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l Ministério tem programa piloto para o parto normal. Página 9
 
l Campina Grande vai ter sete novas salas de cinema. Página 10 
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chuvas ocasionais

Sol e poucas 
nuvens

Sol e poucas 
nuvens

Paraíba

Política

Ação aconteceu ontem na orla e 
envolveu 40 agentes da Vigilância 
Ambiental e Zoonoses.  PÁGINA 13

O governador Ricardo Couti-
nho deu a garantia ontem durante 
visita à usina Japungu.  PÁGINA 17
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20Caderno

Programação começa às 6h 
com série de eventos. Ontem, 
convidados de expressão mun-
dial, a exemplo de Vanderlei e 
Giba, chegaram para a inaugu-
ração.  PÁGINAS 3, 21 E 22

A Vila Olímpica Parahyba estabelece a partir de hoje no Estado um novo padrão nacional para as práticas esportivas

Vanderley, secretário Tibério Limeira e Giba
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Governo inaugura
Vila Olímpica hoje

Correio das Artes traz
a primeira cordelista  

PMJP atua para reduzir a
proliferação de caramujo  

Estado continua a apoiar
o setor sucroenergético  

População paraibana
está mais concentrada 

AMANHÃ PÁGINA 7 

PESQUISA IBGE PÁGINA 10 



Na sexta-feira, 22 de novembro de 1963, 
as emissoras de televisão dos Estados Uni-
dos suspenderam as suas programações e 
num grito de revolta e indignação exibiram 
em suas telas, durante horas, uma única pa-
lavra: “Shame!” Vergonha, em português. 
Guardadas todas as proporções, e obvia-
mente sem a carga dramática daquele fa-
tídico dia da política americana, a mesma 
palavra se fez presente em praticamente to-
dos os noticiários da TV brasileira da última 
quarta-feira. 

Ao pronunciá-la, com forte carga emo-
tiva, durante depoimento na CPI da Petro-
bras, a executiva Graça Foster, ex-presiden-
te da empresa, procurou transmitir o mais 
sincero sentimento de que estava possuída 
em face dos escândalos que envolvem altos 
dirigentes da maior estatal do país. “Sinto 
vergonha, muita vergonha!” – desabafou, 
olhando para a câmara sem conseguir dis-
farçar o seu constrangimento. 

De fato, o bilionário desvio de recursos 
da Petrobras é algo que nos envergonha a 
todos. Com tal avidez, descaramento e uma 
debochada sensação de impunidade, diri-
gentes da empresa juntaram-se a um grupo 
de empresários e durante anos fizeram da 
corrupção um modelo de negócio. Os con-
tratos eram superfaturados de forma a que 
sobrasse sempre algum percentual que pos-
teriormente era distribuído como propina. 

Milhões de dólares, amealhados nesse 
esquema, foram parar em contas bancárias 
no exterior, quase todas secretas ou camu-
fladas. Uma operação da Polícia Federal, de 
comum acordo com o Ministério Público, 

acabou revelando a existência de toda esta 
roubalheira, o que já resultou nas prisões de 
funcionários da estatal, lobistas, doleiros e 
alguns empreiteiros. 

A opinião pública ficou e continua estar-
recida, mas na esteira deste caso tem surgi-
do uma discussão que, por baixo dos panos, 
pode estar escondendo interesses incon-
fessáveis de grupos políticos e econômicos 
que defendem a privatização da Petrobras. 
Há poucos dias, esta tese chegou a ser ex-
posta, aqui mesmo em João Pessoa, pelo ex-
-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. 
“Sei que faço parte da minoria, mas defendo 
a privatização” – disse ele em aula inaugural 
para uma turma de mestrandos da Univer-
sidade Federal da Paraíba. 

Que bom que os“privacionistas” se 
saibam minoria. Afinal, a imensa maioria 
do povo brasileiro não parece confundir 
a ação criminosa de alguns servidores da 
empresa com a necessidade de sua entre-
ga ao capital privado. A Petrobras é um 
símbolo da luta de gerações e um orgulho 
nacional. O combate à corrupção não pode 
ser negligenciado. Ao contrário precisa ser 
firme e permanente. Mas isso nada tem a 
ver com a tese da privatização nem mui-
to menos com a supressão de conquistas 
democráticas. O sentimento de vergonha 
que se apossa de todos nós em função dos 
“malfeitos” que estão sendo descobertos 
não pode ensejar atitudes de retrocesso. O 
Brasil, mesmo envergonhado, é bem maior 
do que este episódio. Que se punam os cor-
ruptos, mas que se preserve um patrimô-
nio que é de todos. 

Editorial

 Crônica

 Vergonha!

                                                 William Costa - wpcosta.2007@gmail.com
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Vida saudável

Jamais imaginei que, após cruzar a li-
nha dos quarenta, iria tornar-me atleta. 
Nasci meio avariado, e tenho um medo da-
nado de morrer. Portanto o cuidado com 
a saúde sempre constou do meu históri-
co de vida, embora a prática de exercícios 
físicos fosse de veneta. Um encontro com 
amigos, um bom papo numa mesa de bar, 
e os planos de, no dia seguinte, caminhar, 
correr etc., desfaziam-se como espuma de 
cerveja ou fumaça de cigarro.

Até que a dor causada por um nervo 
cervical (sic) contraído, ao invés de brotar 
nas costas, f loresceu no peito. O susto me 
fez pular da cadeira, deixando a reporta-
gem que redigia pela metade, e ir parar, 
de táxi, numa famosa clínica particular, 
que me cobrou os olhos da cara, pois eu 
ainda não tinha plano de saúde. Depois 
dos exames de praxe, o médico me acal-
mou, assegurando que não seria daquela 
vez que eu partiria desta para melhor.

Saí da clínica aliviado, mas desconfia-
do. Tive a sorte de, logo em seguida, encon-
trar o angiologista e artista plástico Ro-
dolfo Athayde. Confidenciei para o amigo 
o meu estresse, por excesso de trabalho, 
associado ao sedentarismo, ressaltando 
a dor no peito que incomodava o corpo e 
amedrontava o espírito - apesar do pare-
cer do cardiologista consultado, contrário 
a um óbito imediato. Rodolfo recomendou-
me a prática de atividades físicas, prefe-
rencialmente associadas ao lazer.

Foi aí que entrei para a Escola de Na-
tação Água Viva, no Jardim Cidade Uni-
versitária, sobre cujos alicerces ergue-se, 
hoje, um prédio residencial. A Água Viva 
era conduzida, em regime de sociedade, 
pelos amigos Martinho e Zé Fernandes, 
dois qualificados professores de natação. 
Orientado por eles, substitui o estilo “na-
dador de açude” (aquele que quase quebra 
o pescoço, de tanto girar), por um jeito 
mais elegante de deslizar sobre a água.

Apaixonei-me pela natação. E foi de-
fendendo o nome da Água Viva que com-
peti pela primeira vez na vida, nas raias do 
antigo Dede, no Bairro dos Estados. Marti-
nho era o técnico. Foi difícil - afinal, era a 
primeira vez que caía n’água numa piscina 
olímpica, com os seus quase intermináveis 
cinquenta metros -, mas fiz a travessia, na-
dando em estilo livre. Senti-me um cam-
peão, apesar de ficar em penúltimo lugar 
- Adileusson foi o último a chegar. 

Saí da Água Viva e, convidado pelo 
diretor Kléber Medeiros, fui nadar no 
Dede, sob a orientação do professor Fer-
nando Silva. Ô tempo bom! Treinamento 
regular, muitos amigos, várias competi-
ções (em piscina e mar aberto), porém 
péssimas condições estruturais. Hoje, 
totalmente reformado, o Dede será rea-
berto ao público, com o pomposo nome 
de Vila Olímpica Parahyba. Honra o go-
verno, com esta reforma, os célebres e 
anônimos heróis de sua história.

 

E foi defendendo o nome da Água Viva que competi pela primeira 
vez na vida, nas raias do antigo Dede, no Bairro dos Estados.”

Hoje, dia 28 de março, ela completa 
71 anos de existência. Nasceu com o 
nome de Departamento Federal de Se-
gurança Pública, no governo de Getúlio 
Vargas, em 1944. Em tempos de “Pe-
trolão” e Operação Lava Jato, a Polícia 
Federal vem desempenhando um papel 
de frente no combate à corrupção no 
Brasil, associada ao Ministério Público.

O deputado federal Veneziano Vital do Rêgo 
(PMDB) apontou seu colega de parlamento, Da-
mião Feliciano (PDT) como candidato forte ao car-
go de prefeito de Campina Grande, pela oposição. 
Enquanto isso, a deputada Daniela Ribeiro, cota-
da para disputar a eleição, disse numa emissora 
da cidade que “é precipitado falar sobre isso”.  

DAmiãO e DANielA

CAnDiDAtA AO pOStO

ExpEDiEntE AltERADO
A Prefeitura de João Pessoa alterou o expediente de suas repartições públicas na próxima se-
mana. Na quinta-feira, dia 2, véspera do feriado municipal da Sexta-feira Santa, o expediente 
será facultativo. Os serviços essenciais, óbvio, têm funcionamento normal: limpeza urbana, 
Samu, hospitais e orientação de trânsito pela Semob.

CintuRÃO SAnitÁRiO É BOAtO!
Todo prefeito quer deixar uma 
marca, uma assinatura, um DNA 
de sua gestão na memória cole-
tiva. O projeto de revitalização e 
urbanização da Lagoa do Parque 
Solon de Lucena está entre as 
candidatas à função na carreira 
política do prefeito Luciano Car-
taxo. Se limpar, definitivamente, 
a lagoa, retirar os esgotos que 
apodrecem as águas e evitar 
transbordamento no período 
de inverno, merece o posto no 
currículo.  

Pelo projeto original ainda 
em execução, será criada 
uma espécie de cinturão 
sanitário, que extinguirá 
a entrada de esgoto na 
Lagoa. Um túnel que sai 
de suas imediações e vai 
até o Rio Sanhauá é a so-
lução técnica para levar o 
excesso de chuva que pro-
voca alagamentos todos 
os anos. A previsão é que a 
obra seja concluída no pró-
ximo ano.

Após sair em jornal e mídias 
sociais, a notícia de que duas 
mulheres teriam sido infec-
tadas, propositadamente, 
pelo vírus HIV, dentro de um 
ônibus da cidade, foi desmen-
tida pela diretora do Hospital 
Clementino Fraga, Adriana 
Teixeira, ontem. Em nota, o 
hospital, referência no tra-
tamento de AIDS no Estado, 
“lamenta que setores da im-
prensa se prestem a difundir 
boatos e fatos inverídicos”.

UN informe

A nOVA VilA pARAhyBA

71 AnOS DA pF

A agenda de inauguração de obras dentro do ciclo dos 100 dias de gestão do governador Ricardo 
Coutinho, nesse segundo mandato, será concluída entre hoje amanhã, com a inauguração da nova 
Vila Olímpica Parahyba e as atividades esportivas que integram a programação da solenidade. O 
equipamento traz novas perspectivas para o esporte paraibano, notadamente porque ampliou em 
até 100% - de 4 mil para 8 mil - as vagas destinadas à comunidade, servindo ao propósito de 
difundir a prática esportiva. Estão disponíveis vagas nas modalidades natação, nado sincroniza-
do, polo aquático, saltos ornamentais, atletismo, handebol, basquete, voleibol, futebol de salão, 
futebol de areia, karatê, judô, taekwondo, tênis de mesa, ginástica olímpica e rítmica, além de 
atividades para a terceira idade. Não menos importante, a nova Vila Olímpica Parahyba servirá para 
treinamentos de seleções de modalidades aquáticas que vão participar das Olimpíadas Rio 2016. 
É que o complexo esportivo tem um dos melhores parques aquáticos da América Latina. Com isso, 
cria-se um cenário propício de incentivo à adoção do esporte por novas gerações. Sem dúvida, a 
nova Vila Parahyba vai revigorar e qualificar um espaço outrora subaproveitado, que há muito não 
era submetido a uma reforma estrutural completa.   
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Estrelas mundiais participam da 
inauguração da Vila Olímpica
Solenidade acontece hoje, 
às 10h, no Bairro dos 
Estados, em João Pessoa

O paranaense Gilberto 
Amauri Godoy Filho, mais 
conhecido como Giba, e o 
mineiro Vanderlei Cordei-
ro de Lima, desembarcaram 
ontem, no Aeroporto Castro 
Pinto, em Bayeux, para par-
ticiparem da inauguração 
da Vila Olímpica Parahyba, 
que acontece hoje, às 10h, no 
Bairro dos Estados. A dupla 
foi recebida pelo secretário 
da Juventude, Esporte e La-
zer (Sejel), Tibério Limeira, 
que fez questão de enfatizar 
a presença de duas persona-
lidades do esporte mundial 
que dará mais qualidade ao 
grande evento que revolucio-
nará o esporte da Paraíba. 

“Não é todo dia que te-
mos a satisfação de reunir 
estrelas que fizeram história 
e são exemplos para a nova 
geração. A festa de inaugu-
ração será mais clamorosa 
com a presença de atletas 
ilustres do cenário interna-
cional”, frisou. Feliz e emocio-
nado com a receptividade do 
povo paraibano o medalhista 
de ouro em Antenas/2004, 

prata nos Jogos Olímpicos 
de Pequim/2008 e de Lon-
dres/2010, defendendo a Se-
leção Brasileira de Voleibol, 
o ex-atleta Giba, disse que 
participar de eventos deste 
porte é uma satisfação para o 
futuro dos atletas. 

Segundo ele, transfor-
mar sonho em realidade para 
pessoas de todas as idades 
é algo fantástico que ficará 
para sempre. “Está de para-
béns o governador Ricardo 
Coutinho que inaugura um 
equipamento esportivo de 
primeira qualidade. Pelo que 
venho acompanhando é um 
governo que investe no es-
porte para que surjam novos 
heróis em todas as modalida-
des”, avaliou. Com relação ao 
nível técnico do selecionado 
nacional o ex-atacante de 
ponta avalia que o voleibol 
está entre os melhores do 
mundo com atletas que es-
tão aparecendo e que podem 
surpreender. 

“Defendo a renovação 
para dar vez aos novos valores 
que estão despontando e man-
tendo o esporte no topo. Tra-
ta-se de um trabalho que deve 
ser levado a sério na busca de 
novos títulos”, comentou. Já o 
ex-maratonista Vanderlei Cor-

Telemarketing 
oferta 500 vagas

O Sistema Nacional de Emprego 
na Paraíba (Sine-PB) de João Pessoa 
divulgou, ontem, 500 oportunidades 
de emprego para operador de telemar-
keting receptivo e ativo. Também estão 
são ofertadas mais 92 vagas para 
diversos cargos. Além da área de tele-
marketing, o Sine oferece ainda vagas 
para vendedor pracista (20), cobrador 
de transporte coletivo (8), cozinheiro 
de restaurante (6), pedreiro de aca-
bamento (5) e auxiliar de cozinha (4). 
Algumas não exigem experiência e são  
destinadas a jovens que buscam o pri-
meiro emprego. Outras solicitam expe-
riência na função técnica e nível supe-
rior. Os interessados devem procurar o 
Sine-PB, na Rua Duque de Caxias, 305, 
no Centro da capital, próximo ao Tercei-
rão ou postos do Sine-PB nas Casas da 
Cidadania de João Pessoa (Jaguaribe, 
Tambiá, Mangabeira e Manaíra). 

Obmep é caminho 
para obter bolsas

Os alunos paraibanos que obti-
verem os melhores resultados na 11a 
Olimpíada de Matemática das Escolas 
Públicas (Obmep) serão inseridos em 
programas de iniciação científica nas 
Universidades Federal de Campina 
Grande e Estadual da Paraíba. Para isso, 
os alunos do 6o ao 9o ano do Ensino 
Fundamental e dos três anos do Ensino 
Médio deverão se inscrever na Obmep 
até a terça-feira (31). As inscrições 
poderão ser feitas até as 23h59 por 
meio do endereço: www.obmep.org.br. 
A Obmep é dirigida às escolas públicas 
municipais, estaduais e federais. De 
acordo com a secretária de Estado da 
Gestão Pedagógica da Educação, Ro-
ziane Marinho, a Secretaria da Educação 
está estabelecendo uma parceria com a 
coordenação da Obmep na Paraíba.

PBGás comemora 
premiação nacional

A Companhia Paraibana de Gás 
(PBGás), empresa responsável pela 
distribuição e comercialização do gás 
natural na Paraíba, anunciou ontem 
que foi uma das empresas habilitadas 
e premiadas no II Prêmio Petrobras de 
Reconhecimento às Distribuidoras de 
Gás Natural do Brasil. Das 19 compa-
nhias participantes, a distribuidora pa-
raibana ficou em segundo lugar na ca-
tegoria de Segurança, Meio Ambiente, 
Eficiência Energética e Saúde (SMES). 
Na última quarta-feira, estiveram par-
ticipando da solenidade de premiação, 
no Rio de Janeiro, o diretor-presidente 
da companhia, George Ventura Morais; 
o diretor técnico comercial Carlos Au-
gusto Vasconcelos; e David dos Santos 
Mouta, diretor administrativo e finan-
ceiro, além da colaboradora Fabíola 
Gomes dos Santos.

José Dirceu sofre 
um princípio de AVC

O ex-ministro da Casa Civil José 
Dirceu passou por exames em Brasília. 
De acordo com pessoas próximas ao 
petista, ele sentiu fortes dores de ca-
beça, aparentemente sem explicação, e 
optou por ir ao hospital para averiguar 
o problema. Dirceu, segundo informou 
a coluna Radar On-Line, teria tido um 
princípio de Acidente Vascular Cerebral 
(AVC). Embora não descartem nenhu-
ma possibilidade, interlocutores do 
ex-ministro dizem que, como os exa-
mes ainda estão em andamento, não 
é possível ainda confirmar a existência 
deste ou de outros problemas de saú-
de. Segundo interlocutores de Dirceu, 
o ex-ministro passou na segunda-feira 
por uma tomografia, como parte da 
tentativa de identificar a origem das 
dores. O exame teria apontado alguma 
alteração, ainda não conclusiva.

deiro, avalia de forma positiva 
todo trabalho que é feito em 
prol do desenvolvimento do 
esporte, parabenizando a ini-
ciativa do Governo do Estado. 
De acordo com o medalhista 
de bronze nos Jogos Olím-
picos de Atenas/2004 e um 
dos embaixadores do esporte 
do Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB), a inauguração da 

Vila Olímpica Parahyba trará 
esperanças para várias gera-
ções que terão orgulho de re-
presentar o Estado. 

