
movimentam semana na Câmara  
Projetos originados no 
Senado poderão ter 
tramitação mais rápida

Foto: Gustavo Lima

O Plenário da Câmara 
dos Deputados poderá votar 
os projetos sobre segurança 
pública a partir de hoje. Além 
destes, está na pauta o polêmi-
co projeto de lei que acaba com 
a exigência do símbolo para ali-
mentos geneticamente modifi-
cados, os transgênicos.

Sobre segurança públi-
ca, há um total de 20 projetos 
pautados sobre o tema, que 
poderão ser analisados se hou-
ver acordo entre os líderes par-
tidários. As propostas tratam 
de assuntos como aumento 
de penas (PL 779/95) e orga-
nização da Polícia Federal (PL 
6493/09).

Também estão na pauta, 
entre outros itens, as propos-
tas de emenda à Constituição 
sobre aposentadoria compul-
sória de ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e 
sobre a presença de mulheres 
nas Mesas Diretoras da Câma-
ra e do Senado. Essas PECs 
precisam ser votadas em se-
gundo turno.

Segurança pública
Alguns projetos sobre 

segurança pública podem ter 
tramitação no Congresso mais 
rápida por serem originários 
do Senado. Se o texto aprova-
do pela Câmara for o mesmo, 
o projeto pode ir a sanção. Se 
houver mudanças, voltaria 
para nova análise dos senado-
res.

Entre os projetos de auto-
ria do Senado está o PL 789/07, 
que tipifica o crime de utilizar, 
induzir ou auxiliar criança ou 
adolescente a praticar ou par-
ticipar de outros crimes, como 
roubo, furto, homicídio, lesão 
corporal grave ou seguida de 
morte, extorsão, extorsão me-

diante sequestro ou estupro. A 
pena será de reclusão por 4 a 5 
anos e multa.

Já o PL 7224/06, também 
do Senado, proíbe a concessão 
de livramento condicional nos 
casos de reincidência em crime 
doloso com pena de reclusão. A 
matéria conta com substitutivo 
da Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Orga-
nizado da Câmara.

Também está na pauta 
o PL 2505/00, de autoria do 
deputado Lincoln Portela (PR-
-MG), que determina a desti-
nação do material apreendido 
pela Polícia Federal fruto de 
contrabando e que possa vir a 
ser usado no combate ao cri-
me. Segundo o projeto, esse 
material deverá ser repassado 
às Secretarias de Segurança 
Pública estaduais ou ficar com 
a própria PF.

PEC da bengala
O Plenário pode votar 

em segundo turno a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
457/05, do Senado, que esten-

de de 70 para 75 anos a apo-
sentadoria compulsória de mi-
nistros de tribunais superiores, 
do STF e do Tribunal de Contas 
da União (TCU).

Mulheres no Poder
Os deputados podem vo-

tar ainda, em segundo turno, 
a Proposta de Emenda à Cons-
tituição 590/06, da deputada 
Luiza Erundina (PSB-SP), que 
garante a presença de ao me-
nos uma mulher nas Mesas 
Diretoras da Câmara dos De-
putados e do Senado, que são 
eleitas a cada dois anos.

Salário mínimo
A extensão da atual po-

lítica de correção do salário 
mínimo até 2019 é o primeiro 
item da pauta – PL 7469/14, 
do deputado Paulo Pereira da 
Silva (SD-SP). O governo tenta 
negociar com a base aliada e 
as centrais sindicais emenda 
que impõe igual correção às 
aposentadorias maiores que 
um salário mínimo pagas pela 
Previdência Social.

Atualmente, o salário mí-
nimo é corrigido pela varia-
ção do Produto Interno Bruto 
(PIB) de dois anos antes mais 
a inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).

Transgênicos
Outro projeto em pauta 

é o PL 4148/08, do deputado 
Luis Carlos Heinze (PP-RS), 
que acaba com a exigência do 
símbolo da transgenia [T] nos 
rótulos dos produtos com or-
ganismos geneticamente mo-
dificados (OGM), como óleo de 
soja, fubá e outros.

Mamografia
Consta ainda da pauta da 

semana o Projeto de Decreto 
Legislativo 1442/14, da de-
putada Carmen Zanotto (PPS-
-SC), que suspende a Portaria 
1253/12, do Ministério da Saú-
de. Essa portaria alterou a Ta-
bela de Procedimentos do SUS 
para condicionar o pagamento 
de mamografia às mulheres 
com idade entre 50 e 69 anos.

Caso o PL 4148/08 seja aprovado, ficará mais difícil identificar transgenia nos rótulos dos alimentos

Dilma definirá cortes, afirma Kátia Abreu

Os cortes no Orçamen-
to de 2015 serão definidos 
pessoalmente pela presi-
dente Dilma Rousseff, que 
vai avaliar as prioridades de 
cada ministério para decidir 
o montante de recursos con-
tingenciados em cada área. A 
informação é da ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu, que 
participou ontem de reunião 
de coordenação que juntou 
ministros das áreas política 
e econômica do governo.

“Os ministérios deverão 
levantar suas prioridades 
máximas, que ela [Dilma] 
pessoalmente vai avaliar. 
Não será um corte puro e 
simplesmente cego. Os pro-
gramas prioritários deverão 
ser avaliados por ela e esco-
lhidos pessoalmente antes 
do corte”.

Na sexta-feira, 20, Dil-
ma adiantou que o contin-
genciamento deste ano será 
“significativo” para que o 
governo cumpra a meta de 
superávit primário. Após a 
reunião de ontem, o minis-

tro do Planejamento, Nelson 
Barbosa, confirmou a expec-
tativa de redução de gastos, 
mas não informou a dimen-
são dos cortes.

“Nesse momento não 
vamos falar de números. Já 
fizemos várias simulações, 
vamos anunciar isso quan-
do colocarmos o decreto de 
programação orçamentária 
para o resto do ano”, infor-
mou. “A presidente colocou 
a importância do equilíbrio 
fiscal e do atingimento da 
meta, que vai requerer um 
contingenciamento. Vamos 

agora definir o valor global e 
qual será a distribuição des-
se contingenciamento por 
ministérios”, acrescentou 
Barbosa. Aprovado na últi-
ma semana pelo Congresso, 
o texto do Orçamento ainda 
não chegou oficialmente ao 
Executivo para sanção.

Em outra frente, o go-
verno aposta na aprovação 
das medidas provisórias 
(MPs) que alteram as regras 
para concessão de benefí-
cios trabalhistas e previden-
ciários para reduzir gastos e 
executar o ajuste fiscal. 

ORÇAMENTO 2015

Juiz autoriza transferência de 12 presos

O juiz federal Sérgio Moro 
autorizou ontem a transferên-
cia de 12 presos na Operação 
Lava Jato para o Complexo Mé-
dico Penal, presídio em Curi-
tiba. Moro atendeu a pedido 
da Polícia Federal (PF), que 
alegou não ter mais condições 
de manter todos os presos nas 
várias fases da operação na 
carceragem da Superintendên-
cia da PF na capital paranaen-
se. Entre os presos que serão 
transferidos estão o ex-diretor 

de Serviços da Petrobras, Re-
nato Duque, e o empresário 
Fernando Soares, conhecido 
como Fernando Baiano.

A decisão também atinge 
executivos de empreiteiras: 
Agenor Franklin Magalhães 
Medeiros, José Aldemário Pi-
nheiro Filho, José Ricardo No-
gueira Breghirolli e Mateus 
Coutinho de Sá Oliveira (OAS); 
Erton Medeiros Fonseca (Gal-
vão Engenharia); Gerson de 
Mello Almada (Engevix); João 
Ricardo Auler (Camargo Cor-
rêa) e Sérgio Cunha Mendes 
(Mendes Júnior).

Adir Assad e Mário Goes, 
acusados de atuar como opera-
dores do esquema de desvios 
na Petrobras, também serão 
transferidos. O ex-diretor da 
Área Internacional da Petro-
bras, Nestor Ceveró, vai per-
manecer na carceragem da PF 
porque ele está fazendo trata-
mento psicológico.

No pedido de autorização, 
a Polícia Federal alegou que 
não tem mais espaço na car-
ceragem em Curitiba, além de 
não poder mais garantir que os 
acusados não tenham contato 
entre si, uma das medidas cau-

telares estabelecidas pela Justi-
ça ao determinar as prisões.

Ação penal
O mesmo juiz aceitou on-

tem denúncia contra 27 inves-
tigados na Operação Lava Jato, 
entre eles o tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto. Na denún-
cia, os procuradores apontam 
novos desvios de recursos em 
contratos com a Petrobras. 
Desta vez, as obras investiga-
das foram a Refinaria Getúlio 
Vargas, em Araucária, no Pa-
raná, e a Refinaria de Paulínia, 
em São Paulo.

OPERAÇÃO LAVA JATO

Luana Lourenço
Repórter da Agência Brasil

André Richter
Repórter da Agência Brasil
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Nove profissionais foram 
empossados e terão livre 
acesso para trabalhar

Peritos vão investigar denúncias 
de torturas em presídios no país

O Brasil deu ontem um 
importante passo para cum-
prir compromisso assumido 
com a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e reitera-
do, em 2007, pela presidente 
Dilma Rousseff: empossou 
nove dos 11 peritos do Meca-
nismo Nacional de Prevenção 
e Combate à Tortura, órgão 
ligado à Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência 
da República (SDH-PR).

Os peritos terão livre 
acesso a toda e qualquer ins-
tituição de privação de liber-
dade, ou asilos, suspeitos da 
prática de tortura física ou 
psicológica. Na cerimônia 
de posse, a ministra da SDH, 
Ideli Salvatti, lembrou que 
mais de 100 países assina-
ram o protocolo facultativo 
das Nações Unidas, docu-
mento que prevê esse tipo 
de mecanismo de prevenção 
e combate à tortura. “No en-
tanto, apenas 80 adotaram 
alguma medida no sentido 
de implementar o que nele 
está previsto”, ressaltou.

Segundo ela, a demora 
para implementação do me-
canismo no Brasil decorreu 
do fato de o país ter dimen-
são e dificuldades diferen-
ciadas, principalmente em 
algumas unidades da Federa-
ção. “Os nove que hoje estão 

 BRASIL 

Pedro Peduzzi
Da Agência Brasil

sendo empossados terão de 
dar conta do imenso desafio 
que os espera, e poderão, le-
gítima e integralmente, aden-
trar a todo e qualquer espaço, 
podendo impedir a tortura 
secular em nosso país”, acres-
centou.

Um dos peritos empos-
sados é José de Ribamar de 
Araújo e Silva, que já atuou 
em ações da Pastoral da Ter-

ra e no antigo Presídio do Ca-
randiru, em São Paulo. Falan-
do em nome dos peritos, na 
posse, ele disse que o grupo 
traz em si a experiência de 
diversos movimentos e de re-
des onde atuam há anos, no 
combate à tortura. “As tortu-
ras são praticadas desde a co-
lonização. Sabemos bem da 
crueldade como ela sempre 
foi aplicada por aqui contra 

nossos índios e negros; e des-
de a juventude aprendemos 
a combater a ditadura que 
modernizou os mecanismos 
de tortura de nosso Estado. 
Esse movimento vem para di-
zer em que medida o Estado 
é responsável, e quando ele 
tem de ser reparador da prá-
tica de tortura. Nosso olhar 
será vigilante”.

De acordo com o perito, 

o maior desafio será o de “en-
frentar os agentes públicos 
estatais violadores dos direi-
tos humanos, para garantir as 
investigações e, se for o caso, 
a punição [dos torturadores]. 
São eles a ameaça. E a impu-
nidade é o que retroalimenta 
a violência”.

Os peritos foram esco-
lhidos por meio de seleção 
pública para mandatos que 

variam entre dois e quatro 
anos. Os selecionadores ti-
veram o cuidado de garantir 
pelo menos um represen-
tante de cada região do país. 
“Além de formação teóri-
ca adequada, é necessário 
que tenham experiência de 
acompanhamento de situa-
ções onde houve prática de 
tortura”, explicou Ideli. “Os 
presídios são locais com ca-
sos mais explícitos de tortu-
ra, tanto em termos numéri-
cos como de gravidade, mas 
há situações que, em tese, 
não são de privação de liber-
dade. É o caso dos locais de 
acolhimento de idosos, onde 
é recorrente a prática de re-
tenção de cartões [de saque, 
como o do INSS]”, informou a 
ministra.

Representando o Subco-
mitê de Prevenção à Tortura, 
das Nações Unidas, Margari-
da Pressburger teceu elogios 
à iniciativa brasileira. “Hoje 
é um dia de festa para nosso 
subcomitê, que há sete anos 
cobrava  do Brasil o com-
promisso assinado no pro-
tocolo facultativo da ONU”, 
disse ela. “Ao sofrer tortura, 
o indivíduo perde completa-
mente a capacidade de ser 
humano”. Ao final do dis-
curso – e falando “enquanto 
cidadã brasileira” – Marga-
rida Pressburger destacou o 
orgulho que sente por fazer 
parte do contexto nacional 
e deste momento do Brasil. 
“Dilma é uma mulher que 
venceu aquilo a que muitos 
sucumbiram”, reconheceu a 
representante da ONU.

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

A ministra Ideli Salvati empossou nove de 11 peritos que vão compor o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

Com queda nas vendas, o setor 
automotivo está reduzindo o quadro 
de funcionários. Os planos de demis-
são voluntária (PDVs) são uma das me-
didas tomadas pelas montadoras de 
São Paulo para dispensar o excedente 
de mão de obra.