“É um início de uma 
nova geração para milhões 
de pessoas que terão à dispo-
sição um dos mais modernos 
equipamentos esportivos da 
América Latina. Sinto orgu-
lho de fazer parte desta festa 

do governo do esporte que 
está de parabéns pela inicia-
tiva”, avaliou. O custo da obra 
foi de R$ 30 milhões, que con-
templou o parque aquático, 
com construção e reformas 
de piscinas, os dois ginásios 
do local e a construção de ar-
quibancadas, quadra polies-
portiva, caixa de areia e pista 
de atletismo.

Os ex-atletas Giba e Vanderlei Cordeiro foram recepcionados pelo seretário da Sejel, Tibério Limeira

FOTO: Ortilo Antônio

A Arquidiocese da Paraíba reali-
zou ontem a  “Procissão do Encontro”, 
com a imagem de Jesus Cristo carre-
gando a cruz – O Senhor dos Passos, 
que saiu da Igreja da Misericórdia às 
16h, logo após a Missa Votiva, que 
acontece uma hora antes no mesmo 
local. 

A procissão com a imagem de Cris-
to se encontrou em frente ao Tribunal 
de Justiça da Paraíba, na Praça João 
Pessoa, com a imagem de Nossa Se-
nhora das Dores, que sai da Igreja do 
Carmo, também às 16h.

O ato representa o encontro de 
Jesus com sua mãe, Maria, na via sa-
cra, caminho que Cristo percorreu até 
sua crucificação. Essa procissão é rea-
lizada desde a fundação da cidade de 
João Pessoa, iniciada pelos católicos 
europeus. 

A caminhada simboliza a vida, a 
família e a dor das mães. Esse trajeto 

é um dos 15 passos da paixão celebra-
dos durante a Quaresma. O arcebispo 
da Paraíba, Dom Aldo Pagotto afir-
mou que o evento precisa ser traduzi-
do para a realidade de hoje e trata du-
rante a Missa Votiva de assuntos como 
drogas, violência, bullying, tráfico hu-
mano e de órgãos, muito presentes na 
sociedade nos dias de hoje.

Trajeto
Conforme informações da Arqui-

diocese da Paraíba, da Igreja da Mise-
ricórdia sai a procissão com a imagem 
de Nosso Senhor carregando a cruz - 
“Senhor dos Passos” (agora, a imagem 
estará descoberta). E da igreja do Car-
mo sai a procissão com a imagem de 
Nossa Senhora das Dores. 

As duas procissões passam indivi-
dualmente pelas ruas do Centro da ci-
dade e se unem na Praça João Pessoa, 
no Centro da capital, em frente ao Tri-
bunal de Justiça. Da praça, a Procissão 
do Encontro segue até a Igreja de Nos-
sa Senhora do Carmo.

“Procissão do Encontro” 
reuniu muitos fiéis em JP

fé

Marcos Tadeu
mtleao@gmail.com

A procissão representa o encontro de Jesus com sua mãe, Maria, na via sacra percorrida por Cristo

FOTO: Marcos Russo

A Presidência da Repúbli-
ca anunciou ontem que o filó-
sofo e professor Renato Janine 
Ribeiro será o novo ministro 
da Educação. Ribeiro ocupará a 
vaga de Cid Gomes, depois que 
o então ministro acusou depu-
tados de serem achacadores e 
oportunistas.

O novo ministro da Educa-
ção é professor titular de ética 
e filosofia política da Universi-
dade de São Paulo (USP) e es-
pecialista na obra do filósofo 
inglês Thomas Hobbes, sobre 

quem focou suas pesquisas de 
mestrado e doutorado. Sobre 
o filósofo, Ribeiro publicou os 
livros A Marca do Leviatã e Ao 
Leitor Sem Medo.

Turismo
A presidente Dilma Rou-

sseff vai anunciar o ex-presi-
dente da Câmara Henrique 
Eduardo Alves (PMDB) como 
novo ministro do Turismo. Seu 
nome deveria ter sido confir-
mado ontem. Até o fechamento 
desta edição  não foi divulgado.

Renato Janine é o novo 
ministro da Educação

filósOfO

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Turismo e Desen-
volvimento Econômico (Set-
de) e da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBtur) negocia 
com executivos da TAM, Gol 
e Azul Linhas Aéreas aumen-
to de 30% na frequência de 
vôos para o Estado e, no caso 
da Azul, a permanência do 
vôo que cobre o trecho Rio 
de Janeiro – Campina Gran-

de – João Pessoa – Campina 
Grande. As reuniões ocorre-
ram na capital paulista nos 
dias 26 e 27. 

O secretário de Turismo 
e Desenvolvimento Econô-
mico, Laplace Guedes, desta-
cou que a base da negociação 
consiste em regime especial 
que concede redução do 
ICMS no combustível das ae-
ronaves. Com a medida, o im-
posto cai de 17% para 12%, 

Aumento na frequência 
de voos é negociado

A Secretaria de Estado da 
Receita (SER) informou on-
tem que a partir de 1º de abril 
os contribuintes paraibanos 
com inscrição estadual deve-
rão utilizar exclusivamente a 
versão 3.10 da NF-e (Nota Fis-
cal Eletrônica) para emissão 
de novas notas eletrônicas. A 
versão 2.0 será desativada em 
31 de março, conforme a Nota 
Técnica 2013/005, tornando a 
atualização do sistema neces-

sária para dar continuidade na 
emissão da NF-e.

Os contribuintes podem 
baixar a nova versão da NF-e 
(versão 3.1) por meio do link: 
http://www.emissornfe.fazen-
da.sp.gov.br/download_v310.
html

As empresas que não 
atualizarem os softwares não 
poderão mais emitir a NF-e 
com a versão 2.0, que será de-
sativada.

Versão da NF-e deve ser 
atualizada até o dia 31
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O músico Escurinho e a Banda Esquadrão 38, são 
as atrações do show de hoje do Projeto Ciranda de Ma-
luco, projeto que consiste em apresentações gratuitas 
que são realizadas em praças ou locais públicos, no 
anfiteatro da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e 
Artes, a partir das 18h. A entrada é aberta ao público.

No show de hoje, Escurinho tocará com os músi-
cos: Jairo Gomes (bateria e percussão), Guga Grimaldi 
(bateria e percussão), Ely Porto (percussão), Jr Junior 
(baixo), Leonardo Ribeiro (guitarra), Dave Kane 
(trompete) e Nerei Freitas (trombone). Escurinho, 
que é natural de Pernambuco, mas reside em João 
Pessoa - PB há muitos anos é um artista completo: 
músico, percussionista, ator de teatro e cinema, traz 
em sua música uma poesia urbana de caráter social, 
mostra uma fusão de ritmos, que vai do xote, passa 
pelo reggae, rock, forró, baião, maracatu, coco de 
roda, emboladas até ritmos africanos e tribais.

Neste show Escurinho convidou o grupo ‘Esqua-
drão 38’, que também subirá ao palco na apresentação 
de hoje. A banda é veterana no cenário alternativo do 
rock paraibano. O Esquadrão imprime nas letras de 
suas músicas mensagens de liberdade e que retratam o 
cotidiano de determinados grupos sociais, enfatizando 

o problema da descriminação da violência, da carência 
de determinados indivíduos e a falta de estudo e de 
oportunidades. Mesmo após a parada da carreira, a for-
mação da banda se manteve e continua até hoje com os 
seguintes integrantes: Pablo Scobá (vocal), Paulo Bala 
(guitarra), Dartanhã (guitarra), Gabriel Zaion (baixo) e 
Guga Grimaldi (bateria).

Projeto Ciranda de Maluco 
O projeto resultou na produção 

de um CD, que leva o mesmo nome 
do projeto, com músicas impro-
visadas e tocadas durante as 
apresentações musicais rea-
lizadas nas praças. O CD, 
que ainda está em fase 
de gravação e monta-
gem, está previsto 
para ser 
lançado 
no dia 21 
de maio 
deste ano, pela 
internet, em 
uma pla-
taforma de 
shows online.

Em show que acontece 
hoje, no Clube Cabo 
Branco, Céu retorna aos 
palcos da Paraíba apre-
sentando repertório da 
turnê do álbum Caravana 
Sereia Bloom, lançado 
em 2012, mais outros 

que passeiam por todos seus álbuns e 
ainda trazem regravações de grandes 
nomes da música. 

O show marca o lançamento do 
DVD Céu Ao Vivo, seu primeiro DVD, 
que comemora os 10 anos de carrei-
ra. “É basicamente o que está no DVD, 
que é uma mistura dos três últimos 
álbuns (da carreira)”, explica ela sobre 
o repertório escolhido.

Maria do Céu Whitaker Poças, ga-
nhou projeção nacional e internacional 
no circuito da música em 2005, ado-
tando o nome artístico Céu. Num estilo 
que une MPB, Bossa Nova e batidas 
eletrônicas, Céu conquistou as plateias 
do Brasil, de países da Europa e tam-
bém dos EUA. Seu primeiro álbum, 
CéU, (2005, Warner Music) vendeu 
mais 150 mil cópias nos EUA e 500 
mil no total. Ao longo da carreira ela 
coleciona 1 indicação ao Grammy e 3 
indicações ao Grammy Latino e vários 
outros prêmios dentro e fora do Brasil.

A UNIÃO

Ramalho Leite relata 
episódios da vida de 
Getúlio Vargas
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Escurinho e Esquadrão 38 são as atrações de hoje, do Projeto 
Ciranda de Maluco, na Estação Ciência, no Cabo Branco

Cantora volta a João Pessoa em show com repertório do primeiro DVD da 
carreira e fala sobre a sua relação com a cidade e com a música nordestina
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Artista José Rufino 
estreia na literatura 
com livro de contos

LANÇAMENTo

Céu de estrelas

Cantora é reconhecida internacionalmente pela performance musical e a voz suave

Cantor e percussionista 
é considerado um dos 
grandes nomes da música 
paraibana

Lucas Duarte 
Especial para A União

Sandro Alves de França
Especial para A União

Cantar na Paraíba
Pela terceira vez nos palcos de 

João Pessoa e da Paraíba, Céu revela 
ter uma relação especial com a ci-
dade e o público paraibano. “Tenho 
muita proximidade com João Pessoa 
e com a Paraíba! É um público muito 
caloroso e receptivo, as pessoas são 
simpáticas, dóceis. Adoro a cidade! 

Já andei muito por João Pessoa no 
Mercado de Artesanato, gosto de 
caminhar pela cidade, conhecer seus 
espaços”, revela Céu. “Lembro de um 
show que fui em João Pessoa quando 
estava grávida e que foi muito emble-
mático, me marcou bastante”, lembra 
ela sem revelar qual foi o artista ou a 
banda.

Música nordestina e paraibana
Considerada um dos mais impor-

tantes nomes da chamada Nova MPB, 
a música de Céu tem influências diver-
sas. Ela reconhece a importância da 
classificação no campo da MPB, mas 
refuta o rótulo, por considerar que 
hoje a música é algo muito abrangente 
e o título limita e circunscreve a um 
tipo específico de música.

Sobre a música nordestina, ela 
releva ser uma admiradora e ter forte 
influência dela em seu trabalho musical. 
“A música do Nordeste sempre foi uma 
influência muito grande pra mim e o 
Caravana (Sereia Bloom, novo álbum) é 
uma forma de homenagear essa músi-
ca, pois trouxe muito do meu carinho 
e do meu amor pelo Nordeste. Sou 
uma entusiasta da música nordestina”, 
enfatiza. “O Chico César é um querido, 
maravilhoso! Amo de paixão, acho um 
grande artista! Elba (Ramalho) já cantei 
com ela. O Zé Ramalho eu amo, teve 
uma fase que escutei muito!”, afirma ela 
de forma entusiasmada sobre nomes de 
referência da música paraibana.

Show em João Pessoa
Em relação ao show de hoje Céu 

se mostra muito instigada e com boas 
expectativas. “Minha expectativa é 
que seja um show maravilhoso, que 
as pessoas possam dançar, cantar, se 
divertir bastante. Estou empolgadíssi-
ma e a banda também”, ressalta ela.
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Os “suicídios” 
de Getúlio

Ramalho
LeiteO “causo” do Chico Cunha

Crônica de emergência

Carlos Pereira Engenheiro - cpcsilva1@globo.comCrônica

Em 28 de julho de 
1968, outro avião 
caiu na Paraíba. Foi o 
Douglas Globemaster 
C 124 II. Procedia de 
Paramaribo, capital 
do Suriname

Ex-deputado e jornalista - ramalholeite84@gmail.com

Tenho escrito sobre fatos históricos e figuras 
públicas que já se foram. É uma maneira prática 
de passar incólume pela reprovação dos pretensos 
ofendidos. Os mortos não pedem direito de res-
posta. Quando o personagem  se chama  Getúlio 
Vargas, cresce meu entusiasmo e tenho certeza, 
desperto a curiosidade dos meus poucos leitores, 
porque esse gaúcho de São Borja, depois de vinte 
anos governando o Brasil, deu tudo  de si aos 
brasileiros e  encerrou seu ciclo de poder com essa 
frase emblemática: “ Nada mais vos posso dar, a 
não ser o meu sangue”.

Antes de chegar a 1954, os  arquivos de 
Vargas gravaram vários episódios em que expres-
sara claramente sua vontade de por fim à vida, 
como forma de perpetuar o nome e lavar com seu 
sangue a honra ultrajada. Os fatos, até então, lhe 
favoreceram para que não cumprisse as ameaças. O 
desfecho final  resultou de obstáculo intransponível 
colocado à sua frente. “A possibilidade de sacrifício 
pessoal era relacionada a uma questão de brio, 
de preservação da honra, de um sentido heróico 
de posteridade”, como define Lira Neto, seu mais 
recente biógrafo.

Já em 1930, quando eclodiu o movimento 
revolucionário que o levou ao Poder, escreveu no seu 
diário: “Começo os preparativos a fim de seguir para 
o teatro das operações, na Paraná. Desejo fazê-lo, 
porque esse é o meu dever, decidido a não regressar 
vivo ao Rio Grande, se não for vencedor”. Venceu e se 
tornou presidente da República. Dois anos depois, 
a Revolução Constitucionalista de São Paulo coloca-
va Getúlio em situação de resistência extrema e ele  
prepara uma nova despedida: “Reservava para mim  o 
direito de morrer como soldado, combatendo a causa 
que abraçara. A ignomínia duma revolução branca 
não me permitiu. Escolho a única solução digna para 
não cair em desonra, nem sair pelo ridículo”. Mais 
uma vez era o seu cadáver ofertado  ao sacrifício. 

Os paulistas foram derrotados e Getúlio 
reforçara seus poderes. Foi um poderoso Getúlio 
Vargas que aderiu às Forças Aliadas e mandou os 
pracinhas para o cenário da Segunda Guerra. Mas 
antes, preveniu o sub-secretário de Estado ameri-
cano que, “nessa decisão eu jogava a minha vida, 
porque não sobreviveria a um desastre para a 
minha pátria”.

Os que pesquisam a vida de Vargas estranham 
que, quando de sua queda humilhante em 1945, 
não tenha cumprido as ameaças anteriores. Há 
quem afirme que, na sua sagacidade, ele avistava 
um horizonte favorável ao seu retorno. Chegara 
a dizer que a política se assemelha a um  jogo de 
xadrez. “Por exemplo, eu sou uma pedra que foi 
movida da posição que ocupava. E eles pensam 
que vou permanecer onde me colocaram. É o 
grande erro deles. Não sabem que vamos começar 
um novo jogo - e com todas as pedras de volta ao 
tabuleiro”.

 Após ser apeado do poder, recolheu-se à es-
tância  Santos Reis, propriedade dos Vargas. A partir 
de então, foi alvo de uma campanha difamatória 
enquanto seus amigos eram perseguidos e vítimas 
de uma “série de mesquinharias”. Na paz do seu 
berço natal, “no meio de gente simples que não sabe 
trair”, redigiu verdadeiro testamento político depois 
achado entre seus papéis. Em quatro páginas de 
papel pautado, escrito a  lápis, deixou “declarações 
para conhecimento do povo brasileiro”, asseverando: 
“Talvez, só com o meu sacrifício eu consiga remir os 
inocentes que estão sendo perseguidos e libertar-me 
das mesquinharias do governo de um títere togado 
influenciado por colaboradores odientos e covardes, 
muito inferiores à missão que se arrogaram” (Uma 
referência ao ministro José Linhares, presidente 
do Supremo e investido no cargo de presidente da 
República).

Getúlio voltaria ao poder nos braços do povo. 
Antes fora eleito senador e deputado por vários 
Estados. Perto de concluir o mandato presidencial,  
obtido através do voto direto e secreto que implan-
tara, acossado por forças poderosas e empurrado 
por fatos comprometedores tramados à sua revelia, 
revolveu “sair da vida para entrar na história”. Era 
24 de agosto de 1954

 

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

Essa me foi contada por Orlando Soares, 
engenheiro diretor do Detran e meu colega no 
Conselho Estadual de Trânsito.

Disse-me ele que esta semana foi a uma 
farmácia comprar um medicamento e se depa-
rou com uma cena inusitada jamais por ele pre-
senciada: duas mulheres e um policial estavam 
sendo atendidos pelo funcionário da farmácia 
e, ao tempo em que as mulheres solicitavam 
um remédio para a dengue e comentavam 
entre si os mesmos sintomas que as levaram a 
compra dos remédios, o policial ouvia o diálo-
go e de repente resolveu intervir.

Aconteceu mais ou menos o seguinte, se-
gundo o relato de Orlando que a tudo assistia 
impassível até o momento em que o caso passou 
a se transformar numa coisa mais grave.