A suspensão de contrato por lay
-off tem sido outra opção. O modelo 
funciona assim: o empregado con-
tinua recebendo salário – parte cus-
teada pelo Fundo de Amparo do Tra-
balhador (FAT) e parte pela própria 
empresa – enquanto participa de cur-
sos de qualificação profissional.

Segundo o Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, o PDV da Volkswagen, 
encerrado no último dia 17, conseguiu 
adesão de cerca de 600 trabalhadores 
na unidade de São Bernardo do Cam-
po. No mesmo dia, a Mercedes-Benz 
abriu o programa, também em São 
Bernardo. De acordo com com infor-
mações da empresa, desde o ano pas-
sado, 750 funcionários estão em lay
-off, que foi estendido até 30 de abril.

Aos funcionários da unidade da 
Mercedes, onde são produzidos ôni-
bus e caminhões, é oferecido o valor 
fixo de R$ 28,5 mil e o pagamento de 
todos benefícios trabalhistas. Os tra-
balhadores em lay-off recebem adicio-
nal de R$ 6,5 mil para aderir ao PDV. A 
montadora diz que tem um excedente 
de mão de obra de 1,2 mil emprega-
dos, além dos 750 com contrato de 

trabalho suspenso. Os trabalhadores 
que aderiram ao PDV da Volkswagem 
receberam, de acordo com o sindicato, 
entre 10 e 15 salários, dependendo do 
tempo de serviço na empresa.

Em Taubaté, interior paulista, a 
Volkswagen colocou 250 trabalhado-
res em lay-off. Segundo o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Taubaté e região, 
a empresa também vai dar férias cole-
tivas a todos os trabalhadores da uni-
dade dos dois turnos por um período 
de 20 dias, que começa a valer a partir 
de 30 de março. De acordo com o sindi-
cato, a unidade de Taubaté tem atual-
mente cerca de 5 mil empregados.

Para a professora da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilida-
de da Universidade de São Paulo Adria-
na Marotti, a concentração de mercado 
faz com que as montadoras prefiram 
fechar postos de trabalho a reduzir os 
preços. “Eles preferem manter a mar-
gem de lucro”, enfatizou. “No mercado 
norte-americano, você chega a ter si-
tuação de guerra de preços. A margem 
de lucro das montadoras fora do Brasil 
é bem menor. Aqui elas trabalham com 
uma gordura mais substancial.”

De acordo com Adriana, um dos 
fatores que contribuem para manu-
tenção desse cenário são as restrições 
impostas às importações. “As quatro 
principais marcas têm quase 60% do 
mercado. Por um lado é positivo pro-
teger a indústria nacional. Por outro, 
se não tem importação como alterna-
tiva, acaba-se restringindo o mercado. 
Fica praticamente um oligopólio”.

Montadoras demitem por 
causa de queda em vendas

CRISE ECONÔMICA

Daniel Mello
Da Agência Brasil

Em nota divulgada on-
tem, a direção do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
descartou a realização de 
concurso público este ano.

“Considerando a cres-
cente veiculação de notícias 
sobre possível lançamento 
de Edital para Processo de 
Seleção Pública de Pessoal no 
segundo semestre deste ano, 
e com o objetivo de informar 
adequadamente a todo o pú-
blico interessado, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social  (BNDES) 
comunica que não realizará 
concurso público em 2015”, 
diz a nota.

De acordo com a dire-
ção do BNDES, o cadastro de 
reserva em vigor, referente à 
seleção pública de 2012, expi-
ra no dia 12 de junho e não há 
possibilidade de prorrogação.

“Até que realize nova se-
leção, o BNDES continuará 
executando suas atividades 
com o atual quadro de pes-
soal.” O banco comunicou, 
ainda, que não há previsão 
para lançamento de novo edi-
tal para ampliar o número de 
funcionários.

Diretoria do BNDES 
descarta fazer concurso 

Justiça oficializa 
atuação da Força 
Nacional no Rio 
Grande do Norte

A atuação da Força Na-
cional de Segurança no Rio 
Grande do Norte foi oficiali-
zada por portaria publicada 
na edição de ontem do Diário 
Oficial da União. O Estado 
está em situação de emer-
gência no sistema prisional 
devido às rebeliões ocorri-
das na última semana.

O pedido para a atuação 
da Força foi feito pelo gover-
nador do Rio Grande do Norte, 
Robinson Faria. Os militares 
começaram atuar no Estado 
no início da semana passada 
com equipes e dois helicóp-
teros da Força Nacional e Po-
lícia Rodoviária Federal, de 
acordo com o Ministério da 
Justiça. A portaria prevê que 
a permanência será 15 dias 
ou até que cessem os moti-
vos da atuação, com início no 
dia 15 de março. Os policiais 
fazem ações de policiamento 
ostensivo de rádio patrulha-
mento no entorno das unida-
des prisionais da capital e da 
Região Metropolitana do Rio 
Grande do Norte.

No último dia 19, a Secre-
taria de Segurança Pública do 
Rio Grande do Norte informou 
que foram contidas rebeliões 
que atingiram 14 das 33 uni-
dades prisionais do Estado. 
A superlotação é apontada 
como a principal causa. 

Yara Aquino
Da Agência Brasil

Alana Gandra
Da Agência Brasil

Uma forte chuva de 
granizo atingiu o Estado 
de Santa Catarina, causan-
do danos em pelo menos 
cinco casas na tarde do úl-
timo domingo. De acordo 
com a Secretaria de Defesa 
Civil do Município, 80% da 
cidade foi atingida e cinco 
imóveis tiveram o telhado 
danificado. Foram registra-
dos ventos fortes na região.

Para evitar transtornos 
aos moradores, a Defesa 
Civil disponibilizou lonas 

para cobrir os telhados das 
casas atingidas. Uma delas 
foi destelhada e o interior 
ficou inundado. A chuva 
ocorreu no meio tarde do 
último domingo, por volta 
das 16h30, e durou cerca de 
dez minutos. Não houve re-
gistro de feridos.

Os moradores de mais 
quatro municípios enfren-
taram transtornos causados 
pela chuva. Em Joinville, Pa-
lhoça, São José e Florianó-
polis, o trânsito ficou lento 
depois que a maré invadiu 
parte dos municípios. 

Chuva de granizo em 
SC danifica residências
Da Agência Brasil



Angela disse que o país 
precisa de finanças sólidas
e administração eficaz

Chanceler alemã defende reformas 
para que a Grécia volte a crescer

A chanceler alemã, Angela 
Merkel, declarou em entrevista 
à imprensa, após encontro com 
o primeiro-ministro da Grécia, 
Alexis Tsipras, em Berlim, na 
tarde de ontem, que “a Alema-
nha quer que a economia grega 
cresça e supere suas altas ta-
xas de desemprego, mas para 
isso reformas estruturais são 
necessárias, além de finanças 
públicas sólidas e uma admi-
nistração eficaz”.

Ela enfatizou que a Ale-
manha não tem o poder de 
decidir sobre as reformas 
apresentadas pelo governo 
grego, se são suficientes ou 
não. “O programa de reformas 
será avaliado pelas três insti-
tuições [União Europeia, Ban-
co Central Europeu e Fundo 
Monetário Internacional], e as 
decisões serão tomadas pelo 
grupo de países da eurozona”.

Para a chanceler, há uma 
tendência à cooperação, em-
bora divergências existam. 
“É importante que tenhamos 
cooperação baseada na con-

fiança. Precisamos ser ca-
pazes de tratar de questões 
difíceis, sobre as quais temos 
visões diferentes. Mas o espí-
rito de cooperação permane-
ce”, enfatizou.

Em seu primeiro encon-
tro com Merkel desde que foi 
eleito, em janeiro, Tsipras fez 
questão de ressaltar que a Gré-
cia tem a intenção de conduzir 
amplas reformas estruturais 
que “governos anteriores fa-
lharam em implementar”. Ele 
mencionou como prioridades 
a reforma tributária e a luta 
contra a corrupção e contra a 
sonegação de impostos. O pri-
meiro-ministro grego desta-
cou a importância do diálogo 
como forma de buscar o en-
tendimento.

O encontro entre Tsipras 
e Merkel é considerado por 
analistas gregos um divisor 
de águas nas negociações da 
dívida do país. A expectativa 
é de que maior entendimento 
entre as duas nações conduza 
a uma aceleração nas negocia-
ções da dívida grega e à libe-
ração dos 7 bilhões de euros 
(R$ 24 bilhões) restantes do 
empréstimo de 240 bilhões de 
euros (R$ 830 bilhões) feito à 
Grécia como parte do progra-
ma de ajuda ao país.
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Giselle Garcia
Da Agência Brasil/EBC

O fórum é realizado em Túnis e participam comunicadores, blogueiros e representantes de movimentos sociais de diversos países

Cartunistas, jornalistas 
e participantes da quarta 
edição do Fórum Mundial de 
Mídia Livre (FMML) debate-
ram ontem, em Túnis, capi-
tal da Tunísia, a liberdade de 
expressão tendo como mote 
o atentado ao jornal satírico 
francês Charlie Hebdo, em 
janeiro, que matou 12 pes-
soas, das quais quatro car-
tunistas.

Na opinião do chargis-
ta brasileiro Carlos Latuff, 
o ataque ao Charlie Heb-
do motivado pelas charges 
do profeta Maomé não tem 
como pano de fundo a li-
berdade de expressão, mas 
sim ao fato de o semanário 
francês e outros veículos na 
Europa incentivarem a dis-
criminação crescente contra 
o islamismo no continente. 
“A gente precisa entender a 

que servem essas charges 
no momento em que muçul-
manos e imigrantes na Eu-
ropa são perseguidos. Essa 
discussão do contexto his-
tórico e geopolítico não foi 
feita pela imprensa e pelos 
cartunistas”.

Para Latuff, os cartunis-
tas devem ter bom senso e 
responsabilidade em seus 
trabalhos. “Eu não apoio a 
censura, mas entendo que 
você precisa saber a quem 
ou a que o seu trabalho está 
servindo. Não é questão de 
limite, mas de bom senso, 
de responsabilidade por 
aquilo que você faz. Quando 
você faz charges ofendendo 
e agredindo muçulmanos, 
qual o objetivo dentro de 
uma lógica de islamofobia 
na Europa em que os mu-
çulmanos são perseguidos?”, 
questiona.

O jornalista do jornal 
satírico francês Ravi, Sébas-

tien Boistel, destacou que 
não se deve colocar limi-
tes arbitrários à liberdade 
de expressão. “Para nós, o 
que efetivamente nos in-
comodou com as caricatu-
ras publicadas pelo Charlie 
Hebdo não é propriamente 
o conteúdo, mas de onde a 
caricatura vinha. Há carica-
turas que vêm de jornais da 
direita e da extrema-direita. 
Dar audiência a esse tipo de 
publicação para nós repre-
senta uma preocupação por 
retransmitir a opinião des-
ses jornais de direita”.

Segundo Boistel, a liber-
dade de expressão é um di-
reito fundamental na França 
e as pessoas que se sentirem 
ofendidas com alguma pu-
blicação podem recorrer aos 
tribunais. Ele lembra que o 
Charlie Hebdo já foi proces-
sado diversas vezes.

O Fórum Mundial de Mí-
dia Livre começou no último 

domingo na Universidade El 
Manar e conta com a parti-
cipação de comunicadores, 
blogueiros e representantes 
de movimentos sociais de di-
versos países, que discutem 
a liberdade de expressão e o 
direito à comunicação.

Para Latuff, é urgente 
criar alternativas de comu-
nicação no Brasil. “Quan-
do se tem uma mídia mais 
plural, tem o contraponto. 
É muito comum ver uma 
emissora de rádio ou de TV 
que não abre para o contra-
ditório. Sinto muita falta de 
debates no Brasil, por exem-
plo. Isso tem a ver [com 
o fato] de as empresas de 
comunicação estarem nas 
mãos de famílias que têm 
seus próprios interesses”.

O FMML é um evento 
paralelo ao Fórum Social 
Mundial, que também ocor-
rerá em Túnis, de hoje até  o 
dia 28 deste mês.

Liberdade de expressão é tema de 
Fórum Mundial de Mídia Livre

Natanyahu pede desculpa a árabes

 

 

Mais de 1 milhão de ve-
nezuelanos assinaram pedido 
para que o presidente dos Es-
tados Unidos (EUA), Barack 
Obama, anule decreto recente 
no qual considera a Venezuela 
“uma ameaça extraordinária e 
inusitada à segurança nacio-
nal” norte-americana.

A coleta de assinaturas faz 
parte da campanha iniciada 
pelo presidente venezuelano, 
Nicolás Maduro, denominada 
“A Venezuela não é uma ame-
aça, é esperança”, que busca 
recolher 10 milhões de assina-
turas até a 7ª Cúpula das Amé-
ricas, marcada para 10 e 11 de 
abril, no Panamá.

“Quero anunciar a toda a 
pátria venezuelana, com pro-
fundo agradecimento, que no 
dia 22 de março superamos 1 
milhão de assinaturas do povo 
(…) a dizer a Obama que anule 
o decreto já”, disse o presidente 
da Câmara Municipal de Liber-
tador e porta-voz do Partido 
Socialista Unido da Venezuela.

Jorge Rodriguez falou à 

imprensa nas proximidades da 
Praça Bolívar, de Caracas, onde 
o governo venezuelano insta-
lou um dos pontos de coleta de 
assinaturas.