Dizia uma das mulheres que “Chico Cunha” 
tinha lhe aplicado uma surra que a deixou de 
cama,  prostrada, cheia de dores e quase sem 
condições de se locomover. A outra ouvia im-
paciente e disse que o mesmo “Chico Cunha” 
também havia lhe atacado e aplicado uma 
surra que a deixou com dores por todo o corpo. 
Inclusive, segundo ela, o bicho tinha dado mor-
didas que lhe deixaram marcas nos braços, nas 
coxas e até no  rosto.

O policial, ao ouvir aquele diálogo, as in-
terpelou e querendo ajudar, sugeriu que ambas 

fosse à Delegacia da Mulher, produzir um B.O. 
(Boletim de Ocorrência) a  fim de que a polícia 
saísse no encalço desse “Chico Cunha” e o pren-
desse evitando que ele cometesse mais algum 
atentado contra mulheres indefesas.

E o policial, inclusive, chegou a se prontifi-
car a acompanhá-las à Delegacia da Mulher. Foi 
então que o atendente da farmácia chegou com 
o remédio solicitado pelas duas mulheres para 
aliviar-lhes das dores que sentiam em todo o 
corpo. 

E, absolutamente sem saber do que estava 
se passando foi receitando a medicação que 
deveria ser tomada duas vezes ao dia, até que a 
febre desaparecesse e, certamente, as dores no 
corpo também iriam diminuir e depois sumi-
rem.

Aí  o nosso  Orlando não se conteve e  de-
sandou a sorrir, ao ouvir do atendente que  
aquela medicação servia também para dengue, 
mas era a mais indicada para combater a febre 
causada pelo virus  Chikungunya.

Cena final da tragicomédia:  O policial saiu 
de mansinho do ambiente e as mulheres foram 
embora com o remédio receitado para curá-las 
das maldades cometidas pelo tal do “Chico 
Cunha” ou seja pelo vírus Chikungunya.

Há cada coisa neste mundo de Deus, hein, 
meu caro Orlando?  

Avião é um engenho tão 
perigoso que cai até na Paraíba. 
Em 1930 caíram duas belonaves 
da Força Aérea da Paraíba, na 
Guerra de Princesa. Uma caiu 
na capital, quando se preparava 
para ir à guerra; outra caiu em 
Taperoá, em consequência dos 
tiros que levou no front. Ainda 
por conta da dita guerra caiu ou-
tro (o Laté 28) no Rio da Prata, 
cheio de dinheiro. 

Essa carga era procedente 
do Uruguai, onde o avião fora 
buscar a contribuição da Socie-
dade Algodoei-
ra do Nordeste 
Brasileiro (grupo 
judaico-argentino 
que subsidiava 
a campanha do 
presidente João 
Pessoa contra a 
cidade rebelde 
de Princesa). A 
Sanbra tinha in-
teresse na guer-
ra, pois visava o 
algodão da Paraí-
ba, naquele tempo 
abundante, e que abastecia o co-
tonifício dos Pessoa de Queiroz, 
no Recife, primos e adversários 
do presidente João Pessoa.

Nesse desastre morreu o 
tenente Antônio de Siqueira 
Campos, um dos poucos sobre-
viventes da revolta dos 18 de 
Forte (de Copacabana), em 1922, 
contra o presidente Epitácio Pes-
soa. A tragédia se deu na noite 
de 10 de maio de 1930. As malas 
de dinheiro que o Laté 18 condu-
zia nunca foram achadas.

Depois ocorreram os de-
sastres de Campina Grande do 
Norte. Na noite de cinco de se-
tembro de 1958 caiu um Curtiss 

Comando na cidade serrana. O 
bimotor vinha do Recife para 
Fortaleza, e tentava pousar no 
Aeroporto João Suassuna. A 
visibilidade era pouca, a Serra 
da Borborema estava embruma-
da. Depois de várias tentativas 
de pouso, o Curtiss bateu numa 
árvore e caiu no bairro de Bo-
docongó. Conduzia 38 pessoas; 
sobreviveram 25 e morreram 
13. Escapou o futuro comediante 
Renato (Didi) Aragão, o líder dos 
Trapalhões.

O primo Hélio tinha arranca-
do três dentes. 
Era doador de 
sangue univer-
sal, e correu 
para o Hospi-
tal de Pronto 
Socorro a fim 
de doar sangue, 
onde deixou 
meio litro. Ende-
moniado quan-
do bebia, Hélio 
era uma pessoa 
de extrema ge-
nerosidade. Diz 

a crônica da época que os restos 
do Curtiss foram alvo de saque por 
populares. É o costume.

Em 28 de julho de 1968, 
outro avião caiu na Paraíba. Foi 
o Douglas Globemaster C 124 II. 
Procedia de Paramaribo, capi-
tal do Suriname, para o Recife, 
conduzindo 10 militares. Mor-
reram todos. O acidente se deu 
na Serra de Umbuzeiro. Houve 
saque. Lembro-me de um grande 
tapete (talvez persa) que vi na 
parede de uma casa, salvado do 
acidente.

Na noite de 26 de abril de 
1932 morreu o interventor fede-
ral da Paraíba, Antenor Navarro, 

quando o avião que o transpor-
tava caiu no Litoral da Bahia. 
Antenor, bom nadador, morreu no 
mar; escapou o exinterventor José 
Américo, que não sabia nadar.

Outros acidentes envolven-
do aviões ocorreram na Paraíba, 
como o choque de um treinador 
da FAB – um NA-T6 – com um 
treinador civil, um Piper Paulis-
tinha, quando os dois tentaram 
pousar no campo da Imbiribeira. 
Em frente ao 1º Grupamento de 
Engenharia, hoje bairro de Tam-
bauzinho. Aí pelos idos de 1953. 
Não houve sobreviventes.

Outro desastre aéreo que vi 
foi a queda de um monomotor na 
esquina do Liceu. O avião tentou 
pousar no campo de futebol de 
trás da Faculdade de Filosofia, 
onde rapazes jogavam e não 
desocuparam o campo, pois não 
entenderam a emergência. Sem 
sobreviventes. Vi ainda o ultrale-
ve que caiu na calçadinha do Cabo 
Branco. Sem sobreviventes.

Mas o médico Paulo Soares 
e o governador Ronaldo Cunha 
Lima sobreviveram à pane 
seguida de pouso forçado do 
monomotor em que voavam. O 
pequeno avião pousou num ro-
çado. O avião tossia, o governa-
dor pilheriava. “Avião do PMDB 
cai e só escapa Ronaldo”.

Em Campina Grande do Sul, 
Paraná, caiu um avião em 18 de 
outubro de 2012. Foi um mono-
motor de instrução. Chocou-se 
com a serra. Morreram os dois 
ocupantes.

Serras não voam, mas se 
chocam com aviões. Como são 
perigosas!

(Esta coluna é publicada nas 
terças, quintas e sábados)
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Pau melado
Alarico Correia Neto
Jornalista e professor (inativo) da UFPB
(alaconeto@gmail.com)

Mídias em destaque

Em cartaz

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

SERVIÇo

     Humor 
tônio

o Duelo
O comandante Vasco Moscoso de Aragão (Joaquim de Almei-

da) está cansado da sua vida aventureira em alto mar, e busca um 
lugar tranquilo para viver. É assim que ele chega até a vila de Peri-
peri, uma cidadezinha costeira, e logo conquista a todos no local. 
Aragão ganha a admiração dos homens que se juntam para ouvir 
suas histórias fantásticas, e conquista as mulheres, com seus ares 
românticos da Europa. Só que o fiscal Chico Pacheco (José Wilker), 
até então o homem mais admirado da cidade, desconfia de Aragão 
e começa a investigar a vida do forasteiro, querendo saber se tudo 
que ele diz é verdade ou não.

o conDE

O saudoso José Wilker e Joaquim de Almeida

Não contenho o sorriso na memória quando me 
remeto ao tempo de criança, em que a inocente turmi-
nha resolvia, pra quebrar a monotonia de brincadeiras 
bem comportadas, aplicar uma “peça” um tanto mal-
dosa, em pessoas incautas, de preferência aquelas que 
não podiam nos acompanhar na disparada veloz que 
haveríamos de cometer na fuga. Era o que chamávamos 
de “pau melado”: dois da turma, posicionados numa 
roda que formávamos em volta deles, simulavam uma 
briga, e os insuflávamos com convincente ferocidade. 
Trocavam insultos e xingamentos, riscavam o chão para 
delimitar seus espaços para que um não atravessasse 
a linha do outro. Mas a coisa engrossava quando um 
metia a mãe do outro no meio.

Um detalhe: um deles estava armado com uma 
tora de pau, só que melado de lama ou esterco fresco 
de boi. Isso acontecia sempre próximo de algum curral, 
porque não dava pra se perceber o fedor do pau melado, 
que se confundia com o aroma do ambiente. Quando 
a acirrada troca de farpas entrava na seara familiar, 
aí o caldo fervia mesmo. Tudo previamente ensaiado, 
porque os “atores” metidos a galo de briga eram sempre 
os mesmos. A “plateia” idem, também fazia parte do 
“elenco”. 

O melhor do “espetáculo” era quando se aproxima-
va aquele alguém, o desavisado, que, vendo os garotos 
prontos para a agressão física, entrava no “espetáculo”, 
justamente quando o “ator” desarmado dizia para o que 
empunhava a tora de pau, que ele só era metido a “bra-
bo” porque estava armado. E este respondia: “Por isso 
não” e entregava o pau ao participante “extra”. Quando 
este, quando era também um incitador, pegava o pau, o 
garoto puxava-o de repente e deixava a meleira na mão 
do intruso. Aí era situação de pernas pra que lhes quero 
e a turma se dispersava em questão de segundos.  

Essa molecada do pau melado eu comparo ao que 
estão fazendo com a presidente Dilma Rousseff. Os 
paus melados têm sido o escândalo da Petrobras com o 
envolvimento escancarado do PT; a eleição do depu-
tado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara 
Federal; a devolução de Medida Provisória pelo pre-
sidente do Senado Federal, Renan Calheiros; as bom-
básticas declarações do então ministro da Educação, 
Cid Gomes, contra parlamentares aliados do Planalto, 
insultos que ele lhes reiterou cara a cara e, em seguida, 
renunciou ao cargo.

Teve também a ex-ministra e senadora Marta Su-
plicy com sua metralhadora verbal direcionada contra 
Dilma e o PT; a recente demissão do ministro Thomas 
Traumann, da Comunicação Social, com críticas ao 
governo e admitindo o uso de “robôs” para disseminar 
conteúdo favorável ao Planalto nas redes sociais, e (pas-
mem!) o mais recente escândalo anunciado: Operação 
Zelotes, da Polícia Federal, investiga crimes de corrup-
ção, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa, trá-
fico de influência e associação criminosa no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que é uma 
espécie de tribunal da Receita Federal. Diante desse, o 
“petrolão” é fichinha! 

Escrito em caráter exclusivo para o 
suplemento literário, o ensaio assinado pelo 
poeta e pesquisador da cultura popular Ade-
raldo Luciano, que lança novas luzes sobre 
a história de um poeta cordelista que vestia 
blusa e saia, é o destaque da capa da edição 
do Correio das Artes que estará nas bancas 
amanhã, encartado no jornal A União, da Im-
prensa Oficial da Paraíba. Aliado ao zelo com 
o aspecto visual, esse novo número mantém, 
ainda, outra característica: a tradição de 
oferecer uma pauta de leitura diversificada, 
que mescla ensaios e artigos sobre literatura, 
além de cinema, quadrinhos, crônicas, contos 
e poemas, dentre outros temas. 

No momento em que ainda são presta-
das, no decorrer deste mês, homenagens à 
figura feminina, pelo transcurso do seu dia 
internacional, o 8 de março, o Correio das 
Artes traz, em suas páginas, mais um exem-
plo da luta das mulheres brasileiras pela 
emancipação plena que vem sendo travada, 
ao longo da história, em diversos segmentos 
sociais e variadas atividades, com capítulos 
extraordinários. É o caso de Maria das Ne-
ves Batista Pimentel, autora de O violino do 
diabo ou O valor da honestidade, de 1938, 
considerado o primeiro folheto de cordel es-
crito por uma mulher. No entanto, sabedora 
que seria dificílimo, para ela mesma, en-
frentar, sozinha, a cultura machista que, na 
época, dominava a literatura de cordel, para 
driblar o preconceito, assinava seus folhetos 
com o pseudônimo de Altino Alagoano. 
Portanto, é a precursora das mulheres que, 
hoje, fazem cordel sem peia nem cabresto, 
pelo Brasil afora.

O protagonismo histórico - uma verda-
deira saga - de Maria das Neves é narrada, 
com exclusividade, para o Correio das Artes, 
pelo poeta e pesquisador da cultura popular 
Aderaldo Luciano. O ensaio consubstan-
cia-se como um “roteiro para a história do 
cordel brasileiro”, por colocar cada autor em 
seu devido lugar, denunciando apropriações 

Ensaio sobre Altino Alagoano é destaque 
do Correio das Artes que circula amanhã

indébitas que deitaram, por terra, certas 
reputações ilibadas.

O suplemento de A União ainda traz 
outro material, também exclusivo: a entrevis-
ta que o escritor pernambucano Marcelino 
Freire, na qual revela as dificuldades que en-
frentou para concluir Nossos ossos (Editora 
Record), seu primeiro romance. Ele ganhou 
um Jabuti com Contos negreiros (2005) e 
um Machado de Assis (da FBN) com Nossos 
ossos (2013).

Outra novidade para o leitor, nesta nova 
edição do Correio das Artes, é a estreia da ar-
tista paraibana Lívia Costa como colaborado-
ra do suplemento, que inclui a ilustração de 
matérias e, ainda, trabalhos solos. A propó-
sito, na entrevista concedida, ela explica sua 
relação com as artes visuais e revela detalhes 

A capa do suplemento literário de A União

O DUELO (BRA 2014). Gênero: Comédia. 
Duração: 109 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Marcos Jorge. Com Joaquim de 
Almeida, José Wilker, Cláudia Raia. O 
comandante Vasco Moscoso de Aragão 
(Joaquim de Almeida) está cansado da sua 
vida aventureira em alto mar, e busca um 
lugar tranquilo para viver. É assim que ele 
chega até a vila de Periperi, uma cidadezinha 
costeira, e logo conquista a todos no local. 
Aragão ganha a admiração dos homens 
que se juntam para ouvir suas histórias 
fantásticas, e conquista as mulheres, com 
seus ares românticos da Europa. Só que 
o fiscal Chico Pacheco (José Wilker), até 
então o homem mais admirado da cidade, 
desconfia de Aragão e começa a investigar 
a vida do forasteiro, querendo saber se 
tudo que ele diz é verdade ou não. Manaíra2: 
13h20 e 15h50 CinEspaço2: 14h  

CINDERELA (EUA 2015) Gênero: Fantasia, 
Romance. Duração: 128 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Kenneth Branagh. Com 
Lily James, Cate Blanchett, Richard Mad-
den. Após a trágica e inesperada morte 
do seu pai, Ella (Lily James) fica à mercê 
da sua terrível madrasta, Lady Tremaine 
(Cate Blanchett), e suas filhas Anastasia 
e Drisella. A jovem ganha o apelido de 
Cinderela e é obrigada a trabalhar como 
empregada na sua própria casa, mas 
continua otimista com a vida. Passeando 
na floresta, ela se encanta por um corajoso 
estranho (Richard Madden), sem desconfiar 
que ele é o príncipe do castelo. Cinderela 
recebe um convite para o grande baile e 
acredita que pode voltar a encontrar sua 

alma gêmea, mas seus planos vão por 
água abaixo quando a madrasta má rasga 
seu vestido. Agora, será preciso uma fada 
madrinha (Helena Bonham Carter) para 
mudar o seu destino. Manaíra5:13h30, 16h, 
18h30 e 21h15  Manaíra 6: 12h30 e  17h30 
Manaíra9:   14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 
Manaíra 11: 15h e 20h  CinEspaço4: 14h30, 
16h50, 19h20 e 21h40  Tambiá 5: 14h10, 
16h20, 18h40 e 21h 

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. Manaíra8: 14h10, 16h50, 19h30 
e 22h15 CinEspaço 2: 16h20 e 21h20

SIMPLESMENTE ACONTECE (ALE 2014). Gêne-
ro:Comédia romântica. Duração: 103 min. 
Classificação: 14 anos. Direção: Christian 
Ditter. Com Lily Collins, Sam Claflin, Christian 
Cooke . Os jovens britânicos Rosie (Lily 
Collins) e Alex (Sam Claflin) são amigos 
inseparáveis desde a infância, experimen-
tando juntos as dificuldades amorosas, 
familiares e escolares. Embora exista 

uma atração entre eles, os dois mantêm 
a amizade acima de tudo. Um dia, Alex 
decide aceitar um convite para estudar 
medicina em Harvard, nos Estados Unidos. 
A distância entre eles faz com que nasçam 
os primeiros segredos, enquanto cada um 
encontra outros namorados e namoradas. 
Mas o destino continua atraindo Rosie e 
Alex um ao outro. Manaíra1: 13h45 e 21h50. 

CINQUENTA TONS DE CINZA (EUA 2014). Gêne-
ro: Drama. Duração: 125 min. Classificação: 
16 anos. Direção: Sam Taylor-Johnson. Com 
Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer 
Ehle.Anastasia Steele (Dakota Johnson) 
é uma estudante de literatura de 21 
anos, recatada e virgem. Uma dia ela deve 
entrevistar para o jornal da faculdade o 
poderoso magnata Christian Grey (Jamie 
Dornan). Nasce uma complexa relação 
entre ambos: com a descoberta amorosa e 
sexual, Anastasia conhece os prazeres do 
sadomasoquismo, tornando-se o objeto de 
submissão do sádico Grey. Manaíra 1: 19h 
Tambiá 3: 14h40, 17h40 e 20h40

GOLPE DUPLO (EUA 2015). Gênero: Comé-
dia. 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 car-
ros (Rodrigo Santoro).  Manaíra3: 14h45, 
17h15, 19h45 e 22h20  CinEspaço 2: 

18h50 Tambiá 4:  14h30, 16h30, 18h30 
e 20h30

O SÉTIMO FILHO (EUA 2015). Gênero: Aventura. 
Duração: 102 min. Classificação: 12 anos. 
Direção: Sergey Bodrov. Com Jeff Bridges, Ben 
Barnes, Julianne Moore. John Gregory (Jeff Bri-
dges) 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. Manaíra2: 18h15 e 20h45 Tambiá 2:  
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. Manaíra 1:16h15 e 21h40 
CinEspaço 1: 14h10

de sua técnica, que incorpora várias modali-
dades, inclusive ferramentas digitais.

Mas o cardápio que o suplemento 
literário oferece é bem variado. Na área de 
quadrinhos, por exemplo, é publicado outro 
ensaio, que versa sobre a incorporação de 
procedimentos jornalísticos pelas HQs, 
assinado pelo jornalista José Cícero da Silva, 
que, atualmente, pesquisa a representação 
social do jornalista nas histórias em quadri-
nhos. Já o crítico de cinema João Batista de 
Brito prossegue com a série “Espectadores”. 
O sétimo entrevistado é o músico suíço Ste-
phen Thomas, que fala de sua relação com o 
cinema, principalmente em sua terra natal, e 
elenca os títulos que marcaram sua trajetória 
de cinéfilo. A crítica de cinema Genilda Aze-
rêdo comenta o filme Birdman, de Alejandro 
González Iñárritu. Segundo ela, “o mais signi-
ficativo é tentar compreender a funcionalida-
de dos recursos metaficcionais que Iñárritu 
explora, ou, dizendo melhor, discutir o filme 
à luz de uma ‘política da reflexividade” E o 
professor Milton Marques Júnior aborda 
a série Roma, com roteiro de John Milius, 
William J. Macdonald e Bruno Heller. Embora 
aponte falhas, o colunista a considera “muito 
bem feita, não só no que diz respeito aos fatos 
históricos em si, mas à interpretação dos 
atores e à reconstituição do espaço”.

Na seção Dicas de Leitura, o Correio 
das Artes destaca o lançamento do livro 
Caderno de Pintura (Companhia Editora de 
Pernambuco - Cepe), uma oportuna seleção 
de poemas do escritor, dramaturgo e crítico 
de arte gaúcho Walmir Ayala(1933-1991), 
com prefácio de Carlos Newton Júnior. Na 
área, ainda, de literatura, o suplemento traz 
vários haicais inéditos de Saulo Mendonça 
e poemas de Débora Gil Pantaleão (ilustra-
dos por Lívia Costa), Ruy Espinheira Filho, 
Osvaldo Picardo (mexicano), Regina Lyra 
(acompanhados de texto de apresenta-
ção do escritor Luís Avelima) e Joselayne 
Ferreira.



UNIÃO  A

Diversidade

Artista plástico José Rufino estreia 
em livro como escritor de contos

Escritoras se reúnem 
hoje, em João Pessoa, 
para homenagear 
as mulheres 

Espetáculo Fuzuê está em 
cartaz na capital até hoje

Multicultural recomendaUNIÃO  A

O título do filme - 60 Segundos - é 
referência ao tempo que o experiente 
ladrão Randall “Memphis” Raines, vivido 
por Nicolas Cage, leva para roubar um 
carro. Nesse longa-metragem (1h58min) de 
suspense e ação produzido nos Estados 
Unidos, lançado no ano 2000, dirigido por 
Dominic Sena - e que é um remake de outra 
obra cinematográfica homônima de 1974, 
do cineasta H.B. Halicki -, “Memphis” deixou 
a vida do crime, mas foi obrigado a voltar 
para salvar a vida do seu irmão caçula 
(Giovanni Ribisi), que começa a seguir na 
mesma trilha. Além da participação da bela 
Angelina Jolie, a trama ainda mostra, de 
quebra, veículos antigos bem conservados, 
o que é um prato cheio para quem, como 
eu, gosta do antigo mobilismo.

Guilherme Cabral

The Swapper 

Lollapalooza

Ação sobre rodas

Pouca luz, sem memória, sozinho em uma 
estação espacial desabitada percorrendo 
labirintos apenas com um instrumento 
bastante curioso: ele permite fazer cópias 
de você mesmo. Desvende quebra-cabeças 
nesse universo fascinante. Disponível para 
PC, PS4, PS Vita, PS3, Wii U, Linux e Mac.  

Felipe Gesteira

Para quem ama o velho e bom rock’n 
roll, e não viajou para São Paulo, a dica é 
reunir os amigos em casa hoje e amanhã, 
com petiscos e driks, e se ligar no canal 
MultiShow  que vai transmitir ao vivo a 
edição 2015 do Festival “Lollapalooza”, 
que acontece no Autódromo de Interla-
gos em Sampa. Entre as muitas bandas 
e estrelas convidadas para o festival 
estão o eterno vocalista do Led Zeppelin, 
Robert Plant, Pharrell Williams, dono do 
hit mais tocado no ano passado “Happy”, 
o cantor Jack White, o grupo Kongos e 
a Banda do Mar, formada por Marcelo 
Camelo e sua esposa, além de outras 
atrações. Fique ligado o Lollapalooza 
terá início às 14h no MultiShow, hoje e 
amanhã. 

José Alves

Jogo tem ambientação e roteiro futurista 

Angelina Jolie contracena com Nicolas Cage

Arte do cartaz da edição 2015 do festival

Peça é resultado de uma pesquisa que enveredou pela contação de histórias e poesias encenadas

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de março de 2015  

Um dos mais conceituados ar-
tistas plásticos contemporâ-
neos no Brasil estreia agora 
como ficcionista. Trata-se de 
José Rufino, que lança hoje 
seu livro de contos “Afagos”, 
na Livraria Cultura da Ave-
nida Paulista, a partir das 16 

horas, em São Paulo. A obra será lançada 
depois na Paraíba, em data ainda a ser 
agendada.

A obra sai pela Editora Cosac Naify, 
dentro da Coleção Prosa no Mundo, e 
custará R$ 29,00. “Afagos”reúne micro e 
pequenos contos que giram em torno de 
situações-limite. Nesses fragmentos líri-
cos, o autor pinta pequenos quadros feitos 
de abandono, arrependimento, desilusão, 
culpa, medo, saudade, rancor, paixão, inve-
ja ou desrespeito. Os subtextos e enigmas 
sugeridos pela leitura conferem ao leitor 
a tarefa de imaginar as cenas anteriores e 
posteriores a cada cena dramática.

Rufino explica que quase todos os 
contos de “Afagos” foram extraídos do 
romance, “Desviver”. “São coisas, apófises, 
assuntos que foram surgindo durante a 
construção de “Desviver” e que não cabiam 
nele. Passaram de anotações e rabiscos, 
nas aparas de “Desviver”, para o formato de 
pequenos contos, com títulos e autonomia, 
entre 2012 e 2013. Depois fui juntando 

FOTOS: Divulgação

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com

Capa da obra do artista visual paraibano

outros rabiscados muito antes e alguns 
produzidos depois que eu passei a acreditar 
que estava dominando o formato”.

É a primeira obra literária de José 
Rufino, que já tem encomenda para publi-
car um romance pela mesma editora. Ele 
garante que vai continuar investindo na 
carreira literária, mas sem abandonar o 
trabalho de artista.

O 2º Encontro Literário de Autoras 
Paraibanas será realizado hoje, a partir das 
10h, na Livraria do Luiz, instalada na Galeria 
Augusto dos Anjos, localizada no Centro de 
João Pessoa. Promovido pelos livreiros Ricar-
do Pinheiro e Janaína, com apoio cultural da 
Confraria Sol das Letras, Academia Parai-
bana de Letras e do Café São Braz, o evento 
celebra a figura feminina pelo transcurso do 
seu dia - o 8 de março - e vai reunir várias 
escritoras, que participarão de bate-papo 
literário e relançamento de obras em sessão 
de autógrafos. Na ocasião, para marcar a 
homenagem ao mês da mulher, a autora Zélia 
Almeida irá receber comenda especial - em 
nome de todas as escritoras paraibanas - e 
relançar o seu livro intitulado Bem-estar e 
riqueza no Brejo de Areia.   

Durante o Encontro Literário, que é 
co-patrocinado, ainda, pelas editoras Ideia, 
Forma e EDuEPB, haverá o relançamento dos 
seguintes livros: Releitura de A Bagaceira - 
uma aprendizagem de desaprender, título da 
obra premiada da acadêmica Ângela Bezerra 
de Castro, e Gavetas da Alma, da escritora 
Maria das Graças Santiago. Na ocasião, tam-
bém serão lançadas duas coletâneas: Valores 
literários de ontem e de hoje, coordenada 
pelas escritoras Socorro Aragão, Neide 
Medeiros e Ana Isabel de Souza Andrade, e 
Catolé do Rocha em muitas lentes, que conta 
com a participação da escritora Natércia 
Suassuna. Várias autoras foram convidadas, a 
exemplo de Ana Paula Cavalcanti, Marinalva 
Freire, Moema Selma D’Andrea, Maria Valéria 
Rezende, Regina Lyra, Vitória Lima, Mayara 
Almeida, Goretti Laier, Zezé Teixeira Lopes, 
Djane Barros, Lourdinha Luna, Regina Bôtto 
Targino, Cyelle Carmen e Maria Auxiliadora 
Borba, que também relançarão suas publi-
cações. As escritoras campinenses Fidélia 
Cassandra, Lourdes Ramalho e Molina Ribei-
ro se farão presentes, assim como a profes-
sora Janete Lins Rodriguez, que apresentará 
exemplares de sua literatura infantil, publi-
cados com o selo da Grafset. Outras atrações 
da festa: performance literária do grupo 
cênico do Cearte, com leitura de textos de 
autoras locais, e uma sessão musical. 

A Companhia de Teatro Encena apre-
senta o espetáculo Fuzuê até hoje, às 19h no 
Centro Turístico Tambaú com apoio da PB 
Tur.

Com texto de Celly de Freitas e direção 
de Ingrid Trigueiro a Companhia de Teatro 
Encena apresenta mais uma linha de pesqui-
sa, dentre as outras que já desenvolve, como 
a contação de histórias e poesia encenada, 
agora desenvolve também pesquisa dentro 
da área do teatro de rua fazendo um link en-
tre teatro, saúde e educação. No elenco Ael-
son Felinto, Gigliolla Melo e Silvana Pequeno 
que se desdobram em seis personagens que 
têm como base a Comédia Dell’Art.

Compõem também a ficha técnica pesso-
as já conhecidas do meio teatral que desen-
volvem seus trabalhos enquanto integrantes 
e parceiros da Cia de Teatro Encena, a exem-
plo de Hélder Nóbrega e Tainá Macêdo que 

desenvolveram a Composição Visual; Luciana 
Oliveira na maquiagem; Luciana Figueiredo 
na composição musical e Bruno Vinelli na 
fotografia.

Fuzuê é a mais nova montagem da 
companhia. O tema da peça permeia entre 
a comédia e a saúde do homem, trazendo à 
cena personagens cômicos que constroem 
nas suas histórias um verdadeiro fuzuê, atra-
vés do teatro de rua.

A Companhia de Teatro Encena desen-
volve seus trabalhos nesses quinze anos de 
existência dedicando-se ao teatro, principal-
mente aos espetáculos infantis, quando já 
tem em seu currículo premiações em festi-
vais e mostras de teatro na capital paraibana. 
Agora, com Fuzuê reforça sua trajetória com 
um espetáculo de teatro de rua que teve sua 
estreia no dia 1º de novembro de 2014 na 
Praça das Muriçocas no Bairro de Miramar.

Filme

Show

José Rufino vive e trabalha em João 
Pessoa. Desenvolveu sua jornada artística 
passando da poesia para a poesia-visual e, 
em seguida, para a arte-postal e desenhos, 
nos anos 80. O universo do declínio das 
plantações de cana-de-açúcar no Brasil 
conduziu seu trabalho inicial em desenhos 
e instalações com mobiliário e documen-
tos de família e institucionais. 

Filho de ativistas políticos presos pela 
ditadura do regime militar brasileiro nos 
anos 60, o artista é também muito conhe-
cido pelos seus impressionantes trabalhos 
de caráter político. ultimamente, tem 
realizado incursões na linguagem cinema-
tográfica e desenvolve cada vez mais um 
trabalho misto de monotipias/móveis/ob-
jetos e instalações. O diálogo dicotômico 
entre memória e esquecimento contamina 
seu trabalho por completo.

Leia um dos contos do livro:
Geografia - O menino o enchia de 

perguntas.Na ida, ele respondeu a todas, 
inventando nomenclaturas para cada 
acidente geográfico. Na volta, referiu-se ao 
mesmo penhasco como sendo um roche-
duscão.O menino questionou, lembran-
do-se vagamente que o termo aplicado na 
ida não terminava em cão. Ele respirou 
fundo, deu umas pancadas no volante e, 
desfazendo-se de seu resto de bom humor, 
estabeleceu que não responderia a nenhu-
ma pergunta e que, além de ter inventado 
todos aqueles nomes, detestava geografia 
e, portanto, viagens. 

FOTO: Bruno Vinelli 

Games 
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Paraiba vive processo 
de concentração 
habitacional

Informe publicitário

Parto normal
Ministério anuncia 28 hospitais selecionados para projeto piloto de incentivo no país
Nielmar de Oliveira
Da Agência Brasil 

O Ministério da Saúde, 
a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e o Hos-
pital Israelita Albert Eins-
tein anunciaram ontem as 
28 instituições selecionadas 
para participar de projeto 
piloto de incentivo ao parto 
normal. Foram selecionados 
inicialmente 23 hospitais 
privados e cinco materni-
dades do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Nenhuma ins-
tituição da Paraíba foi sele-
cionada.

A iniciativa, desenvol-
vida em parceria com o Ins-
titute for Healthcare Impro-
vement (IHI) e denominada 
Parto Adequado, tem por 
objetivo incentivar o parto 
normal a partir de modelos 
inovadores de atenção ao 
parto, que possam reduzir 
a ocorrência de cesarianas 
desnecessárias na saúde su-
plementar e no sistema único 
de saúde, melhorando a qua-
lidade do atendimento e a se-
gurança da mulher e do bebê.

Entre as instituições 
privadas selecionadas, oito 
estão entre as 30 maiores 
em volume de partos do país 
e 11 entre as 100 maiores, o 
que, na avaliação do minis-
tro da Saúde, Arthur Chioro, 
demonstra o compromisso 
social com a melhoria da 
qualidade da atenção ao par-
to e nascimento.

Esses hospitais têm taxa 
de cesarianas de 88,7%, su-
perior à identificada na saú-
de suplementar (84%) e à 
da rede pública (40%). Já os 
estabelecimentos do SUS fo-
ram escolhidos por apresen-
tar percentual de cesarianas 
acima de 60% e por realizar 
mais de mil partos por ano.

Entre as 
instituições 
privadas 
selecionadas, 
oito estão entre 
as 30 maiores 
em volume de 
partos do país

Durante a solenidade em 
que foram anunciados os hospi-
tais selecionados, o ministro da 
Saúde admitiu que os números 
são alarmantes e que o país vive 
“uma verdadeira epidemia de ce-
sáreas”. O ministro reconheceu a 
importância do parto cirúrgico, 
mas destacou a importância de 
reduzir o “número alarmante” 
dessas intervenções.

“É fundamental que se com-
preenda que a cesariana, quan-
do bem indicada, salva vidas. É 
fundamental e é uma conquista 
da medicina e da ciência. Mas a 
epidemia de cesarianas traz mais 
mortalidade materna e infantil, 
mais prematuridade e todo um 
conjunto de consequências dele-
térias à saúde do bebê e da mu-
lher, decorrentes de uma indica-
ção mal feita”, reforçou Chioro.

Segundo o Ministério da Saú-
de, a estratégia de ação desen-

volvida para os participantes do 
projeto envolve adequação de 
recursos humanos para a incorpo-
ração de equipe multiprofissional 
nos hospitais e maternidades; ca-
pacitação profissional para am-
pliar a segurança na realização 
do parto normal; engajamento 
do corpo clínico, da equipe e das 
próprias gestantes; e revisão das 
práticas relacionadas ao aten-
dimento das gestantes e bebês, 
desde o pré-natal até o pós-parto.

A diretora-presidente interina 
de Desenvolvimento Setorial da 
ANS, Martha Oliveira, disse que a 
iniciativa não visa à criminalização 
da prática da cesariana, e sim a 
procurar uma solução para o gra-
ve problema enfrentado pelo país.

Para vencer esse “grande 
desafio”, Martha explicou que 
estão sendo apresentadas às 
instituições selecionadas três 
propostas de modelo assisten-

cial alternativo como ponto de 
partida. No primeiro modelo, 
o parto é feito pelo plantonista 
do hospital e, no segundo, pelo 
médico pré-natalista do corpo 
clínico, com suporte da equipe 
multidisciplinar de plantão, que 
fará o acompanhamento inicial 
da parturiente até a chegada de 
seu médico. No terceiro modelo, 
o parto é assistido por um dos 
membros de uma equipe com-
posta por três ou mais médicos 
e enfermeiras obstetras. Nesse 
caso, a parturiente se vinculará à 
equipe, que terá sempre um mé-
dico e uma enfermeira obstetra 
de sobreaviso para assistir ao tra-
balho de parto e ao parto.

As mudanças sugeridas no 
âmbito do Projeto Parto Ade-
quado poderão ser feitas em 
todos os atendimentos ou em 
uma parcela da população aten-
dida pelos hospitais. O hospital 

deverá seguir integralmente as 
recomendações e diretrizes pro-
postas, testando o conjunto com-
pleto de mudanças. Além dos 28 
selecionados, mais 16 hospitais 
que se inscreveram formarão um 
grupo de seguidores.