No dia 9 deste mês,  o pre-
sidente dos Estados Unidos de-
terminou a aplicação de novas 
sanções a sete altos funcioná-
rios venezuelanos – entre eles 
o diretor-geral dos Serviços 
Secretos e o diretor da Polícia 
Nacional –, que acusa de viola-
ção dos direitos humanos. Eles 
ficam proibidos de entrar nos 
Estados Unidos e têm os bens 
congelados.

Obama declarou situação 
de emergência nacional nos 
EUA devido ao “extraordinário 
risco” que representa a situa-
ção na Venezuela para a segu-
rança norte-americana.

Segundo a ministra vene-
zuelana de Relações Exterio-
res, Delcy Rodríguez, os Esta-
dos Unidos planejam ir além 
das sanções contra funcioná-
rios venezuelanos e preparam  
um bloqueio econômico e co-
mercial.

Venezuelanos fazem 
apelo a Barack Obama

Ataques contra Estado 
Islâmico matam 1.900

TunÍSIA

ISRAEL

Ana Cristina Campos
Dl da Agência Brasil/EBC

Da Agência Lusa 

Mais de 1.900 pessoas 
morreram e centenas fica-
ram feridas em seis meses 
de bombardeios da coligação 
internacional liderada pelos 
Estados Unidos contra os 
jihadistas na Síria, informou 
ontem o Observatório Sírio 
dos Direitos Humanos.

Entre os mortos, pelo 
menos 66 eram civis, incluin-
do 10 menores e seis mulhe-
res, que perderam a vida nos 
ataques contra instalações 
petrolíferas em áreas sob con-

trole do grupo radical Estado 
Islâmico nas províncias de Al 
Hasaka, Deir al Zur, Al Raqa e 
Alepo, no Norte do país.

Segundo o observatório, 
1.796 mortos eram integran-
tes do Estado Islâmico e 90 
da Frente de Nusra, filial síria 
da Al Qaeda.

O observatório não des-
carta, contudo, um número 
de mortos mais elevado de-
vido à dificuldade de acesso 
a áreas controladas pelo Es-
tado Islâmico e ao segredo 
que o grupo mantém sobre 
as baixas que sofre.

Da Agência Lusa 
O primeiro-ministro isra-

elense, Benjamin Netanyahu, 
pediu ontem desculpa por ter 
considerado “perigosa” a ele-
vada participação dos árabes-
-israelenses nas eleições legis-
lativas da terça-feira passada.

“Eu sei que as minhas 
declarações podem ter ofen-
dido alguns cidadãos isra-
elenses e membros da co-
munidade árabe-israelense. 
Nunca foi minha intenção. 
Peço desculpas por isso”, de-
clarou Benjamin Netanyahu.

O pedido de desculpas, 

transmitido na televisão, foi 
feito durante um encontro 
com árabes-israelenses em 
Jerusalém. Na semana pas-
sada, durante um apelo ao 
voto, Benjamin Netanyahu 
afirmou que o “poder es-
tava em perigo” porque os 
eleitores árabes estavam 
participando ativamente 
das votações.

O líder da comunidade 
árabe, Ayaman Odeh, rejei-
tou o pedido de desculpas 
de Benjamin Netanyahu. Os 
árabes-israelenses obteve-

ram o resultado histórico de 
13 lugares no Parlamento. 

Ayaman Odeh disse tam-
bém que o pedido de descul-
pas não é sincero, porque 
não convidou os represen-
tantes legítimos daquela co-
munidade, que obteve mais 
de 90% dos votos dos ára-
bes-israelenses.

As declarações do pri-
meiro-ministro israelense 
também foram criticadas 
pelo presidente norte-ame-
ricano, Barack Obama, que 
afirmou que aquele tipo de 

retórica é contrário à tradi-
ção israelense.

Segundo a imprensa 
israelense, os árabes-israe-
lenses recebidos por Benja-
min Netanyahu fazem parte 
de uma minoria que apoia o 
Likud, partido do primeiro-
-ministro.

Os árabes-israelenses 
descendem de 160 mil pales-
tinos que ficaram nas terras 
onde foi criado o Estado de 
Israel em 1948 e represen-
tam cerca de 20% da popula-
ção israelense.
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Campinense

Negretti não joga amanhã
Depois de vencer o Belo, 
a Raposa foca o jogo 
pela Copa do Nordeste

Página 22

Jucilene Sales ganha
medalha de ouro em
competição nos EUA

Nada de comemoração. 
A palavra de ordem ontem 
na reapresentação do elen-
co do Campinense, no Rena-
tão, foi esquecer a vitória no 
clássico contra o Botafogo e 
mudar o chip. Desde ontem, 
o foco é outro, a Copa do 
Nordeste, e o Bahia, adversá-
rio de amanhã, pela primeira 
partida das quartas de final 
da competição. A Raposa vai 
enfrentar o Tricolor da Boa 
Terra, a partir das 21h45, no 
Estádio Amigão em Campina 
Grande. O jogo da volta está 
programado para o próxi-
mo sábado, na Arena Fonte 
Nova, em Salvador.

O momento do Campi-
nense não poderia ser me-
lhor. Após vencer o Botafogo, 
por 2 a 0, pelo Campeonato 
Paraibano, a Raposa entrou 
no G4. Já na Copa do Nordes-
te, o Rubro-Negro conseguiu 
a classificação para as quar-
tas de final, após um empa-
te heróico contra o próprio 
Bahia, na última quarta-feira, 
no Amigão.

Para esse novo jogo con-
tra o Tricolor baiano, o técni-
co Francisco Diá só terá um 
desfalque. Trata-se do volan-
te Negretti, autor do gol de 
empate do Campinense con-
tra o próprio Bahia. Ele levou 
o segundo cartão amarelo e 
terá de cumprir suspensão 
automática. Os demais joga-
dores estão todos à disposi-
ção do treinador, que só deve 
definir o time titular, no co-
letivo apronto que fará hoje 
à tarde, possivelmente no 
Amigão.

A expectativa entre 
os torcedores é grande em 
Campina Grande. A diretoria 
aposta em um público supe-
rior a 10 mil pessoas ama-
nhã no Amigão. "O time está 
fazendo o seu papel, resta o 
nosso torcedor reconhecer 
isto e comparecer em massa 
para incentivar nossos joga-
dores", disse o presidente 
William Simões.

Apesar da importância 
da partida, a diretoria do 
Campinense resolveu colo-
car os ingressos antecipados 
a venda, só amanhã, a partir 
das 9 horas, na Loja do Cam-
pinense. Os preços são os 
seguintes: na arquibancada 
considerada, o valor é de R$ 
20 reais. Na arquibancada 
sombra, R$ 40 reais e nas 
cadeiras, R$ 60 reais. Estu-
dantes, menores de 12 anos 
e idosos têm um abatimento 
de 50 por cento em todas as 
dependências do estádio. 

FotoS: Ascom/Botafogo
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Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

ingressos para 
o jogo contra 
o Bahia só vão 
ser vendidos 
a partir de 
amanhã na loja 
do clube que 
fica no Centro

Números na temporada decepcionam os torcedores
Nem o mais pessimista 

torcedor do Botafogo poderia 
imaginar um começo de tem-
porada tão desastroso como 
o que está ocorrendo com o 
Belo agora em 2015. Depois 
de anunciar uma política do 
bom e barato, e de prometer 
um time mais jovem, mais ve-
loz e até melhor tecnicamente 
do que o de 2014, a diretoria 
hoje se ver perdida, e pagando 
um preço caro por ter apos-
tado em certos atletas, que 
chegaram ao clube com fama 
de craques e podendo levar a 
equipe a conquista do Campe-
onato Paraibano e fazer uma 
grande campanha na Copa do 
Nordeste.

A derrota para o Campi-
nense, no último domingo, só 
veio reforçar os números ne-
gativos do clube na atual tem-
porada. Em 14 jogos oficiais 
disputados este ano, o Bota-
fogo venceu apenas 4, todos 
no Campeonato Paraibano, e 
contra equipes consideradas 
pequenas, ou de médio porte. 

BOTAFOGO

O clube já soma 7 derrotas, 
sendo 5 na Copa do Nordeste 
e 2 no Campeonato Paraibano 
(veja a classificação ao lado). 
Para piorar a situação, perdeu 
exatamente para os maiores 
rivais, Treze, dentro do Almei-

dão, e Campinense, no último 
domingo, no Amigão. 

Na Copa do Nordeste, o 
Belo foi eliminado com apenas 
um ponto ganho, fruto de um 
empate contra o Ceará. Foi a 
pior campanha entre todos os 

André Cassaco pode fazer a sua estreia amanhã contra o CSP

Classificação

Paraibano
Times PG J V E D GP GC SG
 10  Treze   19 9 5 4 0  15 8 7
20  Auto Esporte 16 10 4 4 2 12 7 5
30  CSP 16 9 4 4 1 11 7 4
40  Campinense  15 8 4 3 1 15 6 9
50  Botafogo 14 8 4 2 2 9 6 3 
60  Sousa   12 10 3 3 4 11 16 -5
70  Santa Cruz  10 10 2 4 4 12 15 -3 
80  Lucena  8 9 2 2 5 10 15 -5
90  Atlético 8 8 1 5 2 10 10 0 
100  Miramar 1 9 0 1 8 6 21 -15

vinte participantes da compe-
tição. No Campeonato Parai-
bano, hoje não faz parte nem 
do G4. Para ilustrar a queda do 
Botafogo em 2015, a compara-
ção com os números de 2014 
deixa bem claro a decadência 
do clube. 

No ano passado, na Copa 
do Nordeste, mesmo o clube 
não passando para a segunda 

fase, por causa de punições do 
STJD, conseguiu somar 8 pon-
tos, em 6 jogos, com 2 vitórias, 
2 empates e 2 derrotas. No Pa-
raibano, o time venceu 8 vezes 
em 14 jogos, chegando a somar 
28 pontos. O Belo acabou se 
sagrando bicampeão estadual. 
Amanhã joga contra o CSP e a 
novidade pode ser André Cas-
saco, o novo contratado.

Sousa volta a
jogar contra o 
Lucena hoje
no Amigão

“ O Sousa vai lutar contra o 
rebaixamento”. A afirmação foi 
do presidente Aldeone Abran-
tes, ontem,  um dia depois da 
goleada sofrida para o Auto 
Esporte por 4 a 0 no Almeidão. 
E não tem muito tempo para 
corrigir os problemas já que a 
equipe entra em campo hoje, 
às 20h30, no Amigão, diante 
do Lucena, em jogo antecipado.  
Com apenas 12 pontos em 10 
jogos disputados, o time  bus-
ca uma reabilitação. O Lucena 
também está pressionado na 
competição e quer aproveitar 
a má fase do adversário para 
fugir também da zona, já que 
tem a mesma pontuação do 
Atlético, mas leva vantagem 
no número de vitórias. O jogo 
será dirigido por Jeferson Nole-
te, auxiliado por Daniel Félix e 
Crisvalesco Marco.Jogador vinha sendo um dos principais destaques do Auto Esporte

Depois de uma grande 
vitória sobre o Sousa e a pro-
messa de pagamento dos sa-
lários, o Auto Esporte teve on-
tem uma notícia triste. Um dos 
principais jogadores da cam-
panha vitoriosa do Alvirrubro 
neste Campeonato Paraibano 
está deixando o clube. O meia 
Léo Olinda recebeu uma pro-
posta do River do Piauí e re-
solveu aceitar.

Ontem, o meia confir-
mou que está mesmo de ma-
las prontas para o futebol do 
Piauí. "Estou muito feliz com 
a proposta que recebi, e não 
podia recusar, sobretudo por-
que o Auto Esporte vive um 
momento conturbado politi-
camente, e isso vem refletin-
do até nos compromissos do 
clube conosco, os jogadores. 
Eu vou ficar de longe torcen-
do pelos meus amigos que 

vão ficar aqui no Auto Esporte. 
Espero que todos os proble-
mas sejam resolvidos, e que a 
equipe possa lutar pelo título 
do Campeonato Paraibano", 
disse Léo Olinda, que fez seu 
último jogo pelo Auto Esporte, 
domingo, contra o Sousa.

O técnico Jazon Vieira es-
pera que após uma semana 
tumultuada, com greve de jo-
gadores por causa de salários 
atrasados, não se repita mais. 
"Acácio se reuniu com os joga-
dores e os atletas cumpriram a 
parte deles, indo para o jogo e 
de quebra ainda conquistando 
uma bela vitória sobre o Sousa. 
A gente agora espera que a di-
retoria cumpra a promessa que 
fez, e pague o salário do mês de 
fevereiro até esta quarta-feira, 
para a paz reinar no clube, e 
os atletas possam saldar seus 
compromissos", disse Jason.

Meia deixa o Auto para 
jogar no River do Piauí

LÉO OLINDA

Num clássico bem disputado, 
o Campinense levou a melhor 

e venceu o Botafogo no 
Amigão por 2 a 0



Jucilene Sales ganha ouro
no Ross & Sharon nos EUA
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Paraibana é destaque 
no lançamento de dardo 
com a marca de 57,74m

A temporada não está sendo 
boa para clubes grande de 
tradição. Se o Botafogo anda 
sofrendo no Paraibano, o que 
dizer do Vitória (foto), derro-
tado pelo novato Colo Colo 
(2 a 0), no último sábado, em 
pleno Barradão, em Salvador, 
resultado que o eliminou das 
finais do Baiano. O Fluminense 
também anda complicado no 
Carioca e está fora do G4 a quatro jogos do final 
da fase classificatória. E o Santa Cruz, em Recife, 
que está a 11 pontos do líder Sport e ainda atrás do 
Central. Quer mais: o Atlético Paranaense está na 
zona de rebaixamento faltando apenas três rodadas. 
Deveras lamentável.