Paraíba está fora
Nenhum hospital da Paraíba 

foi incluído no projeto piloto. En-
tre os Estados nordestinos, ape-
nas Bahia, Ceará e Pernambuco 
vão participar da iniciativa. As 
instituições selecionadas são as 
particulares Teresa de Lisieux (BA) 
e Regional Unimed Fortaleza (CE) 
e as públicas Hospital de Mulher 
de Fortaleza (CE), Hospital Cura 
D’Ars (CE) e Hospital Agamenon 
Magalhães (PE). Duas instituições 
do Nordeste foram incluídas no 
grupo seguidor. Foram elas: Hos-
pital Manoel Novaes (BA) e Hos-
pital Unimed Caruaru (PE).

“Uma verdadeira epidemia de cesáreas”

A iniciativa tem o objetivo de incentivar o parto normal a partir de modelos inovadores de atenção , que possam reduzir a ocorrência de cesarianas desnecessárias

Paula Laboissière 
Da Agência Brasil 

Nos últimos dez anos, 
o número de filhos por fa-
mília no Brasil caiu 10,7%. 
Entre os 20% mais pobres, 
a queda registrada no mes-
mo período foi 15,7%. A 
maior redução foi identi-
ficada entre os 20% mais 
pobres que vivem na região 
Nordeste: 26,4%.

Os números foram di-
vulgados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e têm como 
base as edições de 2003 a 
2013 da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad), feita pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O levantamento mos-
tra que, em 2003, a média 
de filhos por família no 
Brasil era 1,78. Em 2013, o 
número passou para 1,59. 
Entre os 20% mais pobres, 
as médias registradas fo-

ram 2,55 e 2,15, respectiva-
mente. Entre os 20% mais 
pobres do Nordeste, os nú-
meros passaram de 2,73 
para 2,01.

Para a ministra do De-
senvolvimento Social e Com-
bate à Fome, Tereza Campel-
lo, os dados derrubam a tese 
de que a política proposta 
pelo Programa Bolsa Famí-
lia estimula as famílias mais 
pobres do país a aumentar o 
número de filhos para rece-
ber mais benefícios.

Redução é maior entre os 
20% mais pobres do país

NÚMERO DE FILHOS POR FAMÍLIA

Foto: Reprodução/Internet
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Concentração populacional cresce
na paraíba

IBGE indica esvaziamento 
de algumas localidades,
diz professor da UFPB

atualização da nF-e 
termina terça-feira

A Secretaria de Estado da 
Receita (SER) informou ontem que 
a partir de 1º de abril os contri-
buintes paraibanos com inscrição 
estadual deverão utilizar exclu-
sivamente a versão 3.1 da NF-e 
(Nota Fiscal Eletrônica) para emis-
são de novas notas eletrônicas. A 
versão 2.0 será desativada no dia 
31 de março, conforme a Nota Téc-
nica 2013/005, tornando a atuali-
zação do sistema necessária para 
dar continuidade na emissão da 
NF-e. Os contribuintes podem bai-
xar a nova versão da NF-e (versão 
3.1) por meio do link do emissor 
gratuito no endereço http://www.
emissornfe.fazenda.sp.gov.br/do-
wnload_v310.html. A versão traz 
novos campos de preenchimento 
como a identificação de venda para 
consumidor final e a identificação 
de venda presencial, pela Internet 
ou por outros meios.

UFpb inscreve
novos selecionados

Os candidatos selecionados 
na quinta chamada da lista de es-
pera do Sistema de Seleção Unifica-
da (SiSU 1/2015), para cursos de 
graduação da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), devem efetuar 
o cadastramento próxima terça-
feira. O cadastramento ocorrerá 
na Coordenação de Escolaridade no 
prédio da Reitoria Campus I em João 
Pessoa. Os aprovados para todos os 
cursos devem comparecer nos ho-
rários das 8h às 12h e das 14h às 
17h. Não será realizado cadastra-
mento do candidato fora do prazo 
e horários estabelecidos pelo Edital 
da PRG. O candidato deve preencher 
online e imprimir a Ficha de Cadas-
tro Individual, que está disponível 
no endereço eletrônico www.prgco-
desc.ufpb.br com antecedência mí-
nima de 24 horas da data de início 
do cadastramento.

adufpb promove 
grupo de teatro

A primeira reunião de 2015 do 
Grupo de Teatro da Adufpb (Sindicato 
dos Professores da UFPB). Formado 
em 2013, este ano o grupo irá montar 
a peça “Existo”, contando histórias de 
vidas na terceira idade. A reunião está 
marcada para as 18h, na sede da Adu-
fpb, localizada no Centro de Vivência do 
Campus I, em João Pessoa. As pessoas 
interessadas em participar devem 
comparecer na data e local informados 
para início das atividades artísticas. Em 
2013, o Grupo de Teatro da Adufpb mon-
tou o espetáculo “As cartas de Anayde”, 
baseado no livro “Anayde Beiriz – Pathe-
ra dos olhos dormentes” do médico e 
escritor Marcus Aranha. A obra conta 
a história da professora e poetisa pa-
raibana Anayde Beiriz (1905/1930), 
apontada como um dos estopins da 
Revolução de 30 no Estado.

revista progem 
recebe artigos

Os interessados em publicar 
artigos jurídicos na Revista da Procu-
radoria Geral do Município (Progem), 
da Prefeitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP), ganharam tempo para 
se inscreverem. O prazo final, que 
expiraria no último dia 20, foi prorro-
gado até o dia 17 de abril. Os artigos 
devem sem encaminhados para o 
endereço eletrônico revistapgm@
gmail.com e devem obedecer a uma 
série de especificações detalhadas 
no edital de convocação, que pode 
ser acessado no link: http://www.
joaopessoa.pb.gov.br/secretarias/
progem/revista-da-procuradoria-4a
-edicao/. De acordo com o procurador 
Alex Maia, chefe do Centro de Estudos 
da Progem Grimaldi Gonçalves Dantas 
e responsável editorial pela publica-
ção, o prazo foi estendido para que os 
interessados tenham mais tempo de 
produzir artigos de qualidade.

Os dados sobre a Paraíba 
divulgados na última quinta-
-feira, na pesquisa nacional 
do IBGE sobre arranjos po-
pulacionais e concentrações 
urbanas, mostram um quadro 
crescente de concentração 
populacional no Estado. Foi 
o que identificou o professor 
Ivan Targino, do Departamen-
to de Economia da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
e especialista em estatística e 
demografia urbana.

“O primeiro ponto a se 
destacar no estudo do IBGE 
é a concentração da popu-
lação”, avalia ele. “Em 2010 
(data de realização do Censo 
cujos dados fundamentaram 
a pesquisa) a população da 
Paraíba era de 3,7 milhões de 
habitantes, mais de 1,5 mi-
lhão só na região da Grande  
João Pessoa e quase 480 mil  
na região de Campina Gran-
de. Isso significa que 37% da 
população está concentrada 
em duas cidades, o que de-
monstra um esvaziamento 
populacional nas outras loca-
lidades, sobretudo nas cida-
des pequenas e na Zona Ru-
ral”, explica o professor Ivan.

Estrutura
Ele também elenca al-

guns questionamentos sobre 
a capacidade estrutural dos 
dois maiores arranjos popu-
lacionais do Estado para com-
portar o alto fluxo de pessoas 
que se deslocam entre eles 
por razões de trabalho ou de 
estudo.  “A estrutura de João 
Pessoa e de Campina (Gran-
de) tem capacidade de abar-
car esse crescimento em ter-
mos de habitação de saúde, 
educação, mobilidade urba-
na? Eu deixo essa preocupa-
ção em relação às demandas 
de infraestrutura e às deman-
das sociais”, indaga Ivan.

O professor também 
atenta que esse crescimento 
vertiginoso acarreta um au-
mento da violência urbana que, 
segundo ele, é processo dessa 
concentração muito grande, 

que geralmente se agrupa nas 
áreas mais pobres, na periferia 
das cidades-polo.

Desgaste
Segundo dados da pes-

quisa do IBGE, há aproximada-
mente 100 mil deslocamentos 
diários entre pessoas dos mu-
nicípios da Região Metropoli-
tana de João Pessoa e Campina 
Grande. Para o professor Ivan, 
outro ponto a ser analisado é 
que o deslocamento de distan-
cias médias consome tempo e 
energia dos indivíduos que os 
realizam rotineiramente, acar-
retando um acréscimo no tem-
po dedicado a atividades relati-
vas a emprego e estudo e  isso 
provoca e o desgaste na força 
de trabalho.

Mobilidade
Na migração intermunici-

pal a maioria utiliza transporte 
público. O impacto desse flu-
xo no aumento do trânsito se 
deve, em boa parte, ao cresci-
mento do número de motos, 
que são transporte preferen-
cial de grande parte da força de 
trabalho que se desloca diaria-
mente de outros municípios vi-
zinhos para João Pessoa e Cam-
pina Grande, o que  influencia 
na mobilidade urbana dessas 
cidades e aumenta os riscos de 
acidentes. Esse é o diagnóstico 
do professor Ivan.

Economia
Os dados da pesquisa 

IBGE revelam que os arranjos 
populacionais de João Pessoa e 
Campina Grande possuem um 
PIB (Produto Interno Bruto) de 
14,694 bilhões e 4,798 bilhões, 
respectivamente. Esses núme-
ros expressivos, no entanto, 
carregam uma outra face da 
concentração: a econômica.

“Todo esse movimento de 
população corresponde ao au-
mento da produção econômica 
e por sua vez há um esvazia-
mento econômico dos peque-
nos e médios municípios. Nas 
pequenas cidades a economia 
local ainda está ligada funda-
mentalmente aos programas  
de transferência de renda, os 
programas sociais (Bolsa Famí-
lia, auxílio-maternidade entre 
outros)”, avalia Ivan. “Há um 
processo de esvaziamento pro-
dutivo dos pequenos municí-
pios do Estado”, conclui ele.

Existem aproximadamente 3 mil 
remanescentes quilombolas na região 
do Conde na Paraíba. Lá eles mantêm 
tradições culturais como o coco de 
roda, a capoeira e o ofício das rezadei-
ras. Hoje, as comunidades de Ipiranga 
e Gurugi se reúnem para apresentar as 
manifestações artísticas que represen-
tam as suas tradições e fortalecem a 
identidade quilombola.

A partir das 18h, será aberta a ex-
posição fotográfica que apresenta os 
bens culturais imateriais que foram 
inventariados nas comunidades por 
agentes culturais locais. Essa exposi-
ção é fruto de um trabalho realizado 
pelo Museu do Patrimônio Vivo (MPV) 
da Grande João Pessoa, que capacitou 
agentes culturais comunitários para o 
reconhecimento e mapeamento das 
manifestações culturais de maior ex-
pressão nas comunidades.

Além da exposição, serão realiza-
das apresentações artísticas de coco 
de roda, maracatu, ciranda, capoeira 
e apresentação teatral da peça "Mu-
chima - A Vida no Quilombo". Para os 
agentes culturais do MPV que partici-
param do mapeamento e montagem 
da exposição, esse trabalho é muito 

rico, valoriza, fortalece a identidade e 
autoestima do povo quilombola. "As 
culturas influenciam a vida das pesso-
as. Para nós, essas expressões artísticas 
que identificamos aqui na nossa co-
munidade são um ato de resistência", 
destacou Marcos Santos, morador do 
quilombo Gurugi.

Segundo a educadora patrimonial 
do Museu do Patrimônio Vivo, Marce-
la Muccillo, o projeto surgiu para pro-
mover o envolvimento das gerações 
mais jovens nas práticas culturais e fa-
cilitar a inserção e visibilidade das ma-
nifestações tradicionais das comuni-
dades no mercado cultural. "O museu 
se dedicada à educação patrimonial, à 
formação de agentes culturais, à divul-
gação e valorização dos bens culturais 
imateriais como o que tem acontecido 
nos quilombos de Gurugi e Ipiranga”, 
frisou Marcela Muccillo.

O Museu do Patrimônio Vivo da 
Grande João Pessoa é um projeto que 
tem impulsionado ações de salvaguar-
da do patrimônio imaterial da Grande 
João Pessoa. A iniciativa foi premia-
da em 2013 pelo Iphan Nacional, por 
meio do Prêmio Rodrigo de Melo Fran-
co, na categoria patrimônio imaterial.

Evento divulga riqueza cultural e 
artística de quilombos no Conde

apresentações e exposição

Comunidades mantêm tradições como o coco de roda, a capoeira e o ofício das rezadeiras

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) apro-
vou financiamento de R$ 18 
milhões à Delta Filmes Ltda. 
(Cineart), para implanta-
ção de novos complexos ci-
nematográficos em Betim 
(MG) e Campina Grande 
(PB). Os recursos represen-
tam 79,5% dos investimen-
tos necessários à abertura 
de sete salas em cada uma 
das cidades. 

Do total aprovado, R$ 6,6 
milhões são do Programa BN-
DES para o Desenvolvimen-
to da Economia da Cultura 
(BNDES Procult) e R$ 11,4 
milhões do Programa Cine-
ma Perto de Você, que utiliza 
recursos do Fundo Setorial 
Audiovisual (FSA) e tem o 
BNDES como um dos seus 
agentes financeiros. 

As salas do Shopping 
Monte Carmo, em Betim, já 
estão inauguradas e contam 

com capacidade total para 
1.650 espectadores. Duas 
delas estão equipadas com 
equipamento para projeção 
em 3D e todas têm tecnolo-
gia digital de imagem e som, 
com transmissão de filmes 
a distância. 

Em Campina Grande, o 
complexo do Shopping Rio 
Serra terá 1.600 lugares no 
total. A exemplo do empre-
endimento de Minas, terá 
imagem e som digitais, com 
exibição de filmes transmi-
tidos a longa distância, em 
todas as salas. Também terá 
duas salas com projeção 
em 3D, sendo que uma de-
las será VIP, com poltronas 
mais largas, acabamento 
superior e menor quanti-
dade de assentos. As obras 
devem ser iniciadas em me-
ados deste ano, com previ-
são de inauguração para o 
início de 2017. 

Líder entre as exibido-

ras nacionais que atuam no 
mercado mineiro, a Cineart 
emprega diretamente 335 
funcionários e indireta-
mente outros 120 trabalha-
dores. Após a conclusão do 
projeto, que marca a expan-
são da empresa para o Nor-
deste, o quadro de empre-
gados será ampliado para 
405 diretos e 160 indiretos. 

Cinemateca 
Já em Porto Alegre, foi 

reinaugurada nessa sexta-
-feira, 27, a Cinemateca 
Capitólio, após obras de 
restauração que contaram 
com R$ 1,1 milhão do BN-
DES, em recursos não re-
embolsáveis. A cerimônia 
de abertura foi uma das 
ações comemorativas pelos 
243 anos da capital gaúcha, 
completados ontem. 

O novo espaço cultural 
terá, além do cinema, insta-
lações para guardar o acer-

vo da memória audiovisual 
do Rio Grande do Sul, salas 
multimídia, de pesquisa e 
de exposições, uma biblio-
teca especializada em cine-
ma e cafeteria. 

A Cinemateca passará a 
ser também sede oficial do 
Programa de Alfabetização 
Audiovisual, desenvolvido 
pelas Secretarias Municipais 
de Cultura e de Educação, 
em parceria com a Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul e financiamento do 
Ministério da Educação. 

Inaugurado em 1928, o 
Cine Theatro Capitólio, uma 
das mais luxuosas salas de 
cinema da cidade, foi de-
clarado Patrimônio Histó-
rico do Município de Porto 
Alegre e do Estado do Rio 
Grande do Sul, por sua rele-
vância arquitetônica e cul-
tural. Adquirido pela pre-
feitura em 1994, começou a 
ser restaurada em 2004. 

Edital de Cinema 2015
Ainda no que diz res-

peito ao apoio à cadeia pro-
dutiva do audiovisual, se-
guem abertas até o próximo 
dia 27 de abril as inscrições 
para a versão 2015 do Edi-
tal de Cinema do BNDES, 
que apoiará com R$ 14 mi-
lhões à produção de 17 no-
vos filmes. 

A principal novidade 
deste ano é a inclusão de 
uma categoria destinada 
a coproduções brasileiras 
com outros países latino-
-americanos, que premiará o 
vencedor com R$ 500 mil. As 
demais categorias — Ficção, 
Documentário, Animação e 
Finalização — continuam 
vigentes. Cada produtora po-
derá enviar até três propos-
tas. O edital e seus anexos 
estão disponíveis para con-
sulta no site do BNDES, pelo 
seguinte endereço: http://
bit.ly/19gGOax.

Campina deve ganhar 7 salas de cinema
Financiamento do bndes

Foto: Moysés Si

Sandro Alves de França
Especial para A União
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Social

Ele disse Ela disse

@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

oretti G Zenaide
Moda

FOI com coque-
tel assinado pela 
Qoi Chocolate que a 
empresária Fátima 
Lisboa Lopes recebeu 
clientes especiais 
para apresentar a 
coleção outono-in-
verno da Calzature, 
tanto na loja do 
Manaíra Shopping 
como na do Tambiá.

Nas prateleiras, 
anlke boots, peep toe, 
salto meia pata, botas 
com recortes a lazer 
e várias opções de 
bolsas e carteiras, que 
valem a pena conferir!

Sras. Diurde Arcoverde, 
Neusa Costa, Gracinha 
Lyra e Dayse Maria 
Benevides Dantas, 
executivo Gabriel Amar, 
escrivã Diana Monteiro, 
professora Mayrinne 
Meira Wanderley, bioquí-
mica Solange Bezerra, 
cineasta Durval Leal 
Filho, jornalista Patrícia 
Teotônio, médico Viní-
cius Lacerda Wanderley, 
ex-deputado Gilbran 
Asfora.

Parabéns

Dois Pontos

Zum Zum Zum
   A Usina da Música apresenta hoje show da cantora Elisa Leão que vai fazer uma 
homenagem a saudosa cantora Clara Nunes. Será às 20h na Usina Cultural Energisa.