Grandes sofrem

Quem ri por último, ri 
melhor. Será mesmo?

O Botafogo, com o seu supertime - até agora só 
no papel - vem sendo a grande decepção do Campeo-
nato Paraibano, alvo de protestos de seus torcedores, 
da crônica especializada que não tem poupado críticas, 
principalmente no desempenho vergonhoso na Copa do 
Nordeste com cinco derrotas e um empate, campanhas 
que muitos colocam na conta do técnico Marcelo Vilar.

O gigante de 2013 e 2014 insiste em voltar ao 
passado de jejuns? Acredito que não. A diretoria está 
antenada com os problemas e buscando uma saída. Na 
verdade como entender trazer os melhores jogadores 
da região, nomes consagradados que não conseguem 
produzir e meter medo nos adversários.

Qual foi o jogo das quatro vitórias na tempora-
da - falo oficiais - que o time se impôs como campeão 
paraibano? Não me lembro. Foram 14 partidas com sete 
derrotas, três empates e quatro vitórias. Campanha de 
time pequeno e não é à toa que o Belo está fora do G4 
do Paraibano, embora tenha um jogo a menos.

Eu, particularmente, não acredito que o Botafogo 
vá ficar fora da fase decisiva do Campeonato. Ainda 
faltam muitos jogos e há tempo suficiente para acertar 
a equipe, daí não haver motivo para tanto desespero.

Claro que jogadores do nível de Roberto Dias, Doda, 
Bismarck, Rafael Oliveira, Guto, entre tantos, não de-
saprenderam da noite para o dia. Tem coisa errrada e a 
diretoria precisa estar antenada para repor o “trem nos 
trilhos”. A derrota de 2 a 0 para o Campinense agravou 
a crise e a pressão tende a ser maior, inclusive no jogo 
de amanhã, diante do CSP.

O torcedor botafoguense anda muito chateado, 
não tenho nenhuma dúvida e a cada provocação dos 
adversários tradicionais, como Campinense e Treze, 
responde com aquele velho ditado de que “quem ri por 
último, ri melhor”. Será? Vamos aguardar.

O Vasco não tem jeito quando enfrenta o Flamengo. Pen-
se numa sina! Até jogou bem, mas não conseguiu evitar a 
derrota por 2 a 1, a segunda este ano para o rival, já que 
tinha sido derrotado em Torneio disputado em Manaus.

Velho freguês

Vi o clássico Barcelona  
2 x 1 Real Madrid e o brasileiro 
Neymar não encantou. 
Queria mais aparecer do que 
contribuir com a vitória do 
Barça. E ainda quer ser o 
melhor jogador do mundo.

Neymar

Hoje tem Lucena x Sousa, no 
Amigão, em jogo antecipado. 
E por falar no time sousense, 
que vergonha, domingo pas-
sado, ao perder de goleada 
para o Auto Esporte por 4 a 
0. Quem te viu, quem te vê...

Sousa

A Fifa lucrou R$ 8 bilhões com a Copa do Mundo reali-
zada no Brasil. E nós? Só problemas. De bom mesmo as 
modernas arenas construídas com o dinheiro do contri-
buinte. Não vai demorar para surgir uma CPI da Copa para 
apurar as safadezas que fizeram.

Lucro da Copa

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

A paraibana Jucilene Sa-
les de Lima subiu no lugar 
mais alto do pódio, no último 
final de semana, durante o 
"2015 Ross & Sharon Irwin 
Invite", realizado na cidade 
de Point Loma, no Estado 
norte-americano da Califór-
nia (Estados Unidos). Ela foi 
a campeã na prova do lança-
mento do dardo ao marcar 
57,74m, superando a ameri-
cana Lilian Seibert, segunda 
colocada, com 52,58m. 

Além de Jucilene Sales 
de Lima, o Brasil também fez 
história na competição com 
outras atletas. Fernanda Bor-
ges foi a primeira colocada 
no lançamento do disco com 
60,28m e fez dobradinha na 
prova com a também brasi-
leira Izabela Rodrigues da 
Silva, segunda com 51,69m.

No lançamento do dis-
co masculino, o primeiro foi 
Ronald Julião, com 58,47m e 
o segundo foi Felipe Loren-
zon, com 55,03 m. No mesmo 

Meeting, Jadel Gregório (EC 
Pinheiros) venceu o salto tri-
plo com16,06m.

Os brasileiros, inclusive 
Jucilene Sales de Lima, conti-
nuam em fase de preparação 
visando os Jogos Olímpicos Rio 
2016. Além das competições 
internacionais previstas para 
a temporada 2015, os atletas 
estarão disputando também o 
Troféu Brasil de Atletismo, pro-

gramado para o próximo mês, 
na cidade de São Bernardo do 
Campo, em São Paulo.

Andressa Morais
A pessoense Andressa 

Morais, atleta do Esporte 
Clube Pinheiros, de São Pau-
lo, continua colecionando tí-
tulos na prova do lançamen-
to de disco. No último final 
de semana ela foi campeã 

no Campeonato Paulista de 
Atletismo ao marcar 59,41m. 
"O ano de 2015 apenas está 
começando para mim. Vou 
continuar treinando visando 
as competições que vou par-
ticipar representando meu 
clube e a Marinha do Brasil", 
disse ela, acrescentando que 
"o resultado para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 sairá na 
hora certa".

FotoS: Reprodução/Internet

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

Jucilene Sales vibra com a marca na prova disputada no Estado da Califórnia, em Point Loma

Norte-Nordeste está acontecendo no Unipê
Universitários do Norte 

e Nordeste do Brasil estão 
participando desde ontem 
da Liga do Desporto Univer-
sitário, nas dependências 
do Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê), em João 
Pessoa. O evento vai até o 
próximo sábado e reúne no 
Complexo Poliesportivo da 
Instituição atletas nas mo-
dalidades de Basquetebol, 
Futsal, Handebol e Voleibol, 
numa promoção da Confe-
deração Brasileira de Des-
porto Universitário – CBDU, 
em parceria com Federações 
Universitárias Estaduais de 

Esportes, Instituições de En-
sino Superior, Ministério do 
Esporte e  empresas parcei-
ras.

O Unipê sedia o torneio, 
mas também conta com a 
participação de suas equipes 
universitárias na competi-
ção. O Centro Universitário 
está representado nas moda-
lidades Vôlei e Handebol de 
Quadra, ambos no masculi-
no. Segundo o coordenador 
do curso de Educação Física, 
Prof. Filipe Brandão, as equi-
pes da Instituição são favo-
ritas no evento, pois estão 
vindos com uma trajetória 

vitoriosa, além de ter atletas 
de nível mundial compondo 
a equipe. 

“O Unipê é o atual cam-
peão de Handebol e vice-
campeão de Vôlei nos Jo-
gos Universitário Brasileiro 
– JUBS, o principal evento 
esportivo do meio universi-
tário. Há quase dois meses 
os times vêm treinando pe-
sado para esse evento, com 
treinos quase diários, além 
de amistosos, acompanhado 
dos respectivos técnicos e di-
rigentes”, enfatiza o docente.

Para o presidente da 
CBDU, Luciano Atayde Ca-

bral, os objetivos da Liga do 
Desporto Universitário são o 
incentivo à participação dos 
estudantes em atividades es-
portivas nas Instituições de 
Ensino Superior, a promoção 
da mobilização dos jovens 
universitários em torno dos 
esportes e a identificação de 
talentos para as seleções uni-
versitárias nacionais. “Além 
disso, a participação na Liga 
pode promover uma série 
de vivências para os atletas 
estudantes e enriquecê-los 
com a cultura de todas as re-
giões brasileiras”, finalizou 
Luciano. (ML)

JOGOS UNIVERSITÁRIOS

Evento vai reunir principais equipes do NE
As principais equipes 

de futsal adulta feminina do 
Nordeste estarão competin-
do em João Pessoa nos dias 
25 e 26 de abril. Se trata 
da 1ª Taça Nordeste, even-
to promovido pela empre-
sa MEsportes, com apoio 
da Federação Paraibana 
de Futsal e do Governo do 
Estado. As disputas envol-
verão 12 equipes melhores 

ranqueadas, sendo, quatro 
da Paraíba e uma de cada 
Estado da região. As inscri-
ções dos participantes se 
encerram amanhã, porém, 
caso haja alguma desistên-
cia, serão obedecidos os cri-
térios de classificação nos 
estaduais, ocorrendo então 
um novo período de inscri-
ção, já programado para até 
o dia 15 de abril.

"A meta é realizar uma 
mega competição adulta fe-
minina de futsal em nossa 
região, até mesmo devido, 
inicialmente, a falta de um 
calendário da Confederação 
Brasileira de Futsal", disse 
ontem Gleide Costa, uma 
das organizadoras da Taça 
Nordeste. "Todas as equipes 
já foram previamente convi-
dadas, as federações locais 

TAÇA DE FUTSAL FEMININO

também já foram comunica-
das. Acreditamos que a Taça 
Nordeste será o início de 
outras competições que pre-
tendemos dar referência na 
região", acrescentou.

Pelo ranking da Federa-
ção Paraibana de Futsal, as 
equipes paraibanas confir-
madas serão a Servicar, de 
João Pessoa; Esperança Bra-
sil (Futsal Bayeux), da cidade 
de Bayeux; River, Guarabira, 
e; Associação Atlética Banco 
do Brasil. Essas equipes têm 
até amanhã para assegurar 
suas inscrições.

Pelo regulamento da 
competição, cada clube par-
ticipante poderá inscrever 
até 16 atletas, totalizando as-
sim 192 atletas. "Este núme-
ro de participante será am-
pliado, haja vista a presença 
de dirigentes e treinadores 
de futsal", disse Gleide Costa, 
afirmando ainda que, não há 
favoritos ao título, haja vista 
o desempenho dos clubes 
participantes em seus esta-
dos. (ML)A equipe do Servicar tem presença confirmada na 1a Taça Nordeste entre os dias 25 e 26 de abril



Soco em juiz e lambança no Rio
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Campeonatos tem lances 
bonitos e tempestade no 
clássico do Maracanã

Curtas

Torcedores evitam
briga de Balotelli

Tevez deve voltar
ao Boca Juniors

Santos economiza 
R$ 1,3 mi por mês

Cristóvão não é 
mais técnico do Flu

BARCElonA SE ImpõE DIAnTE Do mAIoR RIvAl

Mario Balotelli quase arranjou 
confusão no clássico entre o seu time, o 
Liverpool, contra o Manchester United. Para 
a sorte dele, dois corajosos torcedores 
conseguiram impedir que isso acontecesse,  
segurando o italiano bem na hora que ele 
resolveu partir para cima de Chris Smalling. 
Ele agradeceu aos torcedores.

Carlitos Tevez já anunciou mais de 
uma vez que deseja encerrar a carreira 
no Boca Juniors. Ele já havia avisado que 
não renovaria contrato com a Juventus, 
que termina em 2016, para voltar ao 
time do coração. Artilheiro do Italiano 
com 16 gols, o argentino já teria um 
acordo para voltar ao Boca. 

Cristóvão Borges não é mais 
técnico do Fluminense. Ele não resistiu 
aos tropeços das últimas rodadas no 
Campeonato Carioca e foi demitido 
na manhã de ontem. O estopim para 
a decisão da diretoria tricolor foi o 
empate por 1 a 1 com o Tigres do Brasil, 
no último sábado, pela 11ª rodada. O 
comandante estava no Tricolor desde 
abril do ano passado.

O Barcelona ainda joga com a maior posse de bola. Mas essa não é mais a arma da equipe em grandes jogos. O consagrado 
tiki taka da era Guardiola já foi deixado de lado e o que foi visto diante do Manchester City no meio de semana se repetiu na 
vitória contra o Real Madrid por 2 a 1 na noite do último domingo, no Camp Nou. É uma nova postura do Barça evidenciada 

nos gols de bola parada de Mathieu e de ligação direta entre defesa e ataque de Luis Suárez. Contra o City, o gol da vitória de 1 a 0 
marcado por Rakitic nasce em um contra-ataque puxado por Messi. A exibição do time, porém, foi de alto nível com o domínio do 
jogo. Bem diferente do visto diante do Real Madrid. O atacante brasileiro Neymar chegou a perder um gol praticamente feito e não 
conseguiu se destacar na partida. Mais uma vez Messi mostrou o seu enorme talento.

Aranha, Edu Dracena, Mena, Arouca 
e  Leandro Damião.  As saídas de cinco 
titulares a praticamente custo zero ajudam 
a explicar o sucesso do Santos no início 
desse ano. Foi com um corte considerável 
na folha salarial que o presidente Modesto 
Roma Júnior, eleito em dezembro, iniciou 
a arrumação de casa na Vila Belmiro. A 
estimativa de economia mensal sem esse 
quinteto é de R$ 1,3 milhão.

Alemanha passa
por reformulação

Após a conquista da Copa do Mundo 
de 2014, alguns jogadores da Alemanha 
encerraram suas carreiras na seleção. O 
técnico Joachim Low espera que a equipe, 
que está em reformulação, mantenha o nível 
elevado para a disputa das eliminatórias da 
Eurocopa e das demais competições. "Agora, 
nossa equipe está vivendo um momento 
de transição. Muitos jogadores que foram 
protagonistas encerraram suas carreiras 
na seleção. Estamos buscando alternativa, 
mas tenho esperança em relação ao futuro 
e de que manteremos um nível elevado", 
comentou o comandante do time germânico 
em entrevista ao portal Laureus. De acordo 
com o treinador, as boas atuações da 
Alemanha no Mundial realizado no Brasil 
em julho do ano passado foram resultado 
de um trabalho a longo prazo, que gerou 
bons resultados agora. Para o atleta, apesar 
da goleada por 7 a 1 aplicada no Brasil, os 
germânicos lutaram muito para chegar na 
final e derrotar a Argentina.