Encontro 
memorável das 
Lourdinetes 
no charmoso 
restaurante 
Mediterrâneo, 
em Tambaú. 
Gracinha Lyra, 
que é a 
aniversariante 
de hoje, 
Janete Lins, 
Conceição 
Guimarães e 
Rosa Fidélia. 
O ano era 
2009

FOTO: Goretti Zenaide

Velhos tempos, belos dias
FOTO: Goretti Zenaide

Gerente da Calzature, Andreia Maia com Hélia Botelho e Ildenir Palitot

  O 16o Festival de Artes 
de Areia, que este ano será em 
setembro, vai homenagear o 
areiense Horácio de Almeida.
 O escritor é tido como um 
dos grandes intelectuais que a 
Paraíba já teve.

FOTO: Goretti Zenaide

O GOVERNO do Estado entrega hoje ao povo parai-
bano um dos mais modernos equipamentos esportivos da 
América Latina. 

Trata-se da Vila Olímpica Parahyba, que será inaugura-
da às 10h pelo governador Ricardo Coutinho com presenças 
de grandes atletas como o maratonista Vanderlei Cordeiro, 
o campeão pan-americano de saltos ornamentais Cassius 
Duran, o campeão olímpico de voleibol Giba.

A vez dos esportes

Momento feliz das irmãs Iria Dias e Irene Dias Cavalcanti

FOTO: Goretti Zenaide

“O homem aos 10 anos é 
levado pelos doces; aos 
20 por uma amante; aos 
40 pela ambição e aos 50 
pela avareza”

“Até os 18, uma mulher precisa 
de bons pais. Até os 55, de 
boa aparência e personalidade. 
Daí em diante ela precisa 
mesmo é de dinheiro”

JEAN-JACQUES ROUSSEAU SOPHIE TUCKER

SERÁ ministrada no próximo dia 14 de abril, pelo ad-
ministrador de empresas Bruno Cruz, a palestra “Gerencia-
mento do custo e sua necessidade para busca do equilíbrio 
financeiro e aumento da rentambilidade das agências de 
viagens”

A palestra será às 19h no auditório “Hélio Smith” na 
PBTur numa promoção da Abav Paraíba.

Medalha
O DESEMBARGADOR 

e estimado amigo José 
Ricardo Porto será 
homenageado pela As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba, com a outorga 
da Medalha “Epitácio 
Pessoa”, maior honraria 
do Poder Legislativo. A 
iniciativa é da deputada 
Daniela Ribeiro.

Custo e equilíbrio financeiro

Amigas para sempre: Socorro Ribeiro e Maria Júlia Ferrer

FOTO: Goretti Zenaide

   A Cultura Inglesa, nas unidades do Bessa, Manaíra e Sul, promove aulas no coneito 
Art&CookingStation, onde os alunos  aprendem  a língua de Shakespeare preparando pratos 
básicos da culinária. Nos dias 11 a 25 de abril a instituição vai promover o Art Attack, evento 
que envolve alunos de vários níveis para experimentarem um novo tipo de aprendizado.

   O presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcanti recebeu na última 
quinta-feira o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, coronel 
Jair Carneiro de Barros. O encontro contou com a presença do desembargador José 
Ricardo Porto.

Ação social
A PRESIDÊNCIA da 

Associação das Esposas 
dos Magistrados e Magis-
tradas da Paraíba, con-
duzida por Valéria Lúcia 
Winkeler Beltrão e Hono-
rina Fernandes Nogueira, 
vão promover a entrega 
de produtos de higiene à 
Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer. As doações 
foram arrecadadas este 
mês entre as associadas.

Mulheres
O MÊS das Mulheres 

está chegando ao fim 
mas ainda é possível ver 
eventos bacanas que as 
estão homenageando.

Na Estação Cabo 
Branco, a exposição “Elas 
- Memórias e Conquistas” 
promovida pelo jornal A 
União, é uma verdadeira 
fonte de informação so-
bre as mulheres na histó-
ria. Fica até 26 de abril.  

Convênio
FOI firmada ontem 

uma parceria entre o 
Unipê, Tribunal de Justiça 
da Paraíba e Procon João 
Pessoa com o propósi-
to de diminuir as ações 
referentes ao Direito do 
Consumidor na Justiça. A 
partir de agora as conci-
liações entre empresas e 
reclamantes terão status 
jurídico, evitando ações 
judiciais futuras.

Roberta Aquino, a anfitriã Fátima Lisboa Lopes e Irene Ribeiro nos lançamentos da Calzature

   Para alegria dos frequentadores do tradicional jantar dançante do Clube Cabo 
Branco, o empresário José Ruy deverá inaugurar em maio a climatização do restaurante 
Panorâmico. A animação de hoje à noite será com a banda Rota News.

O MOVIMENTO Cultural de hoje será a partir das 10h 
na Livraria do Luiz, na Galeria Augusto dos Anjos, no Cen-
tro, com a realização do 2o Encontro Literário de Autoras 
Paraibanas em comemoração ao mês das mulheres.

Serão homenageadas as escritoras Zélia Almeida, 
Ângela Bezerra de Castro e Maria das Graças Santiago.

Mulheres escritoras



Polícia Federal incinera 
1.143 quilos de  maconha 
apreendidos no Sertão 
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Cabo Branco é a área 
com maior incidência de 
aparecimento da espécie

 CARAMUJO AFRICANO

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de março de 2015A UNIÃO

Ação preventiva é realizada na orla
13

A umidade provocada 
pelos dias chuvosos favorece 
o aparecimento do Achatina 
fulica, conhecido por caracol 
africano. Para tentar conter a 
proliferação desse molusco, 
uma ação preventiva foi rea-
lizada ontem, na orla de Cabo 
Branco, em João Pessoa, por 
cerca de 40 agentes de Vigi-
lância Ambiental do Centro 
de Vigilância Ambiental e Zo-
onoses (Cvaz), da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 

De acordo com Nilton 
Guedes, gerente da Vigi-
lância Ambiental, além do 
controle preventivo a ação 
é uma maneira de capacitar 
os agentes para que quando 
estiverem fazendo as visitas 
domiciliares possam orien-
tar melhor a população. “Os 
agentes estão podendo ver e 
entender melhor as formas 
de reprodução e condições 
de abrigos para a espécie e 
isso influenciará no desen-
volvimento dos próximos 
trabalhos na área, pois já 
estarão mais experientes no 
assunto”, explicou.

Ainda de acordo com 
Nilton Guedes, de toda João 
Pessoa, a região do Cabo 
Branco é a área com maior in-
cidência de aparecimento da 
espécie por causa das condi-
ções favoráveis à reprodução 
como a existência da vege-
tação. “Nosso trabalho aqui 
não é apenas fazer a coleta 
da espécie e limpeza do local, 
estamos nos especializando, 
evitando a transmissão de 
doenças e conversando com 
a população sobre os perigos 
do manuseio indevido e a 
forma correta de se livrar do 

molusco”, disse o agente de 
Vigilância Ambiental, Ricar-
do Ferreira. 

A policial federal aposen-
tada, Rivani Monteiro, estava 
caminhando pela orla quan-
do encontrou os agentes de-
senvolvendo o trabalho e já 
recebeu instruções sobre as 
formas de lidar com o molus-
co. “Fico feliz que essas ativi-
dades sejam realizadas. Mui-
tas vezes a gente nem sabe 
que existe um perigo desses 
tão perto e é nessas horas 
que vemos que realmente 
existe uma preocupação com 
a saúde e o bem estar da po-
pulação”, destacou. 

Caracol africano
Achatina fulica é um 

molusco vindo da África, que  
também é chamado de aca-
tina, caracol-africano, cara-
col-gigante, caracol-gigante-
-africano, caramujo-gigante, 
caramujo-gigante-africano 
ou rainha da África. Chegou 
ao Brasil de forma ilegal na 
década de 1980, no Paraná, 
com o intuito de substituir 
o escargot, uma vez que sua 
massa é maior que a destes 
animais. Levado para ou-
tras regiões do país, a espé-
cie não foi bem aceita pelos 
consumidores e proibida 
pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (Ibama), fazendo 
com que muitos donos de 
criadouros, displicentemen-
te, liberassem seus repre-

sentantes na natureza, sem 
tomar as devidas providên-
cias.

O caracol africano se 
reproduz de forma rápida e 
em larga escala e não pos-
sui um predador natural. “O 
nosso atual clima, onde uma 
hora chove e na outra está 
com sol, contribui para a 
proliferação do bicho, além 
disso, ambientes úmidos, 
com matéria orgânica e ve-
getação como os quintais e 
jardins das casas também 
favorecem o aparecimento 
do caracol”, explicou Nilton 
Guedes. 

Consequência à popula-
ção - O Achatina fulica é hos-
pedeiro de várias espécies de 
vermes capazes de provocar 

doenças sérias como a me-
ningite. A meningite causada 
por A. cantonensis, tipo de 
verme, começa com a inges-
tão do caramujo ou de muco 
do molusco infectado. 

Uma vez ingeridas, as 
larvas do verme migram 
para o sistema nervoso 
central e se alojam nas me-
ninges – membranas que 
envolvem o cérebro. O or-
ganismo inicia uma reação 
inflamatória, que resulta no 
quadro de meningite. Geral-
mente, a doença é autolimi-
tada, pois os parasitas não 
conseguem se reproduzir 
no ser humano e morrem 
naturalmente. No entanto, 
alguns pacientes desenvol-
vem formas graves e o índi-

ce de mortes é de 3%. 
O atraso no diagnóstico 

é um dos fatores que contri-
buem para o agravamento do 
quadro: cada dia de dor de 
cabeça prolongada aumenta 
em 26% as chances de coma. 
Até agora não foi notifica-
do nenhum caso de doenças 
causadas pelo molusco em 
João Pessoa. 

Eliminação e controle
A forma mais indicada 

para combater a espécie e 
que qualquer pessoa pode fa-
zer é através da catação, que 
deve ser feita sempre com a 
mão isolada por luvas ou sa-
cos plásticos. Em seguida, o 
caracol deve ser afogado em 
um balde cheio de água com 
sabão.

O Centro de Vigilância 
Ambiental faz a catação e o 
controle em prédios e áreas 
públicas. Em áreas privadas 
como casas, condomínios 
e terrenos, o controle é de 
responsabilidade do pro-
prietário. 

Dengue
Além de ações preventi-

vas para o caracol africano, a 
Cvaz, está realizando diver-
sas atividades para intensi-
ficar o controle do mosquito 
Aedes aegytpi, transmissor 
da dengue.

As ações consistem em 
identificar os locais mais 
propícios à reprodução do 
mosquito, como cemitérios, 
depósito de sucatas, borra-
charias e obras. As equipes 
também realizam o controle 
químico através da aplicação 
de inseticidas e a retirada 
dos focos, em todos os bair-
ros da capital.  As atividades 
tiveram início na quarta-fei-
ra (25) e seguirão até o final 
deste semestre.

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura (Seinfra), 
cadastrou e diagnosticou os 
pontos críticos de drenagem 
ocorridos nos últimos perío-
dos chuvosos. Destes pontos, 
cerca de 80% são provocados 
por subdimensionamento da 
rede existente. Os projetos 
necessários para correção já 
foram elaborados e a PMJP 
iniciará a fase de licitação 
para início das obras. A pri-
meira avenida contemplada 
será a Sérgio Guerra, princi-
pal dos Bancários. 

Várias intervenções já 
foram adotadas pela Seinfra, 
entre elas o desassoreamen-
to de alguns rios e canais, 
que culminaram com o fim 
de alagamentos em pontos 
recorrentes em outros anos, 
a exemplo de Água Fria, ao 
lado do Centro Administrati-
vo, onde foi criado um ramal 
de drenagem interligado a 
uma tubulação próxima onde 
havia capacidade de supor-
tar a nova carga. Também 
não são mais registrados ala-
gamentos no bairro São José, 
Av. Beira Rio, Rua Angelina 
Balthar, Comunidade Tito Sil-
va, passagem de Mangabeira 
a Valentina e Ponte do Cuiá.

Também está em execu-

ção a obra do túnel da Lagoa 
do Parque Solon de Lucena, 
que será responsável pelo es-
coamento do excesso de água 
nos dias de chuva. “A conclu-
são do túnel acabará com o 
problema de transbordamen-
to da Lagoa do Parque Solon 
de Lucena”, garantiu o secre-
tário de Infraestrutura de 
João Pessoa, Cássio Andrade.

A Seinfra também re-
aliza serviços preventivos, 
como a limpeza e manuten-
ção de galerias pluviais que 
proporcionam o escoamento 
das águas da chuva e redu-
zem a possibilidade de pon-
tos de alagamento.

Retirada de lixo
Quase 10 toneladas de 

lixo são retiradas diariamen-
te das galerias de drenagem 
de águas pluviais pelas equi-
pes da Seinfra. Entre o ma-
terial retirado estão sacolas 
plásticas, descartáveis, latas, 
sandálias, terra, isopor e gar-
rafas de vidro e de plástico, 
entre outros, responsáveis 
pela obstrução das galerias, 
dificultando o escoamento 
das águas pluviais e provo-
cando alagamentos.

A falta de consciência 
de parte da população em 
relação ao descarte correto 

do lixo gera consequências 
para todos, seja de morado-
res próximos a áreas ribei-
rinhas, que sofrem com en-
chentes, ou nas vias públicas, 
prejudicando a passagem de 
pedestres e motoristas, que 
enfrentam alagamentos.

Segundo o secretário 
Cássio Andrade, além das 
ações preventivas que a Pre-
feitura de João Pessoa realiza 
diariamente, é preciso que 
a população faça também a 
sua parte. A Seinfra conta 
com um serviço de limpeza 
de galerias de águas pluviais, 
que segue uma programação 
diária. O serviço também 
pode ser solicitado pela po-
pulação por meio do telefone 
0800.031.1530.

Seinfra adota medidas para pôr 
fim aos alagamentos na capital

PERÍODO CHUVOSO

Atividades educativas e culturais 
marcaram ontem as comemorações 
da Semana Estadual de Mobilização 
em Defesa da Água, promovida pela 
Cagepa, na Praça da Bandeira, Centro 
de Campina Grande. 

O evento, que teve o objetivo de 
alertar a sociedade sobre a necessida-
de do uso racional da água, foi aber-
to com uma apresentação da Banda 
Filarmônica da Polícia Militar e teve 
a participação de representantes de 
secretarias e órgãos do Estado, como 
da Saúde; da Educação; da Agricul-
tura Familiar e do Desenvolvimento 
do Semiárido; de Recursos Hídricos, 
Meio Ambiente, Ciência e Tecnolo-
gia; Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba (Aesa); 
Companhia de Água e Esgotos da Pa-
raíba (Cagepa) e Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente (Su-
dema).

Para o secretário da Agricultu-
ra Familiar, Lenildo Morais, a água é 
um bem finito e atualmente o Brasil 
está vivenciando uma crise hídrica não 
apenas no Nordeste, mas em Estados 
do Sudeste, como São Paulo e Rio de 
Janeiro, portanto o uso consciente da 
água é de fundamental importância. 
“A crise hídrica não é apenas na Pa-
raíba, mas no Brasil. Facilmente acom-
panhamos nos noticiários problemas 
graves de abastecimento em São Pau-

lo e no Rio de Janeiro. O uso racional 
da água é fundamental para que num 
futuro breve não soframos ainda mais 
com o desabastecimento”, destacou.

Os técnicos da Cagepa fizeram 
amostragens das formas de se econo-
mizar água, como o uso de redutores 
de pressão. Também foi demonstrado 
como é feito o trabalho de medição 
do volume da água que cai na chuva 
através da utilização do pluviômetro.

Representantes da Aesa, Sudema 
e de outros órgãos também expuse-
ram materiais relacionados à água e 
distribuíram material educativo. A 
banda Anjos Dourados encerrou o 
evento. 

Ainda como parte da programa-
ção, na Sala de Multimídia do Colégio 
Estadual da Prata, foi exibido o filme 
“A Lei da Água”, seguido por um de-
bate. Segundo o estudante Marcos 
Antônio, é importante inserir a socie-
dade nessa discussão “Estas mobiliza-
ções são importantes porque fazem 
chegar até a população duas coisas 
bem preocupantes: a falta e a má qua-
lidade da água”, afirmou, destacando 
ainda que a população tem que estar 
ciente sobre o papel da água na vida 
do planeta e o resgate da discussão 
da relação homem-natureza. À tarde, 
integrantes do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica da Paraíba visitaram o Açude 
Epitácio Pessoa, em Boqueirão.

Campanha contra desperdício 
de água é lançada em Campina

USO RACIONAL

Entre os 
serviços estão 
drenagens de 
rios e canais 
e limpeza e 
manutenção
de galerias 
pluviais

Agentes da Vigilância Ambiental fazem a catação do molusco e orientam a população sobre os perigos do manuseio indevido

Foto: Secom-JP
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Governo assegura a distribuição de 
760 toneladas de milho, feijão e sorgo
Nos dois primeiros meses 
deste ano, no Sertão, foram 
repassadas 412 toneladas

O Governo do Estado 
garante a distribuição de 
760 toneladas de sementes 
certificadas para 70 mil agri-
cultores familiares durante o 
período da safra 2014/2015, 
com um investimento da or-
dem de R$ 7,4 milhões do 
Fundo de Combate e Erra-
dicação da Pobreza no Esta-
do da Paraíba (Funcep-PB). 
Nesta semana, foi iniciada a 
segunda etapa da programa-
ção e serão distribuídas 348 
toneladas de milho, feijão ca-
rioquinha, macassar e sorgo. 
Entre os dois primeiros me-
ses deste ano, aproveitando 
as chuvas no Sertão, foram 
repassadas 412 toneladas. 

A distribuição das se-
mentes certificadas foi in-
tensificada pelos escritórios 
da Emater, empresa inte-
grante da Gestão Unificada 
Emater/Emepa/Interpa, 
vinculada à Secretaria do 
Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca (Sedap), 
atendendo aos agriculto-
res familiares das regiões 
do Agreste, Brejo e Litoral 
onde as chuvas começam a 
se consolidar como período 
favorável ao plantio. Entre 
janeiro e fevereiro, foram 
atendidas as regiões de Ita-
poranga, Catolé do Rocha, 
Cajazeiras, Patos, Pombal, 
Princesa Isabel, Serra Bran-
ca e Souza.