O final de semana dos 
campeonatos estaduais foi 
marcado por lances boni-
tos, mas também por episó-
dios não tão belos dentro de 
campo. Os golaços ficam por 
conta do Campeonato Pau-
lista: Ricardo Oliveira, do 
Santos, e Vitor Hugo, do Pal-
meiras marcaram dois lin-
dos gols. Por outro lado, no 
Campeonato Carioca, uma 
lambança do goleiro vascaí-
no Martín Silva deu origem 
ao primeiro gol do Flamen-
go. Já no Campeonato Baia-
no, sobrou para o árbitro, 
que acabou nocauteado. 

O Flamengo teve uma 
grande ajuda para sair na 
frente no placar no clássico 
contra o Vasco, no Maracanã: 
a chuva. Uma forte tempes-
tade caiu na cidade do Rio 
de Janeiro no último domin-
go, bem na hora do jogo. A 
partida até que começou e 
tanta água no gramado fez 
bem para o Flamengo.

O goleiro Martín Silva 
foi colocar a bola em campo 
com a mão, mas a bola aca-
bou parando no gramado 
encharcado. Bom para Ale-
csandro, que aproveitou a 
'assistência' para marcar.

Depois do lance a par-
tida ainda foi interrompida 
por conta da forte chuva e 
as equipes voltaram ao jogo 
após quase uma hora de pa-
ralisação. Quando o clássico 
carioca estava quase no fi-
nal, uma briga envolvendo 
muitos jogadores de Fla-
mengo e Vasco acabou com 
quatro atletas expulsos: 
Paulinho e Anderson Pico 
do Flamengo e Bernardo e 
Guiñazu, do Vasco.

Tudo começou quan-
do Bernardo não gostou de 
uma falta cometida por Pau-
linho e foi tirar satisfação 
com o jogador. Mas quem re-
agiu foi Anderson Pico, que 
deu um empurrão no vascaí-
no gerando uma grande bri-
ga. Melhor para o Flamengo 
que venceu por 2 a 1.

 Ricardo faz golaço
A vitória do Santos em 

cima do Audax não foi das 
mais elásticas. O placar de 
1 a 0 foi muito magro pela 

quantidade de vezes que a 
equipe santista chegou ao 
ataque, principalmente no 
primeiro tempo. Mas a par-
tida 'valeu o ingresso' pelo 
belo gol de Ricardo Oliveira, 
que deu um chapéu no go-
leiro Felipe Alves antes de 
fazer o único gol do jogo.

Em outro lance, Robi-
nho deu uma bela caneta em 
Marquinhos. E não pense 
que o atacante ficou 'preo-
cupado com os sentimen-
tos' da vítima da vez. Após 
o lance, o santista levantou 
os braços como quem pede 
desculpas e olhou para o 
banco do Santos com cara 
de quem aprontou.

Em outro jogo, o go-
leiro Douglas Friedich, do 
Capivariano, tentou evitar 
o que seria o gol de Renato 
Augusto pelo Corinthians, 
mas acabou prejudicando o 
seu time. O camisa 1 foi dri-
blado pelo corintiano, mas 
não deixou que o lance fosse 

concretizado. Ele não pen-
sou duas vezes ao cortar a 
bola com a mão fora da área. 
O árbitro não perdoou e ex-
pulsou o goleirão.

Estreia com 7 a 0
A estreia de Enderson 

Moreira pelo Atlético-PR no 
último domingo não poderia 
ser melhor. O ex-treinador 
do Santos, que saiu da equi-
pe paulista demitido, não só 
venceu o seu primeiro jogo 
no Paraná, como também 
goleou. E que goleada. O 
Atlético-PR venceu o Nacio-
nal-PR por 7 a 0.

Gol de bicicleta
O zagueiro Vitor Hugo 

do Palmeiras decidiu a par-
tida contra o São Bernardo 
no último domingo. E em 
grande estilo.

Quando o jogo parecia 
caminhar para um zero a 
zero, o zagueiro apareceu na 
área e deu uma linda bicicle-

ta para marcar o único gol 
do duelo. 

Irritação de Oswaldo
Palmeiras venceu o São 

Bernardo, mas nem mesmo 
a vitória acalmou Oswaldo 
de Oliveira. O treinador pal-
meirense se irritou muito 
com os torcedores que pe-
diram muito a entrada do 
jovem Gabriel Jesus no jogo. 
"Aquela voz vindo de trás 
me lembrou o filme dos Be-
atles,  "Reia do ié ié ie", com 
aquelas meninas gritando 
"ahhhh"!.Pense "esse cara 
vai ter um ataque". Fiquei 
com curiosidade. Olhei para 
cima vi um careca sem cami-
sa, fortão, aí não deu. Falei, 
irmão: toma vergonha na 
cara, vai arrumar o que fa-
zer", disse o comandante.

Nocauteado em cam-
po

O juiz Arilson Bispo 
deve ter se arrependido por 

não marcar um pênalti no 
duelo entre Jacuipense e Ju-
azeirense, pelas quartas de 
final do Campeonato Baiano. 
Ele foi atingido por um soco 
no rosto, dado por Meidson 
logo depois de não apontar a 
penalidade e caiu no grama-
do. Ao se levantar, o árbitro 
não teve dúvidas em expul-
sar o jogador do Jacuipense.

Gordinho não joga
O goleiro do Grêmio 

Tiago precisou emagrecer 
alguns quilinhos antes de 
conquistar a confiança total 
de Felipão e o treinador con-
tou a história em entrevista 
coletiva. O comandante do 
Grêmio explicou que Tiago 
tem muitas qualidades técni-
cas, mas que para jogar teve 
de perder peso. Foi o que o 
jogador fez. O goleirão 'man-
dou embora' 4kg em 20 dias.

Caso de racismo 
Magno, do Bangu, po-

lemizou depois da partida 
contra o Macaé pelo Cam-
peonato Carioca. O volante 
disse que foi vítima de ra-
cismo. De acordo com o jo-
gador, Filipe Machado o cha-
mou de preto logo depois de 
cometer uma falta, que não 
foi dada pelo juiz. Apesar da 
acusação, Magno disse que o 
adversário pediu desculpas 
depois do jogo.

Em jogo na 
Bahia, meidson 
deu um soco no 
juiz, revoltado 
com a não 
marcação de um 
pênalti a favor 
da sua equipe

O atacante Alecsandro, do Flamengo, inovou na comemoração de um dos gols ao pegar um guarda-chuva de um repórter no jogo em que o Maracanã chegou a ficar alagado

FoToS: Reprodução
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Partida será realizada 
na próxima quinta-feira 
no Stade de France

Brasil inicia preparação em Paris
AMISTOSO CONTRA A FRANÇA

Há muito tempo não assistia um "Clássi-
co dos Milhões", tão bom, como o Flamengo 
e Vasco do último domingo. Nem mesmo a 
chuva forte que caiu sobre o Rio de Janeiro, 
que foi capaz de deixar o Maracanã comple-
tamente alagado e sem condições de jogo 
por quase uma hora, conseguiu acabar com 
o brilho do jogo. Uma partida lá e cá, com 
os dois times jogando verticalmente, como 
manda o bom futebol. 

Para muitos, o futebol carioca tinha se 
acabado, e o clássico de domingo mostrou 
que ele ainda está bem vivo e com a rivali-
dade em alta. O Maraca ficou cheio com um 
público pagante de mais de 50 mil torcedores. 
A festa da torcida e o futebol ofensivo mostra-
ram todo aquele charme que não se ver em 
nenhum outro campeonato estadual no país.

Chega de futebol apenas de resultados. 
Que me perdoem os paulistas, mas nunca 
um clássico paulista vai se comparar com 
um clássico carioca, para quem gosta de 
um futebol bem jogado, ofensivo com fortes 
emoções, onde a marcação não é o principal, 
e sim um detalhe do espetáculo.

O Vasco mostrou que ressuscitou 
e a torcida, vendo o bom momento que 
atravessa o time, compareceu em massa e 
deu show nas arquibancadas do Maracanã, 
mesmo o clube saindo derrotado. O Fla-
mengo mostrou que tem um time melhor 
tecnicamente e um treinador competen-
te, capaz de mudar um esquema tático e 
alguns elementos, fazendo com que o time 
cresça durante um jogo.

Foi uma partida digna das grandes deci-

sões, com nervos na flor da pele, expulsões, 
loucura nas arquibancadas, gols e muitas 
chances perdidas para os dois lados. O Fla-
mengo ganhou porque jogou de forma mais 
inteligente, sobretudo no segundo tempo, 
explorando bem a velocidade do contra-a-
taque com a entrada de Everton, Paulinho e 
Marcelo Cirino. Os três infernizaram a defesa 
do Vasco, que não teve o apoio necessário na 
marcação do meio campo. 

A arbitragem esteve perfeita, com ape-
nas um erro, ter expulsado o atacante Pauli-
nho que fez uma falta para cartão amarelo, e 
levou o merecido cartão. Depois disso, houve 
uma briga entre os jogadores, que culminou 
com a expulsão de quatro atletas, inclusi-
ve o Paulinho, que não fez parte da briga. 
Fora isso, até os assistentes estiveram bem, 

validando o gol legítimo do Vasco, quando 
o goleiro Paulo Victor do Flamengo tirou a 
bola de dentro do gol.

Fiquei muito feliz, porque este é o 
futebol brasileiro que conheço. Onde o 
talento, a garra e a emoção estão presentes  
nos clássicos. Chega de imitarmos o futebol 
europeu de antigamente, com uma marcação 
exagerada, muita violência e ganhando jogos 
de meio a zero, contando apenas com o erro 
do adversário. 

Na verdade, nem mesmo os europeus 
jogam mais assim. Eles continuam com uma 
marcação forte, mas aliaram a isso o talento 
e um futebol para frente, em busca do gol. 
Oxalá tenhamos mais jogos como este, para 
valer a pena ficar de novo, na frente de um 
televisor, em um domingo à tarde.

O charme do futebol carioca

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

A Seleção Brasileira foi a 
campo em seu primeiro dia 
em Paris, iniciando a prepa-
ração para o confronto com 
a França na próxima quin-
ta-feira. Dos 23 convocados, 
apenas Danilo, que chegou 
de Portugal e foi direto para o 
estádio Saint Charléty, e Luiz 
Gustavo treinaram à parte, 
correndo em volta do cam-
po. Os demais jogadores tra-
balharam por cerca de uma 
hora e meia. Na primeira ati-
vidade, Dunga não esboçou 
qual deve ser o time que jo-
gará contra os franceses.

Inicialmente o técnico 
dividiu os convocados em 
três grupos que realizaram 
exercícios de saída de bola e 
pequenas rodas de bobo. En-
quanto isso os goleiros traba-
lhavam à parte com Taffarel. 

Na sequência os jogadores 
fizeram um treino de toque 
de bola e cruzamentos e tam-
bém finalização. No final, al-
guns jogadores ainda prati-
caram cobranças de pênaltis 
com destaque para o bom 
aproveitamento de Oscar.

O treinamento aconteceu 
normalmente, apesar da re-
comendação da prefeitura de 
Paris para que as pessoas evi-
tassem se exercitar ao ar livre. 
Por conta dos elevados índi-
ces de poluição, foi instituído 
o rodízio de veículos na cida-
de, com apenas veículos com 
placas ímpares circulando. O 
metrô e os trens funcionam 
gratuitamente desde sábado, 
para encorajar as pessoas a 
utilizarem o transporte públi-
co em vez do privado.

Hoje a Seleção Brasilei-
ra volta a treinar no mesmo 
local em Paris. Amanhã, vés-
pera da partida, irá fazer o 
reconhecimento do gramado 
do Stade de France. Jogadores da Seleção Brasileira participaram ontem do primeiro treino comandado por Dunga para o amistoso na capital francesa
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A juíza Andreia Dantas Xime-
nes, da 4ª Vara Cível de Mangabei-
ra, nomeou ontem, Eduardo Mar-
celo de Oliveira Araújo, que vai 
comandar os destinos do Auto Es-
porte por 90 dias, ou caso seja ne-
cessário, por mais 30. Ele substitui-
rá Benedito Honório, que recusou 
assinar o termo de posse na sema-
na passada no Fórum de Manga-

beira, diferente de Acácio, que já 
está como interventor, e terá uma 
reunião hoje, às 15h, com a juíza. 

Eles terão a missão de geren-
ciar o Clube do Povo e realizar elei-
ções para o Conselho Deliberativo 
e a Diretoria Executiva. Para a juíza 
Andreia Dantas, o documento está 
na 4ª Vara de Mangabeira à espera 
da assinatura do novo interventor 

para  começar o trabalho ao lado 
de Acácio Moreira.   “Quanto mais 
rápido assumir melhor para que 
trabalhem em conjunto no Auto 
Esporte”, disse Andreia. A magis-
trada atendeu a ação movida pelo 
ex-presidente Edvalson Travassos 
que destituiu a diretoria anterior, 
composta por Watteau Rodrigues 
(presidente) e José Caetano (vice).

Juíza nomeia novo interventor
AUTO ESPORTE

Dois dias após derrotar 
o Capivariano por 3 a 2, o Co-
rinthians já voltará a campo 
pelo Campeonato Paulista. 
O técnico Tite recorrerá aos 
seus jogadores considerados 
reservas para enfrentar a 
Portuguesa, hoje, às 19h30, 
em Itaquera. 

Sem o zagueiro Gil, o 
técnico Tite ganhou uma 
dor de cabeça para montar 
o sistema defensivo do Co-
rinthians durante a marato-
na do Paulistão. O problema 

envolve a dupla de zaga e o 
lateral-esquerdo, uma vez 
que Uendel é o único do se-
tor à disposição - Fábio San-
tos segue lesionado, Guiher-
me Arana não está inscrito 
e Stiven Mendoza, que atua 
improvisado, também se re-
cupera de lesão.

Antes da convocação de 
Gil, o cenário era o seguinte: 
diante do Capivariano, Feli-
pe e Gil formariam a dupla 
de zaga com Uendel na es-
querda. Para o duelo contra 

a Portuguesa, haveria Edu 
Dracena e Rodrigo Sam para 
comporem a zaga e Yago 
para ser o lateral improvi-
sado, como atuou diante do 
São Bernardo. Mas a ida do 
camisa 4 à Seleção Brasileira 
complicou. 

O Timão que deve entrar 
em campo nesta terça -feira 
terá: Walter, Edilson, Felipe 
(Edu Dracena), Rodrigo Sam 
e Yago; Bruno Henrique, Pe-
tros e Danilo; Malcom, Lucia-
no e Vagner Love.

Corinthians encara a Portuguesa
CAMPEONATO PAULISTA

Sem o zagueiro 

Gil, o técnico Tite 

ganhou uma dor 

de cabeça para 

montar o sistema 

defensivo do 

Corinthians

O atacante Alexandre 
Pato tem chances de retor-
nar ao time do São Paulo já 
amanhã, no clássico contra o 
Palmeiras, no Allianz Parque, 
pelo Campeonato Paulista. 
Fora do time desde os minu-
tos iniciais do duelo contra o 
San Lorenzo (ARG), na quar-
ta-feira passada, por conta 
de um entorse no tornozelo 
esquerdo, o camisa 11 deu 
ontem um sinal de que já está 
recuperado.

Pela primeira vez des-
de o problema, Pato treinou 
com o grupo e participou de 
toda a atividade, sem restri-
ção. O técnico Muricy Rama-
lho levou os jogadores para 
o campo reduzido do CT e o 
atacante teve momentos de 
destaque, marcando gols e 
dando bons passes para seus 
companheiros.

A expectativa era de que 
o atacante retornasse apenas 
no duelo de volta contra o 
San Lorenzo, quarta-feira da 
próxima semana, em Buenos 
Aires. No entanto, na última 
sexta-feira o técnico Muricy 
Ramalho já alertara que o 
tornozelo do jogador estava 
menos inchado e a recupera-

ção caminhava bem.
Muricy recebeu outras 

duas boas notícias no treino 
de ontem. Também recupe-
rados de lesão, o zagueiro 
Dória e o lateral-esquerdo 
Reinaldo voltaram a treinar 
com o grupo. Com dores no 
tornozelo direito e depois 
torção no esquerdo, Dó-
ria não atua desde o duelo 
contra o Osasco Audax, no 
último dia 21 de fevereiro. 
Já Reinaldo sofreu uma con-
tratura muscular na coxa es-
querda no clássico contra o 
Corinthians, pelo Paulista, no 
dia 8 de março. A dupla, po-
rém, não deve iniciar o Cho-
que-Rei de amanhã.

A escalação para o clás-
sico só será definida hoje, 
em treino tático, ficando a 
maior dúvida sobre o apro-
veitamento ou não de Pato. 
Caso ele não jogue, Centu-
rión é o favorito para ficar 
com a vaga. O provável time 
Tricolor, então, é: Rogério 
Ceni, Bruno, Toloi, Lucão e 
Carlinhos; Hudson, Denilson, 
Michel Bastos e Ganso; Pato 
(Centurión) e Luis Fabiano. O 
desfalque é Souza, servindo à 
Seleção Brasileira.

Pato deve retornar ao 
São Paulo no clássico

ATACANTE
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Protocolo...: 2015 - 015679
Responsavel.: MAUROD NUNES PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ....: 008747482/0005-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.413,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015583
Responsavel.: MERCADINHO L & A -CLAUDILENE C
CPF/CNPJ....: 004749980/0001-80
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            212,30
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016970
Responsavel.: PAULO FERNANDES PINHEIRO JUNIO
CPF/CNPJ....: 954092384-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            850,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015887
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            103,70
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015947
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            340,02
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015970
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 - 015973
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.990,32
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016047
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.493,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016051
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.246,97
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016033
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.605,39
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016113
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.173,70
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016144
Responsavel.: WASHINGTON BEZERRA FRANCISCO
CPF/CNPJ....: 011127137/0001-28
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            491,64
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016828
Responsavel.: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ....: 005538920/0001-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            419,29
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015052
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  24/03/2015
----------------------------------------

Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO
- Titular -

Responsavel.: ACAO SERV GERAIS DE TERC DE 
MAO DE
CPF/CNPJ....: 024404642/0002-03
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            589,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015161
Responsavel.: ALEXANDRA SILVA PIMENTEL
CPF/CNPJ....: 041063554-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.420,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015293
Responsavel.: CARLA EMILIA BEZERRA DE AQUINO
CPF/CNPJ....: 011733234-81
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             32,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015060
Responsavel.: COMERCIAL DE LIVROS LTDA
CPF/CNPJ....: 010538934/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            287,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016847
Responsavel.: COMERCIAL DE LIVROS LTDA
CPF/CNPJ....: 010538934/0001-35
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            641,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016864
Responsavel.: EDIFICIO RESIDENCIAL DOKIMOS
CPF/CNPJ....: 011108450/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             85,83
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015873
Responsavel.: ELETROTEC COMERCIO REPRE-
SENTACAO E
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            512,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015981
Responsavel.: ELETROTEC COM REP E ASSIST 
TECNICA
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.240,51
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016182
Responsavel.: FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 007397107/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,15
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014990
Responsavel.: FAUSTINO NEGOCIOS IMOBILIARIOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 007397107/0001-64
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.200,15
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015001
Responsavel.: GOIS & MACEDO CONSTRUCOES 
E INCORPO
CPF/CNPJ....: 017475135/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.432,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015273
Responsavel.: IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICO
CPF/CNPJ....: 019854079/0001-46
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.840,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015382
Responsavel.: IVONALDO ASSUNCAO FERREIRA
CPF/CNPJ....: 527344638-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            495,50
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015348
Responsavel.: LECITA COMERCIO DE MAT PARA 
ESCRITO
CPF/CNPJ....: 035423169/0001-39
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          9.447,26
Apresentante: SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

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 PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE QUADRICICLOS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 08/13. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br. Link: Transparencia

Cabedelo - PB, 23 de Março de 2015
SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial

 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara de Belém/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve: Homologar 

os resultados do julgamento do Pregão Presencial N.º 001/2015, objeto: Prestar serviço na loca-
ção parcelada de 01 (um) veículo de pequeno porte. Vencedor: Sebastião N. F. Pinheiro CPF nº 
530.624.184-00, com valor total de R$ 21.600,00, pelos 12 (doze) meses. Publique-se e cumpra-se.    

Belém/PB, 16 de março de 2015.
João Félix de Sousa 

Presidente da Câmara                

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Belém/PB, no uso de suas atribuições legais. Resolve 

homologar os resultados do julgamento das propostas apresentadas na Licitação sob a modalidade 
Pregão Presencial N.º 003/2015. Objeto: Locação de 01 (um) Sistema de Contabilidade pública, 
e locação de 01 (um) Sistema de folha de pagamento. Vencedor: E-Ticons Ltda-ME CNPJ Nº 
09.196.974/0001-67, com o valor total de R$ 15.000,00, pelos 10 (dez) meses. Publique-se e 
cumpra-se.

Belém/PB, 16 de março de 2015.
João Félix de Sousa -
Presidente da Câmara

TERMO DE REVOGAÇÃO
O Presidente da Câmara M. de Belem/PB, no uso de suas atribuições legais; Resolve: Revogar 

o Pregão Presencial nº 002/2015, que objetiva: Compra parcelado de 7.200 (sete mil e duzentos 
litros) de gasolina comum, onde foi declarada pelo Pregoeiro como Sessão Deserta, e respeitando os 
princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa 
do interesse e conveniência pública, torna público o arquivo do processo. Publique-se e cumpra-se.    

Belem/PB, 20 de março de 2015.
João Félix de Sousa 

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATOS DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Extrato do Contrato: Nº IN-001/2015. Contratante: Câmara de Belém/PB. Contratada: H & J Ass. 
Contábil Ltda-ME CNPJ nº 19.566.954/0001-94. Objeto: Prestar serviço mensal na Área Contábil 
a Câmara. Total: R$ 39.000,00. Recurso: Próprios. Vigência: Um ano. Dotação: QDD/2015. Data: 
16/03/2016. P. ass.: João F. de Sousa (Pres. da Câmara) e Jean B. dos Santos (Contratada).

Belém/PB, 20 de março de 2015.
João Félix de Sousa - Presidente da Câmara

Extrato do Contrato: Nº IN-002/2015. Contratante: Câmara de Belém/PB. Contratada: Giordano B. 
C. de Andrade CPF nº 048.753.284-86. Objeto: Prestar serviço mensal na assessoria. e consultoria 
jurídica. Total: R$ 24.000,00. Recurso: Próprios. Vigência: Um ano. Dotação: QDD/2015. Data: 
16/03/2015. P. ass.: João F.de Sousa (Pres. da Câmara) e Giordano B. C. de Andrade (Contratado).

Belém/PB, 20 de março de 2015.
João Félix de Sousa - Presidente da Câmara

Extrato do Contrato: Nº IN-003/2015. Contratante: Câmara de Belém/PB. Contratada: Leandro O. 
dos Anjos CPF nº 069.975.014-86. Objeto: Prestar serviço mensal como motorista do veículo locado 
pela Câmara. Total: R$ 12.000,00. Recurso: Próprios. Vigência: Um ano. Dotação: QDD/2015. Data: 
16/03/2015. P. ass.: João F. de Sousa (Pres. da Câmara) e Leandro O. dos Anjos (Contratado).

Belém/PB, 20 de março de 2015.
João Félix de Sousa 

Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Processo o Pregão 
Presencial nº00017/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: MANOEL PIRES DE ARAUJO – JVVEN CONSULTORIA EM SAÚDE, CNPJ 

Nº 18.221.482/0001-75
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física para a manutenção dos programas/sistema 

que integram a Secretaria de Saúde, sendo: Sistema de Informação Ambulatoriais do SUS (SIA), 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Ficha de Programação Orçamentaria 
(FPO), Consistência de Consolidação de Dados (VERSIA) e Boletim de Produção Ambulatorial (BPA).

VALOR MENSAL DE R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 23 de Março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
HOMOLOGAÇÃO

Face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Aguiar, 
e tendo em vista a documentação que instrui o Processo de INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2015, 
HOMOLOGO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços de consultoria jurídico administra-
tivo, a esta Edilidade, pelo Sr. MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA, brasileiro, casado, 
advogado inscrita na OAB/PB nº 12.258, com escritório localizada na Rua Luiz Rufino Ferreira, s/nº, 
Bairro Ouro Branco, na Cidade de Piancó, com o valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais),  a partir da assinatura do contrato.

Aguiar, em 23 de Março  de 2015.
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento do Pregão Presencial n° 00001/2015, para locação de um veículo, e ADJUDICO o seu objeto 
a Srª. GIRLENE LEANDRO AMÂNCIO, cadastrada no CPF n° 070.829.954-74, com a proposta no 
valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil  reais).  

Aguiar - PB, 20 de Março de 2015.
Francisco Barbosa Sobrinho

Presidente 
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2015
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2015, que objetiva: Contratação de serviços especializados contábeis para a Câmara 
Municipal de Casserengue; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ABINOAN BONIFÁCIO DE MACEDO - CPF: 203.013.914-91 - R$ 26.400,00.

Casserengue - PB, 13 de Março de 2015
FRANCISCO GREGÓRIO DE ARAÚJO 

 Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços especializados contábeis para a Câmara de Casserengue.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2015.
DOTAÇÃO: 01.00- CÂMARA MUNICIPAL, 01.031.1001.2001.-3.3.90.36.RECURSOS PRÓPRIOS
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Casserengue e:CT Nº 0007/2015 - 13.03.2015 

- ABINOAN BONIFÁCIO DE MACEDO - CPF: 203.013.914-91 - R$ 26.400,00

CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº  00002/2015

TERMO DE RATIFICAÇÃO
  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos III, cumulado com o art. 25, inciso II, todos da Lei 

nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
               OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através do Sr. MANOEL WEWERTON 

FERNANDES PEREIRA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB-PB nº 12.258, com escritório 
localizada na Rua Luiz Rufino Ferreira, s/nº,  Bairro Ouro Branco, na Cidade de Piancó – PB, com 
o valor mensal de R$ 2.500,00 (três mil e quinhentos reais).

               RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer 
do Advogado, datado de 12 de março de 2015. 