O Programa Estadual 
de Distribuição de Sementes 
Certificadas da Sedap, para 
a Safra 2014/2015, é execu-
tado pela Emater, e segue o 
cronograma de distribuição 
que atende ao período de 
plantio conforme calendá-
rio. Segundo o secretário 
Rômulo Montenegro, a pro-
posta é o atendimento dire-
to aos agricultores familia-
res por meios de programas 
de produção de grãos e for-
mação de pastagem.

No total do programa, 
serão distribuídas nesta sa-
fra, 350 toneladas de milho, 
250 toneladas de feijão ma-
cassar (vigna), 60 toneladas 
de sorgo e mais 100 tone-
ladas de feijão carioquinha 
(phaseolus), nas duas eta-
pas. A distribuição e o acom-
panhamento do plantio são 
feitos pelos extensionistas 
da Emater.

Os agricultores devem 
procurar os escritórios da 
Emater, que estão encarre-
gados da distribuição. O se-
cretário Rômulo disse que 
os objetivos do programa é 
implantar um conjunto de 
ações articuladas visando 
aumentar a produção e a 
produtividade das proprie-
dades rurais, com a conse-
quente ampliação da renda 
e da segurança alimentar e 
nutricional das famílias. 

O gerente executivo de 
Abastecimento da Sedap e 
presidente da Comissão do 
Programa de Distribuição 
de Sementes Certificadas, 

Benelio Francisco de Araú-
jo, também ressaltou o pa-
pel dos extensionistas da 
Emater na distribuição das 
sementes, fazendo chegar a 
tempo recorde aos agricul-
tores beneficiados.

Segundo o diretor téc-
nico da Emater, Vlaminck 
Saraiva, por intermédio dos 
escritórios da Empresa, as 
sementes também estão 
chegando aos assentados 

da reforma agrária, comu-
nidades indígenas e qui-
lombolas, tudo realizado em 
parceria com os Conselhos 
Municipais de Desenvolvi-
mento Rurais Sustentáveis, 
organizações sociais, secre-
tarias municipais da agricul-
tura, sindicatos rurais.

O assessor estadual Pe-
dro Paulo Bezerra da Silva, 
designado para acompanhar 
a distribuição das sementes 

em nível da Emater, lembrou 
que se trata de insumos de 
boa qualidade germinativa 
que estaria fora do poder 
aquisitivo dos agricultores. 
O governo está garantindo 
acesso às sementes adapta-
das ao Semiárido e em épo-
ca apropriada de plantio, 
fortalecendo a agricultura 
familiar e o setor produtivo, 
refletindo significativamen-
te na segurança alimentar 

das populações em situação 
de vulnerabilidade social e 
econômica.

Como acontece em ou-
tras regiões administrati-
vas da Emater, na região de 
Itabaiana, composta por 12 
municípios, estão sendo dis-
tribuídos 18.000 quilos de 
sementes de milho, 9.100 
quilos de feijão vigna, 1.000 
quilos de feijão phaseolus e 
3.700 quilos de sorgo.

O Governo do Estado 
da Paraíba, através da Fun-
dação Centro Integrado de 
Apoio ao Portador de Defi-
ciência (Funad), segue im-
plementando ações que ga-
rantam mais acessibilidade 
às pessoas com deficiência. 
Uma das ações é o envio das 
carteiras de Passe Livre In-
termunicipal para as casas 
de quem solicitava o bene-
fício. Antes, a pessoa com 
deficiência ia à Funad para 
receber a carteira, mesmo 
morando no interior. A nova 
forma permite total como-
didade, pois o documento 
é enviado pelos Correios e 
Telégrafos, seja qual for a lo-
calidade.

Apenas no mês passa-
do, a Funad enviou 147 car-
teiras e novos lotes estão 

sendo preparados. O obje-
tivo é expandir ainda mais 
a entrega, fazendo com que 
todos tenham seu direito 
garantido, sem a necessida-
de de deslocamento, sendo 
atendido de forma rápida e 
segura.

Segundo a presidente 
da Funad, Simone Jordão, 
esta é apenas umas das mu-
danças a serem implantadas 
e visa, sobretudo, garantir 
que a pessoa com deficiên-
cia não tenha que enfrentar 
dificuldades ou burocracia. 
“Se a pessoa mora em Ca-
jazeiras, por exemplo, não 
vai gastar nem tempo nem 
dinheiro para receber algo 
que é de direito. O Estado 
se responsabiliza e respei-
ta essa condição. E ainda 
vamos buscar outras ações 

que garantam acessibilida-
de e inclusão para todas as 
pessoas com deficiência na 
Paraíba. Esse é o lema do 
Governo da Paraíba”, disse 
Simone.

O Programa Passe Livre 
também abriu um novo es-
paço na Casa da Cidadania, 
em Campina Grande. Lá o 
usuário pode solicitar o pas-
se livre intermunicipal pela 
primeira vez, recadastrar ou 
pedir segunda via, sem ne-
cessitar de ir para a capital. 
A Casa da Cidadania funcio-
na na Rua Dr. Severino Cruz, 
nº 283, às margens do Açu-
de Velho. O telefone é 3310 
9410. Para maiores informa-
ções, ligar para a Funad João 
Pessoa, no setor do Progra-
ma Passe Livre: 3214-7879, 
ramal 214.

Funad inicia envio de carteiras 
de Passe Livre para os especiais

ACESSIBILIDADE

Os servidores estaduais 
e municipais de João Pes-
soa começam a receber seus 
proventos relativos a março 
a partir desta segunda-feira 
(30). No primeiro dia, o Go-
verno do Estado paga os sa-
lários dos inativos, assim 
como a prefeitura da capital, 
que libera o pagamento dos 
aposentados e pensionistas 
do Instituto Previdenciário 

Municipal (IPM) também na 
segunda-feira. Na terça-feira 
(31), será a vez dos efetivos 
da administração direta e in-
direta, autarquias e órgãos.

Com o pagamento sendo 
efetivado a partir da segun-
da-feira, o Governo do Esta-
do confirma o compromisso 
de liberar os proventos dos 
servidores sempre dentro do 
mês trabalhado. A Secretaria 

de Administração relembrou 
ainda que a partir da quinta-
-feira (2), véspera do feriado 
da Sexta-feira Santa, o ponto 
será facultativo nas reparti-
ções do Estado. 

As atividades no Estado 
voltam ao normal na segunda-
-feira (6). A exceção é para os 
serviços essenciais. Esses vão 
funcionar, normalmente, du-
rante toda a Semana Santa. 

Servidores estaduais e municipais 
recebem salários nesta segunda-feira

DINHEIRO NO BOLSO

Ao todo serão distribuidos nesta safra 350 toneladas de milho; 250 de feijão macassar; 100 de feijão carioquinha (foto) e 60 de sorgo

Pesquisa de preços do quilo do 
pescado realizada entre os dias 23 a 
27 de março pela Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do Consu-
midor (Procon-JP) constatou queda 
na variação dos valores do produ-
to e elevação do preço em alguns 
itens em relação à última pesquisa 
realizada de 26 de fevereiro a 2 de 
março. Conforme o levantamento 
atual, a maior variação apresentada 
foi da agulha preta, 191,67%, com 
preços que vão de R$ 12,00 (Peixe 
do Valdevino – Vila dos Pescadores, 
Penha) a R$ 35,00 (Mercado de Pei-
xe de Tambaú – Box 7), uma diferen-
ça de R$ 23,00

Na pesquisa anterior, a maior va-
riação apresentada foi do filé de pes-
cada branca, 212,50%, com preços 
entre R$ 16,00 e R$ 25,00, uma dife-
rença de R$ 34,00.  Na pesquisa atual, 
o mesmo produto ficou entre R$ 33,28 
(Hiper Bompreço - Bessa) e R$ 42,00 
(Mercado de Peixe de Tambaú – Box 
10), uma diferença de R$ 8,72. 

O secretário do Procon-JP, Helton 
Renê, orienta aos consumidores que 
antes de comprarem o peixe para a 
Semana Santa consultem as pesqui-
sas realizadas pelo Procon, porque os 
preços estão oscilando. “Alguns valo-
res dos pescados se mantêm em rela-
ção aos preços coletados no início de 
março, mas alguns estabelecimentos 
estão com alguns produtos em falta 
em seus pontos de venda e outros au-
mentaram os preços. A melhor forma 
de economizar, para quem pretende 
manter a tradição do consumo de 
peixe nesse período de Páscoa, é uti-
lizando nossas pesquisas”. 

Com relação ao levantamento 
atual em João Pessoa, com a coleta 
de preços de 87 itens em 19 estabe-
lecimentos, também houve redução 
para a menor variação: o salmão 
com cabeça apresenta 2,57%, com 
preços entre R$ 35,00 (Mercado de 
Peixe de Tambaú – Box 5) e R$ 35,90 
(Carrefour - Bessa), uma diferença 
de R$ 0,90.

Filés
Nesse último levantamento de 

preços, o Procon-JP constatou que 
as maiores  variações do filé de pei-
xe são da tilápia, 63,10%, com preços 
entre R$ 23,98 e R$ 38,98, diferença 
de R$ 15,08; pescada branca, 26,20%, 
com preços entre R$ 33,28 e R$ 42,00, 
diferença de R$ 8,72; pescada amare-
la, 4,76%, com preços entre R$ 42,00 
e R$ 44,00, diferença de R$ 2,00. 

Camarão
O camarão grande com casca, de 

viveiro, tem variação de até 73,91%, 
com preços entre R$ 17,00 e R$ 25,00, 
diferença de R$ 8,00; o descascado 
de viveiro, grande, mostra variação 
de até 73,91%, com preços entre R$ 
46,00 e R$ 80,00, diferença de R$ 
34,00; o camarão grande com cas-
ca, do mar, 55,56%, está com preços 
entre R$ 45,00 e R$ 70,00, diferença 
de R$ 25,00; e o camarão grande, do 
mar, descascado, 150,00%, está com 
preços entre R$ 40,00 e R$ 100,00, di-
ferença de R$ 60,00. 

Para acessar a pesquisa completa 
ou conseguir mais informações, aces-
se o portal da prefeitura de João Pes-
soa – www.joaopessoa.pb.gov.br.

Procon-JP diz que a variação do 
preço do pescado chega a 191%

PESQUISA

Foto: João Francisco
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Polícia Federal incinera 1.143 kg 
de maconha apreendidos no Sertão
Somente no mês de  
fevereiro, a PF apreendeu 
700 quilos da droga Pela cidade

Coisas distintas
Daniella ainda disse ser assunto resolvido 

a questão do seu partido em relação ao governo 
Romero Rodrigues. Gustavo Ribeiro, primo da 
deputada, é secretário na prefeitura, mas Daniella 
garante que isso não implica na presença do PP na 
gestão.

l PEDAGOGIA
O Seminário Nacional de Pedagogia será 

promovido pela UEPB entre os dias 3 e 5 de junho, 
no Campus I, em Campina Grande. De acordo com a 
universidade, os interessados já podem se inscrever e 
submeter trabalhos acadêmicos para avaliação.

l DIsCussãO
Com o tema principal “Currículo, Formação 

Docente e Interculturalidade”, o seminário pretende 
discutir, entre outros assuntos, o andamento das 
questões pedagógicas e práticas relacionadas 
às políticas públicas desenvolvidas no Ensino 
Fundamental.

Voos  
Campina Grande poderá ter ampliados os serviços 

de transporte aéreos ainda no primeiro semestre 
deste ano. A previsão é da coordenadora de Turismo 
do Município, Catharine Brasil, que se encontra em 
São Paulo e manteve contatos com companhias aéreas. 
Por outro lado, no mês de maio, a Azul Linhas Aéreas 
deixará de operar na cidade, conforme foi confirmado 
pela direção na empresa na semana passada. A Azul 
alega estar promovendo uma reestruturação na sua 
malha aérea.

Contratando
A Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) lançou mais cinco editais para um Processo 
Seletivo Simplificado objetivando a contratação de 11 
professores substitutos, que deverão atuar nos campi 
de Campina Grande, de Pombal e de Sumé.

Vagas
No campus sede, são nove vagas, sendo quatro 

para graduados em Arte e Mídia, Design, Artes Visuais ou 
Comunicação, com conhecimento em alguma das seguintes 
áreas: artes visuais; produção e marketing cultural; áudio ou 
metodologia e comunicação.

segurança no são João
O comandante do II Batalhão de Polícia Militar, major 

Gilberto Felipe, avaliou a reunião realizada entre vários 
órgãos para discutir o esquema de Segurança Pública para 
o Maior São João do Mundo 2015. “As principais áreas 
descentralizadas de eventos foram detalhes postos ali para 
que possamos nos preocupar, no sentido de assegurar 
segurança não somente na área do Parque do Povo, como 
também nas adjacências”, disse.

Impressões
No entendimento do major Gilberto, o primeiro 

encontro serviu para integrar os órgãos envolvidos 
e dar início à troca de impressões. Gilberto Felipe 
informou que na próxima reunião já será elaborado um 
protótipo do plano operacional de segurança para o São 
João.  Em relação ao horário do término dos shows no 
Parque do Povo, o comandante do II Batalhão de Polícia 
Militar defendeu que sejam encerrados mais cedo.

Extemporâneo
A deputada estadual Daniella Ribeiro (PP) disse 

ser precipitado falar sobre as eleições de 2016 já neste 
momento. Candidata em 2012, quando ficou na terceira 
posição, Daniella tem o nome cotado para mais uma vez 
disputar a prefeitura de Campina.

Concentração
“É muito precipitado falar sobre isso. Não 

deixando de agradecer à população por lembrar do 
meu nome, mas estamos em um trabalho importante na 
Assembleia Legislativa da Paraíba e estou voltada para 
a legislatura”, garantiu Daniella Ribeiro.

Toda a maconha apre-
endida pela Polícia Fede-
ral da Paraíba nos últimos 
quatro meses no Sertão 
do Estado foi incinerada 
ontem na zona rural do 
município de Malta. Fo-
ram 1.143 quilos da droga 
queimados pela Delegacia 
da Polícia Federal de Pa-
tos. Somente no mês de fe-
vereiro, foram 700 quilos 
de maconha.  Em 2014, a 
PF incinerou cerca de 280 
quilos de droga no mês de 
junho e 150 quilos em no-
vembro.

A incineração realiza-
da nessa sexta-feira, em 
atendimento à legislação 
atuante e em cumprimen-
to a decisões judiciais, faz 
parte dos atos de come-
moração do 71º aniversá-
rio do órgão, que foi insti-
tuído pelo Decreto-lei nº 
6.378, de 28 de março de 
1944. 

Com essa ação, a Polí-
cia Federal busca refletir 
sobre o compromisso com 
a sociedade paraibana e 
demais órgãos de persecu-
ção penal no combate ao 
tráfico de drogas e crimes 
correlativos.

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

Policiais da Força Tática do 2º 
Batalhão da Polícia Militar apreen-
deram mais de meio quilo de maco-
nha em um ponto de venda de dro-
gas que foi desarticulado ontem no 
bairro Rosa Cruz, na cidade de Cam-
pina Grande. A droga estava com Je-
ferson Weslei Ramos dos Santos, de 
18 anos.

Ele foi preso após ser encontrado 
com 19 papelotes de maconha, duran-

te abordagem, em frente à residência 
onde foi apreendida a outra parte da 
droga. A maconha estava prensada e 
também dividida em cigarros prontos 
para a venda. No local, os policiais 
acharam ainda algumas pedras de 
crack, além de cocaína.

O material apreendido e o suspei-
to preso foram encaminhados para a 
Central da Polícia Civil, em Campina 
Grande.   

Polícia Militar desarticula ponto 
de venda de drogas em Campina

TRÁFICO

A maconha estava prensada e dividida em cigarros prontos para a venda; também havia crack

Homem é preso com 2kg de cocaína em casa
A Polícia Civil realizou 

ontem uma operação no 
Sertão do Estado e prendeu 
em flagrante João Bosco 
Alves Lucena, 47 anos, no 
momento em que ele guar-
dava dois quilos de cocaína 
em sua residência, no bairro 
Novo Horizonte, na cidade 
de Patos.

Segundo o delegado Sil-

vio Rabello, da seccional de 
Patos, a polícia chegou ao 
traficante após investigação 
visando o combate ao tráfico 
de drogas e homicídios na re-
gião. “Recebemos a denúncia 
de que um homem estaria 
guardando drogas e armas 
em casa no bairro Novo Ho-
rizonte. Após investigações 
realizadas por nossa equipe, 

cercamos a casa e demos voz 
de prisão ao traficante. Den-
tro do imóvel foram encon-
trados dois quilos de cocaína 
e prendemos em flagrante 
João Bosco Alves Lucena, que 
estava portando a droga”, ex-
plicou.

Diversas operações que 
visam o combate ao tráfico 
e homicídio estão sendo de-

sencadeadas pelas Polícias 
Civil e Militar em várias re-
giões do Estado. Somente 
na última quarta-feira foram 
realizadas duas operações, 
sendo uma em Cuité e outra 
em Princesa Isabel, dando 
continuidade a uma políti-
ca de combate ao tráfico de 
drogas e prisão de acusados 
de homicídio.

NA CIDADE DE PATOs

CB convoca candidatos para teste físico
O Corpo de Bombeiros 

Militar divulgou o resultado 
do Exame de Saúde referen-
te ao concurso para o Cur-
so de Formação de Oficiais 
2015 (CFO-2015).  A lista 
dos candidatos que passa-
ram para a próxima etapa 
está disponível no site da 
corporação, no endereço 
www.bombeiros.pb.gov.br. 
Conforme a publicação, dos 
29 candidatos convocados 

para o exame, oito foram 
considerados inaptos por 
falta, todos do sexo mascu-
lino. Não houve ausência de 
candidatas do sexo femini-
no nem eliminação por fa-
lhas na documentação exi-
gida.

A próxima etapa do 
concurso consiste no Tes-
te de Aptidão Física (TAF), 
cuja convocação também 
está publicada no site do 

Corpo de Bombeiros. Se-
gundo o ato, os habilitados 
devem comparecer aos lo-
cais indicados, entre os dias 
30 e 31 de março e 1º de 
abril, sempre antes das 8h - 
horário de início do TAF.