Aguiar - PB, em  23 de Março de 2015.
FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB
1ºTERMO ADITIVO DE VIGENCIA

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 015/2014 firmado entre a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU E A EMPRESA PLANFORTE CONST. E PREST. 
SERVIÇOS EIRELLI – EPP, PARA REFORMA DA PRAÇA ELIAS CAVALCANTI DE ACORDO COM 
A LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014, COMO TUDO MELHOR ADIANTE SE DECLARA:

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O objeto do presente aditivo é a prorrogação por mais 240 dias, a contar de 31 de Janeiro de 2015 

ate 27 de Setembro de 2015, do contrato original celebrado entre as partes em 04 de Junho de 2014.
 CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 

04 de Junho de 2014, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a 
ratificação das mesmas.

São Miguel de Taipu- PB, 09 de Janeiro de 2015. 
CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO 

PREFEITO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior 
porcentagem de desconto da tabela da ABCFarma. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00023/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 - Fundo Municipal de 
Saúde - Secretaria de Saúde 10.301.2019.2068 - Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde 
10.302.2020.2073 - Manter Atividades de Gestão Plena de Saúde - BLMAC 10.302.2022.2075 - 
Manter Atividades do Serviço Público de Saúde 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 
- Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Guarabira e: CT Nº 00162/2015 
– 11.03.15 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 325.200,00.

WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde e 
outros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A. COSTA COMÉRCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 37.420,64; AGLON COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 102.617,88; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 18.426,30; 
CIRÚRIGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 14.408,50; D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSP. IMPORT. 
E EXPORTAÇÃO LTDA - R$ 65.734,56; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO 
NORDESTE LTDA - R$ 31.801,50; DROGAFONTE LTDA - R$ 295.268,94; FARMAGUEDES COM. 
DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 43.918,50; LARMED DISTRIB. DE 
MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA - R$ 47.385,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 184.258,42; PANORAMA COM. DE PRODUTOS 
MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 88.220,02; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 99.974,00; SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA 
SAÚDE - R$ 247.950,50; STOCK COMERCIAL LTDA - R$ 16.740,30.

Guarabira - PB, 20 de Março de 2015
WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro oficial, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00020/2015 com o seu objeto Aquisição de materiais de expediente 
e escolar, destinados a varias secretarias, conforme edital. Com o licitante classificado em todas 
as fases deste certame, a empresa: GALVÃO MAGAZINE LTDA, CNPJ Nº 09.605.345/0001-43, 
vencedora com o valor global de R$ 308.437,15 (trezentos e oito mil quatrocentos e trinta e sete 
reais e quinze centavos).

Ibiara - PB, 23 de março de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Tintas e Materiais de pintura em geral para melhor atendimento das Secretarias Municipais; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA DA CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 2.475,50; EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 47.106,50; GERALDO VIDAL DA NÓ-
BREGA - R$ 22.813,50. Fica os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2015, que objetiva: Contrat. de Empresa 
para prestação de serv. especializados de Asses. Técnica na Elaboração de Projetos nas div. 
áreas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SME SERVIÇOS ES-
PECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - R$ 30.000,00.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2015, que objetiva: Aquisição de 01 
(um) guindaste novo a ser montado em caminhão de propriedade da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 23 de Março de 2015
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
    

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00032/2015.
OBJETO: Aquisição de 01 (um) guindaste novo a ser montado em caminhão de propriedade 

da Administração Municipal.
ABERTURA: 20/03/2015 as 11h00min.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 23/03/2015.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 01.2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, constituída através da Portaria de nº 1097/2015 comunica a quem possa interessar 
que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar no dia 27.04.2015, às 
10h00min, na Sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua Solon de Lucena, 26 – 1° Andar 
– Centro – CEP: 58.200-000 – Guarabira - PB, Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA de n.º 
01.2015, tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” e o regime de execução “EMPREITADA POR PREÇOS 
UNITÁRIOS”, destinada a contratação de empresa do ramo pertinente para a execução dos Serviços 
de Construção de uma Praça da Juventude no município de Guarabira no Conjunto Mutirão, de 
acordo com o Programa ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS do Ministério do Esporte, 
conforme Contrato de Repasse celebrado com o MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA. Demais esclarecimentos e Cópia do respectivo Edital “Concorrência 
01.2015” poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido 
entre 08h00min e 12h00min e das 14h00min as 18h00min 

Guarabira, 23 de Março de 2015.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pires de Figueiredo, S/N - Centro - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 08/13. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3250-3121.

Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 23 de Março de 2015

SIMONE MEDEIROS BEZERRA - Pregoeiro Oficial
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
 A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do Pregão Presencial nº 00022/2015, 
do dia 27.03.2015 às 10:00 horas, PARA o dia 10.04.2015 às 09:00 horas. Demais informações 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 23 de março de 2015.
 ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2015
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2015, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de serviços de transporte de estudantes do Município 
de Alagoa Grande, no dia 09/04/2015 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á 
Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - 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) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 08/04/2015.

 Alagoa Grande(PB), 23 de março de 2015.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 001/2015/SEDE/PMCG. PARTES: PMCG/SEDE E 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE E BOA 
VISTA LTDA. OBJETO: REPASSE FINANCEIRO PARA PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE UMA 
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE (PASTEURIZADO E QUEIJEIRA), NO MUNICÍPIO 
DE CAMPINA GRANDE - SITIO SÃO PEDRO - DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, GERANDO 
EMPREGO E RENDA, PARA OS MORADORES DA REFERIDA LOCALIDADE.

VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: TERMO DE CONVÊNIO Nº 
011/2015/SEDE/PMCG – ARTIGO 116, PARÁGRAFO 1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23 695 1002 2072. ELEMENTO DA DESPESA: 3350-41. FONTE 
DE RECURSOS: 000. PRAZO DE VIGÊNCIA: ATÉ 20 DE AGOSTO DE 2015. SIGNATÁRIOS: LUIZ 
ALBERTO LEITE E JOSÉ PEREIRA IRMÃO.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONVÊNIO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 011/2015/SEDE/PMCG. OBJETO: PROMOVER 
A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO LEITE (PASTEURIZAÇÃO E 
QUEIJEIRA), NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - SITIO SÃO PEDRO - DISTRITO DE CA-
TOLÉ DE BOA VISTA, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA OS MORADORES DA REFERIDA 
LOCALIDADE.  PARTES: SEDE/PMCG E COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DOS 
MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E BOA VISTA LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00. DO-
TAÇÃO OÇAMENTÁRIA: 23 695 1002 2072; 3350.41 - 000. VIGÊNCIA: 150 DIAS. SIGNATÁRIOS: 
LUIZ ALBERTO LEITE E JOSÉ PEREIRA IRMÃO.

LUIZ ALBERTO LEITE
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

 EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015

OBJETIVO: - Construção de 01(uma) Quadra Poliesportiva Coberta, para beneficiar a Escola 
Municipal de Ensino FundamentalAlfredo Lustosa Cabral, na cidade de Patos (PB).

VENCEDOR: VL TECNOLÓGICA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.226.372/0001-29.
VALOR GLOBAL: R$ 509.574,97 (quinhentos e nove mil, quinhentos e setenta e quaro reais e 

noventa e sete centavos).
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Patos/Recursos próprios: FPM/ICMS/ISS/IPTU/

MDE/OUTROS e Termo de Compromisso PAC2 09739/2014 - Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE.

PATOS - PB, 23 de março de 2015.
Francisca Gomes Araújo Mota

Prefeita Constitucional de Patos – PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2015
OBJETIVO: Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica 

com vistas ao acompanhamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Controle 
Interno da Prefeitura Municipal de Patos; e Serviços Consultoria e Assessoria Jurídica a serem 
prestados perante do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (duplo grau de jurisdição),  em todos 
os processo desta Edilidade, que estejam em tramite no TJ/PB, conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 24/04/2015, às 8:30hs. (Horário local).
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, 23 de março de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelado 
de medicamentos de A a Z da linha farma, através de oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, com solicitação periódica e/ou diariamente com entrega imediata, 
nos quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde deste Município: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 19 de Março de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial

JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016300
Responsavel.: MARIA DO SOCORRO CRISPIM DE 
ALMEIDA
CPF/CNPJ....: 252116094-68
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015694
Responsavel.: MOISES SOUZA DA COSTA
CPF/CNPJ....: 066640284-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            156,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016789
Responsavel.: MARCELO RODRIGUES COSTA
CPF/CNPJ....: 467232424-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            924,39
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016278
Responsavel.: MARIA DA SOLEDADE BARBOSA 
DOS SANTO
CPF/CNPJ....: 012678089/0001-29
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            616,63
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016643
Responsavel.: PAULO DE TACIO DE OLIVEIRA PINTO
CPF/CNPJ....: 205446934-34
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            120,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 013631
Responsavel.: RONALDO DANIEL DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ....: 015580679/0001-02
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016637
Responsavel.: SAYONARA DA SILVA BEZERRA
CPF/CNPJ....: 028290584-70
Titulo......: DUP PRES SER IN  R$            637,72
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016276
Responsavel.: VALDETE LIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 252619428-88
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016221
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,  24/03/2015
----------------------------------------

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.: ALISSON NEVES PESSOA
CPF/CNPJ....: 020889971/0001-41
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            429,84
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016171
Responsavel.: ALLISON FELIPE OLIVEIRA MAR-
COLINO M
CPF/CNPJ....: 014822531/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            373,62
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015974
Responsavel.: CENARIUM IND. MAQ. EQUIP. APAR 
PARA
CPF/CNPJ....: 008780178/0001-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016909
Responsavel.: DIAGFARMA COM E SERV DE PROD 
HOSP E
CPF/CNPJ....: 011426166/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.666,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016835
Responsavel.: ELIABE DINIZ DA SILVA
CPF/CNPJ....: 053074454-66
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016201
Responsavel.: ELETROTEC COM. REP. E ASSSIST. 
TECN
CPF/CNPJ....: 010751949/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.593,75
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016969
Responsavel.: ISMENIA BENTO BORGES DE ARAUJO
CPF/CNPJ....: 015476311/0001-07
Titulo......: CHEQUE           R$            123,00
Apresentante: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE 
COMBUSTI
Protocolo...: 2015 - 016591
Responsavel.: JOAN DA SILVA NASCIMENTO ME
CPF/CNPJ....: 005898131/0001-51
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.251,18
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017007
Responsavel.: LIGIA FELIX OLIVEIRA
CPF/CNPJ....: 015530123/0001-01
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            331,03
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 21.435/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.025/2015
DATA DE ABERTURA: 22/04/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIA-

MENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Chrys-

tiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso 
prevista para o exercício financeiro de 2014: SUS/ORDINÁRIOS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 
10.520/2002, Decretos Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 
e 5.717/2006, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe 
de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-
-mail: cel.smsjp@gmail.com.   

João Pessoa, 23 de Março de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro 

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 23.726/2013 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.193/2014
DATA DE ABERTURA: 07/04/2015 - ÀS 09h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR PARA CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, Sra. Patrícia de 

Souza Onofre, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global do item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Setorial de 
Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recurso prevista para 
o exercício financeiro de 2014: SUS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Federais nºs. 3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 5.717/2006, e, sub-
sidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone/Fax: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.   

João Pessoa, 20 de Março de 2015. 
Patrícia de Souza Onofre

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 19.389/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.009/2015
DATA DE ABERTURA: 08/04/2015 - ÀS 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉ-

DICOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeira Oficial, Sr. Chrys-

tiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço por item. O Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte de Recursos: 
ORDINÁRIOS e SUS. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos Federais nºs. 
3.555/2000 e 7.892/2013, Decretos Municipais nºs. 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, 
Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO de 
08:00h às 12:00h., no telefone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 23 de Março de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento parcelado de Gás GLP, destinados ao 

município. Data e Local, às 08:00 horas do dia 06/04/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José 
Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 23 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Fornecimento parcelado de cestas básicas, destinadas 

a famílias carentes do município de São Francisco. Data e Local, às 10:00 horas do dia 06/04/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 23 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de materiais para copa e 

cozinha, destinados a manutenção de diversas secretarias do município. Data e Local, às 08:00 
horas do dia 08/04/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Cen-
tro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 23 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 

destinados a promoção de eventos do município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 08/04/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 23 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços técnicos especializados na área 

de topografia e planialtimetria para elaboração de projetos, destinados a manutenção das atividades 
da Prefeitura Municipal de São Francisco. Data e Local, às 10:00 horas do dia 08/04/2015, na sala 
de Reuniões da CPL, Rua José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB.

São Francisco, PB, 23 de Março de 2015.
Luís Magno Bernardo Abrantes

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA 

ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS-PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015.
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 00036/2015 - 23.03.15 - CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME - R$ 97.536,00
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços especializados para manutenção de equipamentos de infor-

mática para atender as diversas secretaria do município.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2015.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Poço Dantas
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e:
CT Nº 00035/2015 - 23.03.15 - CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - R$ 28.400,00

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELA DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS 
NO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME - R$ 97.536,00.

Poço Dantas - PB, 23 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2015, que objetiva: Contratação de serviços 
especializados para manutenção de equipamentos de informática para atender as diversas secre-
taria do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS 
ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - R$ 28.400,00.

Poço Dantas - PB, 23 de Março de 2015
JOSÉ GURGEL SOBRINHO

Prefeito

 JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S.A.
CNPJ 09.357.997/ 0001 - 06

NIRE 2530000029 5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO / AVISO

Ficam convocados os Senhores acionistas desta sociedade para se reunirem em Assembléias 
Gerais Ordinária e Extraordinária – AGO/AGE, que se realizarão cumulativamente às 10 horas do 
dia 28 de abril de 2015, na sede social, na Fazenda Japungu, s/nº, Santa Rita - PB, CEP 58.300-
970, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: na AGO: I – Aprovação do Relatório da 
Administração, Demonstrações Financeiras e Resultado do Exercício, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2014, e do parecer dos Auditores Independentes; II – Fixação da remuneração dos 
Administradores; e na AGE: I – Alterações Estatutárias e outros assuntos de interesse da sociedade. 
AVISO – Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76. Santa Rita – PB, 24 de março de 2015. Almiro Carlos 
Ferro – Diretor Superintendente.

EDITAL DE CITAÇÃO
EDT.0006.000003-6/ 2015

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
(ARTIGO 232, IV, CPC)

O Doutor GUSTAVO DE PAIVA GADELHA, JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDI-
CIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB, na forma da lei etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que 
foi determinada a expedição do presente edital para CITAR o réu JOSÉ ROBERTO MARCELINO 
PEREIRA, que se encontra em lugar incerto e não sabido, de todos os termos da ação AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nº 0002049-19.2013.4.05.8201, movida por 
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL em face de GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA, JOSE ROBERTO 
MARCELINO PEREIRA, DALTON DE SA GADELHA e GUBIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA, para, 
querendo, no prazo legal, contestar a presente, sob pena de não o fazendo se presumirem aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente, nos termos do artigo 285 do CPC. Ciente 
também que este juízo funciona no Fórum da Justiça Federal, localizado na Rua Edgard Vilarim 
Meira, s/n, Liberdade, Campina Grande/PB, com expediente no horário das 09h00 às 18h00, de 
segunda a sexta-feira. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém 
possa alegar ignorância ou erro, é expedido o presente edital que será afixado no local de costume 
da Sede deste Juízo, publicado uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, 
na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 6a Vara Federal, aos,26 de fevereiro de2015. 
Eu, AGAIRES DIAS ARRUDA, Servidor (a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA 
CARVALHO, Diretor de Secretaria da 6ª Vara, o conferi.

GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº: 011/2015
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, subsidiaria-
mente 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 08 de Abril  de 2015 as 10:00 horas, tendo como objetivo: registro de preço 
para prestação de serviços de transporte visando a manutenção das atividades e programas da 
secretaria municipal de saúde.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, 19 de Março de 2015.
Walberto José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 14.726/2014 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015
DATA DE ABERTURA: 10/04/2015 - ÀS 09:30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, COM SUBS-

TITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILARIA, PINTURA, 
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do seu Pregoeiro Oficial, Sr. 
Chrystiano Madruga Navarro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará lici-
tação na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério de menor preço global por Lote. O 
Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da 
Comissão Setorial de Licitação, situada na Av. Júlia Freire, s/nº, Torre, João Pessoa–PB. Fonte 
de Recursos: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Municipal nº. 4.985/2003 e, sub-
sidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO 
ÚNICO de 08:00h às 12:00h., no telefone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.    

João Pessoa, 23 de Março de 2015. 
Chrystiano Madruga Navarro

Pregoeiro / Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais de 
expedientes diversos, destinados a manutenção das diversas secretarias deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 19 de Março de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial 
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicmentos 
padronizados diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 19 de Março de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00008/2015
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITU-

RA MUNICIPAL DE RIACHÃO E MÁRCIO MILANO MONTEIRO, PELO PRESENTE INSTRUMENTO, 
FICA RESCINDIDO O CONTRATO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES COM CARROÇÃO E VEÍCULOS, DES-
TINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIACHÃO/PB.

VEÍCULO TIPO: PASSEIO - PLACAS: QFA 0819-PB - COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ÁLCOOL - 
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO. ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015. 
ASSINATURA DA RESCISÃO 20/03/2015.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
materiais médicos hospitalares diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 013/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3254-1125.
Cruz do Espírito Santo - PB, 19 de Março de 2015

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA - Pregoeira Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Escola de 
Educação Infantil – Proinfância Tipo C, deste Município – Termo. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Abril de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para construção do CAPS AD III no Município de Cajazeiras-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Março de 2015

JOSELITO FEITOSA DE LIMA - Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Escola de 
Educação Infantil – Proinfância Tipo C, deste Município – Termo. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Coronel Juvencio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Abril de 
2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para construção do CAPS AD III no Município de Cajazeiras-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Março de 2015

JOSELITO FEITOSA DE LIMA - Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
DE LIMPEZA E VAZÃO E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER AS CO-
MUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 23 de Março de 2015

EMÍDIO DINIZ BATISTA - Pregoeiro Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015
OBJETIVO: Aquisição parcelada  de  gêneros alimentícios  nao perecíveis destinados  a me-

renda escolar  e as atividades  das demais secretarias do município conforme termo de referencia 
em anexo  I do edital.

ABERTURA: 06 de abril de 2015  as 09:30 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 7
Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.

Maturéia – PB, 23 de Março de 2015
Denis Maia Silvino

Pregoeiro Oficial /PMM
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA 
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2015
OBJETIVO: Aquisição parcelada  de  material de limpeza,  higiene e saneantes destinados  

as atividades  das secretarias do município conforme termo de referencia em anexo  I do edital.
ABERTURA: 06 de abril de 2015  as 13:00 hs
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Praça José Alves 

da Costa, 7
Centro, MATURÉIA - Estado da Paraíba. Informações pelo fone: (83) 3474-1000.

Maturéia – PB, 23 de Março de 2015
Denis Maia Silvino

Pregoeiro Oficial /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
OBJETO: Aquisição parcelada de Material de Construção, elétrico, hidráulico, e ferragens desti-

nados as secretarias do município, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 10 de Abril de 2015, ás 09:00 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 23 de Março de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015
OBJETO: Contratação de serviços de Serralheria para confecção e instalação de portões, portas, 

grades e afins, etc, destinados a todas as  secretarias do município, conforme especificações no 
edital e seus anexos.

DATA REUNIÃO: 13 de Abril de 2015, ás 08:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 23 de Março de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de veículos (oficina, borracharia, elétrica e 

outros) para veículos a serviço do município, conforme especificações no edital e seus anexos.
DATA REUNIÃO: 13 de Abril de 2015, ás 10:30 horas
INFORMAÇÕES: Em todos os dias úteis, no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas na 

sala da CPL, á rua Manoel Dantas, nº 279, Centro, sede da Prefeitura Municipal.
VÁRZEA-PB, 23 de Março de 2015.

VICTOR HUGO FARIAS GUEDES
PREGOEIRO OFICIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB

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

Sólon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h00min, do dia 08 de Abril de 
2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Óculos com armações diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1246. 

Guarabira - PB, 23 de Março de 2015
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA 
Rua Odilon Cavalcante, 95-Centro

Cajazeiras-PB
Fone/Fax – (83) 531-2015 

  
EDITAL 

Responsável: Gilson Lacerda Pedrosa
CNPJ: 09.627.015/0001-59
Título/Valor – DMI - R$ 760,26
Protestante: DPC Comercio e Representações
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100274
Responsável: Maria de Fatima Lacerda
CPF: 154.170.774-53
Título/Valor – DM - R$ 108,48
Protestante: Programa Empreender Cajazeiras
Apresentante: Caixa Econômica
Protocolo: 100315
Responsável: CZ Luzia Josefa Mascarenhas
CPF: 205.421.268-77
Título/Valor – DSI - R$ 145,00
Protestante: Vexillum Cursos e Linguas
Apresentante: Banco Itaú
Protocolo: 100342
Responsável: Andre Cesar Fiorilo
CNPJ: 15.656.890/0001-61
Título/Valor – DMI - R$ 328,34

Protestante: Indústria e Comercio de Argamassas Itatiun
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100050
Responsável: Perfil Produções e Locações
CNPJ: 13.530.513/0001-56
Título/Valor – DMI - R$ 3.500,00
Protestante: F. Gilneto Ferreira Sampaio ME
Apresentante: Banco Santander
Protocolo: 100255
Responsável: Cícero Flavio da Silva
CPF: 710.100.224-23
Título/Valor – DMI - R$ 29,00
Protestante: Lider Papelaria
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 100365
Responsável: Andre Cesar Fiorilo
CNPJ: 15.656.890/0001-61
Título/Valor – DMI - R$ 295,66
Protestante: Harz Ind. e Com. de Tintas e Vernizes Ltda
Apresentante: Banco do Brasil
Protocolo: 99880
Em obediência ao Art. l5 da Lei 9.492, de 10.09.1997, inti-
mo as pessoas físicas e/ou jurídicas citadas a virem pagar 
ou darem razões que tem, neste Cartório de Protesto, à 
Rua acima citada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 
serem os referidos títulos protestados, na forma da Lei.

Cajazeiras – PB, 23 de março de 2015.
Maria Dolores Lira de Souza

Oficiala do Protesto

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

 RETIFICAÇÃO
(AVISO DE LICITAÇÃO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento dos 
interessados, que ONDE SE LÊ:  Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 003/2015, 
LEIA-SE: Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 004/2015. Informamos ainda, que 
fica mantida a reunião, que ocorrerá no dia 06 de abril de 2015 as 10:00hs, que tem como objetivo: 
Prestação de serviços de transporte visando a manutenção das atividades e programa de atenção 
básica da Secretaria Municipal de Saúde. Maiores informações e aquisição do edital completo na 
Praça Noé Rodrigues de Lima, s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 Horas ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 23 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 06 de abril de 2015 as 11h00min. Objetivo: Eventual aquisição 
parcelada de hortifrutigranjeiros, destinados a merenda escolar e demais programas municipais e 
federais. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas 
ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 23 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS torna público para conhecimento 

dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, EXCLUSIVO para ME e EPP, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
SÃO JOSE DOS RAMOS, no dia 06 de abril de 2015 as 12h00min. Objetivo: Eventual aquisição 
parcelada de alimentos (pães), destinados a merenda escolar e demais programas municipais e 
federais. Maiores informações e aquisição do edital completo na Praça Noé Rodrigues de Lima, 
s/n – Centro – São José dos Ramos-PB, no horário de expediente normal de 08:00 as 13:00 Horas 
ou pelo fone: (83) 3682-1086

São José dos Ramos, 23 de março de 2015.
Angelina Lourenço de Melo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº- 0.2.003/2015
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho, Estado da Paraíba, TORNAPÚBLICO, a Tomada de Pre-

ços nº. 0.2.003/2015, 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 09/04/2015 às 09h30min, 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, 23de Março de 2014.
CLAYTON NÓBREGA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº. 005/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de material de expediente. 
Data de Abertura: 06/04/2015 às 08:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra 
Branca, situada à Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores 
informações através do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 23 de março de 2015.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015
A Prefeitura Municipal de Serra Branca através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 006/2015, do tipo Menor Preço, objetivando a Locação de veículo automotor. Data de Abertura: 
06/04/2015 às 10:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Serra Branca, situada à 
Avenida Deputado Álvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB. Maiores informações através 
do telefone (83) 3354-1225, no horário das 08:00 às 12:00.

Serra Branca - PB, 23 de março de 2015.
Jocimar Farias de Arruda – Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento parcelado de banheiras e enxoval de recém nascido destinadas à 
execução do Programa Mãe Sousense. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 23 de Março de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE ANULAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇO n° 0.2.001/2015
A Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB, através da sua CPL, torna sem efeito o aviso da 

Tomada de Preço nº 0.2.002/2015, cujo objeto é 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”, publicado na edição de 18/03/2015, página 27 do DOE nº 15.784.

Monteiro-PB, 23 de Março de 2015.
Erinaldo Araujo Sousa

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 
MATERIAL ELÉTRICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com
Esperança - PB, 23 de Março de 2015

ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES
Pregoeira Oficial  

 
 PREFFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 

AVISO DE ADIAMENTO COM RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO  Nº00004/2015
A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura municipal de Sousa, nomeada através da 

portaria, vem através desta informar  o adiamento da  Tomada de Preço  de n˚00004/2015 cujo objeto 
é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS AUGUSTO DOS ANJOS (BAIRRO DOS BANCÁRIOS); RUA 
PRINCESA ISABEL (BAIRRO BANCÁRIOS) E RUA ENÉAS ELIAS DE SÁ (BAIRRO ESTAÇÃO), 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, nova reunião será as 
10:30hs do dia 10 de Abril de 2014.

Sousa – PB, 23 de  Março de 2014.
TAÍSA GONÇALVES NOBREGA GADELHA SÁ - Presidente da Comissão 

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
confecção de Uniformes e a aquisição de acessórios para Agentes de Trânsito, administrativos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 23 de Março de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 06(seis) motocicletas 
150cc do tipo Cross, para operações e fiscalização do transito, para atender as necessidades do 
STTrans. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 23 de Março de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

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

Coronel José Gomes de Sá, 27 - Centro - Sousa - PB, às 11:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01(Um) veículo 
novo (0Km) tipo caminhonete pick-up cabine dupla 4x2 conforme especificações conforme especi-
ficações . Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 058. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 35222688.
Email: PMSOUSA15@YAHOO.COM.BR

Sousa - PB, 23 de Março de 2015
MARIA GERLANE GERMANO - Pregoeira Oficial

“O diretor secretario da base interativo de habitação de interesse social do estado da paraíba 
sito a Av.: Epitácio pessoa nº 1776 sala 3 1º andar com base no estatuto social da entidade em seu 
artigo 14º e paragrafo único convoca uma assembleia geral ordinária a)reformulação estatutária a 
assembleia realizar-se-a na sede da entidade no dia 18 de março do ano de 2015 em 1º convocação 
as 18 hs. Com 50% mais um dos associados em dias com suas atribuições associativas e as 19 
hs. Em 2º convocação com qualquer número de associados.”

João Deon da Silva
Diretor Secretário

Diretor Presidente Interino
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