O concurso
A seleção para o Curso 

de Formação de Oficiais BM 
oferece 15 vagas para o in-
gresso este ano, sendo dez 

para o masculino e cinco 
para o feminino. A primeira 
etapa do certame consistiu 
na etapa intelectual, que 
utilizou a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) realizado em 2014. 
Também já foi realizado, no 
último dia 7, o exame psico-
lógico, e no dia 23, o exame 
de saúde - que fazem parte 
das fases complementares 
do certame.

CFO 2015

Aesa prevê sábado com sol entre nuvens
A previsão do tempo 

para este sábado é de sol en-
tre nuvens no Litoral parai-
bano, onde as temperaturas 
devem variar entre a mínima 
de 25°C e máxima de 30°C. 
Segundo a Agência Executiva 
de Gestão das Águas do Es-
tado da Paraíba (Aesa), tam-
bém deve fazer sol no Sertão, 
mas são esperadas chuvas 
isoladas no fim do dia e os 

termômetros devem variar 
entre 21°C e 35°C.

O prognóstico climático 
também indica que o tempo 
vai permanecer quente e aba-
fado em quase toda a Paraíba. 
“Na maior parte do dia, o sol 
deverá predominar. Entre a 
tarde e noite, áreas de insta-
bilidade atmosférica deve-
rão se formar, o que poderá 
causar pancadas de chuva”, 

informou a meteorologista 
Carmem Becker no Boletim 
Meteorológico da Aesa.

Amanhã, de acordo com 
o gerente de Monitoramento 
e Hidrometria da Aesa, Ale-
xandre Magno, são esperadas 
chuvas rápidas no Litoral e 
isoladas no Sertão. “As ima-
gens de satélite apresentam 
uma abertura de tempo bom 
no sábado. Já no domingo 

pode chover na faixa litorâ-
nea e no Brejo, mas de forma 
moderada. Também devem 
ser registradas precipitações 
no interior do Estado, princi-
palmente no Cariri, Curima-
taú e Sertão”, observou.

Outras informações so-
bre tempo e clima na Paraí-
ba estão disponibilizadas na 
internet, no site www.aesa.
pb.gov.br. 

NO LITORAL

Foto: Secom-JP
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do Governo Federal
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Governo incentiva Setor SucroenerGético

Etanol fortalece economia da PB
Durante visita, governador 
reafirmou compromisso pela 
geração de emprego e renda

O governador Ricardo 
Coutinho afirmou que vai 
continuar incentivando 
o setor sucroenergético 
da Paraíba pela sua im-
portância na economia e 
a geração de emprego e 
renda.  Durante visita na 
manhã de ontem à Usina 
Japungu, em Santa Rita, 
ele anunciou que a partir 
do mês de maio o Estado 
recomeça a distribuição 
das sementes da cana para 
os pequenos produtores.  

Durante a visita, o 
governador conheceu o 
processo de colheita, ir-
rigação por gotejamento, 
da produção do açúcar e 
do álcool e assistiu a uma 
peça de teatro “Orgulho de 
ser Cortador”, encenada 
pela Cia Paraíba de Drama 
e Comédia. Participaram 
da visita o proprietário da 
Usina Japungu, José Boli-
var; o secretário de Agri-
cultura do Estado, Rômulo 
Montenegro,  presidentes 
da Faepa, Mário Borba,  
da Associação dos Planta-
dores de Cana da Paraíba 
(Asplan), Murílo Paraíso, 
e do Sindalcool, Edmundo 
Barbosa, e trabalhadores 
da usina.       

O governador Ricardo 
Coutinho destacou a im-
portância do setor sucro-
energético na geração de 
receita e de mais de 40 mil 
empregos, além da produ-
ção de energia renovável. 
“Temos isso aqui e o Bra-
sil precisa compreender 
a importância de inves-
tir neste ‘tesouro’. Neste 
sentido trabalhamos para 
o  aumento da cota da Pa-
raíba na venda do açúcar 
para os Estados Unidos 
e concedemos incentivos 
fiscais para a produção do 
álcool.

Ricardo afirmou que 
o Estado, nestes últimos 
quatro anos, realizou in-
vestimentos de R$ 6 mi-
lhões no setor, na distri-
buição de sementes de 
cana para mais de 700 pro-
dutores. “Continuaremos 
a distribuir as sementes 
em maio porque precisa-
mos investir nos pequenos 
produtores e queremos 
continuar sendo parceiro 
em algo essencial para o 
desenvolvimento do Esta-
do”, observou.   

O proprietário da Usi-
na Japungu, José Bolivar, 
destacou que o Governo 
tem sido sensível às ne-
cessidades do setor com 
avanços no campo fiscal 
e de proteção do açúcar 
paraibano diante do pro-

duzido fora. Ele colocou 
como grande desafio do 
setor a questão da irriga-
ção que, na sua visão, deve 
ser tratada como política 
nacional.

O empresário desta-
cou que as duas usinas do 
grupo geram 3.400 empre-
gos e que nos últimos anos 
se verificou uma melhora 
nas condições de traba-
lho, direitos trabalhistas 
e lucro dos cortadores de 

cana. “Mesmo com a me-
canização, muitos dos nos-
sos operadores de máqui-
nas são ex-plantadores”, 
comentou.

O presidente do Sin-
dicato dos Cortadores de 
Cana de Sapé, João Aldo, 
frisou que nos últimos 
anos a realidade dos cor-
tadores de cana melhorou 
com a conquista de di-
reitos trabalhistas, como 
o pagamento do seguro-

-desemprego na contras-
safra. “Antes precisava pai 
e filho trabalhar para fazer 
um salário mínimo. Hoje, 
de acordo com a produção, 
um cortador pode ter uma 
renda média de dois salá-
rios mínimos”, disse.       

O cortador de cana 
Luiz Malaquias trabalha 
há 22 anos na colheita da 
cana, e afirmou que hoje é 
um homem feliz e realiza-
do. Ele contou que passou 

por momentos difíceis em 
que o pouco que ganhava 
gastava com bebida e co-
mida. “Por mais que tra-
balhasse minha vida só ia 
para baixo, mas Deus me 
tocou e os amigos de tra-
balho me convenceram 
a deixar de beber e foi o 
melhor que fiz. Hoje tenho 
meu emprego, minha casa 
própria, minha família e 
tudo que preciso para ser 
um homem feliz”, destacou.

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB), por 
meio da Frente Parlamentar 
da Água, realizou ontem au-
diência pública  na cidade 
de Monteiro para discutir a 
situação das obras de Trans-
posição do Rio São Francis-
co. Antes, os deputados visi-
taram as obras do túnel que 
levará as águas até o Cariri 
paraibano.

A reunião, que ocorreu 
na Câmara Municipal da ci-
dade, contou com a partici-
pação dos deputados João 
Henrique, Jeová Campos, 
João Gonçalves e Frei Anastá-
cio. Também estiveram pre-
sentes a prefeita da cidade, 
Edna Henrique, o presidente 
da Câmara, Bero de Bertino, 
além de vereadores e prefei-
tos da região.

Para o presidente da 
Frente, Jeová Campos, o obje-
tivo da ALPB é lutar para que 
as obras da transposição pos-
sam ser finalizadas. “A nossa 
razão de estar aqui hoje é 
porque queremos água e em 
abundância. Nós precisamos 
construir alternativas e sa-

bemos a importância que a 
transposição tem para ame-
nizar o problema da falta de 
água”, comentou.

O deputado aproveitou a 
ocasião para convidar toda a 
população a conhecer a obra, 
e denunciar que alguns pro-
prietários estão sendo inde-
nizados na desapropriação 
para que a transposição pos-
sa ser viabilizada, mas se ne-
gam a liberar o terreno para 
a conclusão das obras.

Já o deputado João Hen-
rique acredita que até o ano 
que vem as obras da trans-
posição sejam finalizadas. 
“Estamos aqui para visitar e 
fiscalizar esse projeto. Tenho 
certeza de que está bem pró-
ximo da população do Cariri 
desfrutar das águas do São 
Francisco, jorrando água até 
o Açude Boqueirão, em Cam-
pina Grande”, ressaltou.

O deputado Frei Anastá-
cio afirmou que segue com a 
esperança de que a Paraíba 
terá uma nova realidade de-
pois da transposição. “Essa 
obra vai amenizar o proble-
ma do nosso povo”, disse.

Frente Parlamentar da 
Água visita Monteiro

tranSPoSiÇÃo

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) 
ganhou poder de Justiça 
com a assinatura de um 
convênio de cooperação 
assinado ontem entre a 
Prefeitura de João Pessoa, 
o Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) e o Centro Uni-
versitário de João Pessoa 
(Unipê). 

A experiência é uma 
das primeiras implan-
tadas no país e vai, na 
prática, possibilitar a ex-
clusão de etapas de tra-
mitação, que eram neces-
sárias quando os órgãos 
trabalhavam isoladamen-
te. “No modelo antigo o 
consumidor dava entrada 
ao processo e aguardava 
a realização da audiên-
cia. No caso de não ha-
ver acordo, ou do acordo 
não ser cumprido, ele 
precisava procurar a Jus-

tiça e começava tudo do 
zero”, explicou o secretá-
rio municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor, 
Helton Renê. 

Com a assinatura do 
convênio, o Procon-JP 
vai passar a contar com 
a presença de um juiz de 
Direito togado, que vai 
homologar os processos 
como um Título Judicial 
Executivo. 

O desembargador 
Marcos Cavalcanti tam-
bém destacou o benefício 
do convênio para a rotina 
do Tribunal de Justiça. “É 
um avanço muito grande 
porque esta iniciativa vai 
evitar a judicialização de 
inúmeras novas ações. 
Isso vai desafogar o Po-
der Judiciário e diminuir 
o número de processos 
na Justiça, o que é muito 
importante para todos 
nós”, explicou. 

Banco cidadão
O prefeito Luciano 

Cartaxo autoriza, na 
manhã de hoje a libera-
ção de mais R$ 1 milhão 
em crédito pelo Banco 
Cidadão. A iniciativa vai 
beneficiar 260 microem-
preendedores, que te-
rão a oportunidade de 
abrir ou ampliar o seu 
negócio. O ato será re-
alizado a partir das 9h 
na Praça Estudante Or-
lando Geisel, localizada 
em frente ao Mercado 
Público do bairro Ernes-
to Geisel. 

“O Banco Cidadão 
tem feito a diferença 
para muita gente que 
possui esse espírito em-
preendedor, mas não 
possui recursos suficien-
tes para tornar o seu ne-
gócio uma realidade”, 
declarou o prefeito Lu-
ciano Cartaxo.

Procon-JP ganha poder de Justiça 
e promete agilidade processual

Parceria entre PoDereS

José Aldemir tira 
licença e Jullys 
Roberto assume 
vaga na ALPB

O deputado José Aldemir 
(PEN) protocolou ontem na 
Secretaria da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba um  pedi-
do de licença médica de 121 
dias. Quem assume sua vaga 
na Assembleia é o suplente 
Jullys Roberto (PEN), que será 
empossado pelo presidente da 
Casa, Adriano Galdino, na pri-
meira sessão ordinária após o 
feriado da Semana Santa.

Jullys Roberto é natural 
da cidade de São Bento e pela 
primeira vez deve atuar em 
um mandato político. “Quero 
fazer um bom trabalho nes-
ses quatro meses que passa-
rei na Assembleia Legislativa 
para honrar aqueles que me 
confiaram seu voto. Quero 
conhecer mais sobre a Casa e 
conto com a ajuda dos meus 
colegas para executar os tra-
balhos”, afirmou.

Na sua página em uma 
rede social, Jullys Roberto 
comemorou: “Saber esperar 
é uma virtude. Aceitar, sem 
questionar, que cada coisa 
tem um tempo certo para 
acontecer. É ter Fé!”.

Na última terça-feira, 24, 
o deputado Charles Cama-
raense (PSL) tomou posse 
ocupando a vaga do então 
deputado Tião Gomes (PSL), 
que também está licenciado 
por 120 dias para tratamen-
to médico.

O deputado Ricardo 
Marcelo (PEN) também tirou 
licença parlamentar de 124 
dias, justificada por tratamen-
to de saúde e para tratar de as-
suntos particulares. Quem as-
sumiu seu mandato, no último 
dia 5 de março, foi o deputado 
Antônio Mineral (PSDB).

Com a assinatura do convênio, Procon Municipal terá um juiz para homologar os processos

Foto: Divulgação/Secom-JP

Foto: Divulgação/ALPB

Deputados defendem medidas para amenizar os efeitos da seca

Ricardo Coutinho destacou a importância do setor para a economia do Brasil e do mundo por se tratar da geração de energia renovável

Foto: Evandro Pereira
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Manifesto contra a redução 
da maioridade penal

Proposta de senadores tucanos 
pode inviabilizar Mais Médicos
Projeto de Decreto 
Legislativo 33/2015 
tramita no Senado Federal

“Quem acolhe o menor, a mim acolhe”
Jesus Cristo

Campanha da Fraternidade-1987 

Em pleno ano do aniversário de 25 anos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
parlamentares podem aprovar a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 171 (PEC 171/1993), 
que tem como objetivo alterar a Constituição 
Federal para reduzir a maioridade penal de 
18 para 16 anos. Além disso, há a proposta de 
colocar em votação projetos de lei que, segundo 
alguns parlamentares, visam “combater a 
criminalidade”, como o aumento do tempo de 
internação de crianças e adolescentes em casos 
de “crimes graves”.

A maioridade penal aos 18 anos “decorre 
das recomendações internacionais que 
sugerem a existência de um sistema de 
justiça especializado para julgar, processar e 
responsabilizar autores de delitos abaixo dos 
18 anos” (Unicef). Reduzi-la, seria ignorar o 
contexto da cláusula pétrea constitucional 
– Constituição Federal, art. 228 –, além de 
confrontar a Convenção sobre os Direitos da 
Criança e do Adolescente, as regras Mínimas 
de Beijing, as Diretrizes para Prevenção da 
Delinquência Juvenil, as Regras Mínimas para 
Proteção dos Menores Privados de Liberdade 
(Regras de Riad), o Pacto de San José da Costa 
Rica e o Estatuto da Criança e do Adolescente” 
(cf. Declaração da CNBB contra a redução da 
maioridade penal – 24.04.2009).

Estudos na área da criminologia e das 
ciências sociais têm demonstrado que NÃO HÁ 
RELAÇÃO direta de causa e consequência entre 
a adoção de soluções punitivas e a diminuição 
dos índices de violência. Segundo a Unicef, após 
os EUA assinarem a Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança, que aplicou em 
seus adolescentes penas previstas para os 
adultos, houve um agravamento da violência, 
sendo que os jovens que cumpriram pena em 
penitenciárias voltaram a delinquir e de forma 
mais violenta.

Insta consignar, que não há dado algum 
que comprove que a redução da idade penal 
reduz os índices de criminalidade juvenil. 
Ao contrário disso, a inserção de um menor 
infrator no sistema penal brasileiro atual 
aumenta os riscos de ele vir a se tornar um 
agente reprodutor de violência, expondo-se a 
ações de reincidência. Dados comprovam que 
as taxas de reincidência nas penitenciárias são 
de 70%, enquanto no sistema socioeducativo 
estão abaixo de 20%.

A violência não será solucionada com 
a culpabilização e punição, mas pela ação 
da sociedade e governos nas instâncias 
psíquicas, sociais, políticas e econômicas 
que as reproduzem. Agir punindo e sem se 
preocupar em discutir quais os reais motivos 
que reproduzem e mantém a violência, só gera 
mais violência.

Nesse sentido, A Juventude Franciscana 
do Brasil se posiciona contra a redução da 
maioridade penal. Sabemos que a criminalidade 
é fruto de um Estado ausente e ineficaz, que 
gera injustiça social, agrava a pobreza, a 
desigualdade e gera violência. É necessário que 
sejam tomadas medidas capazes de romper com 
a banalização da violência e seu ciclo. Medidas 
para melhoria na educação, no combate à 
pobreza e à desigualdade social demonstram-
se positivas na diminuição da vulnerabilidade 
de centenas de adolescentes ao crime e à 
violência.

A proposta de redução da maioridade penal 
consiste em remediar o efeito e não mexer nas 
suas causas estruturais. Devemos nos colocar 
a serviço das mudanças realmente necessárias 
à sociedade, na luta por justiça e a na defesa da 
vida em todas as suas dimensões.

              (Reproduzido de adital.org.br)

Em reunião com o pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), e o 
vice-presidente, Jorge Viana 
(PT-AC), o ministro da Saú-
de, Arthur Chioro, mostrou 
preocupação com projeto 
apresentado pela liderança 
do PSDB que inviabiliza o 
Programa Mais Médicos. A 
iniciativa do Governo Fede-
ral chegará neste ano a um 
total de 18.247 médicos atu-
ando em mais de 4 mil mu-
nicípios do país. Com isso, 
63 milhões de brasileiros 
que antes não tinham acesso 
a médico na Unidade Bási-
ca de Saúde passam a ter o 
atendimento garantido.

“Os autores do requeri-
mento querem acabar com o 
Mais Médicos, um programa 
que construímos para aten-
der uma demanda histórica 
de falta de médicos concen-
trada, sobretudo, nas regi-

Souza Lima
Mayara 

ões mais vulneráveis do país. 
O programa foi criado para 
beneficiar exclusivamente 
a população brasileira que 
depende do SUS. O projeto 
apresentado no Senado de-
monstra profundo desconhe-
cimento sobre a construção 
do programa e sua absoluta 
legalidade. Os autores de-
monstram-se insensíveis aos 
benefícios e resultados desta 
iniciativa”, afirmou o minis-
tro Chioro.

A referência é o Pro-
jeto de Decreto Legislativo 
33/2015 apresentado no 
Senado Federal na última se-
gunda-feira, 23. A proposta 
dos senadores Cássio Cunha 
Lima (PB) e Aloysio Nunes 
(SP), líder e vice-líder do 
PSDB, respectivamente, tem 
como objetivo invalidar o 
termo de cooperação firma-
do pelo Ministério da Saú-
de com a Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas), 
que garante a participação 
de médicos cubanos no Mais 
Médicos. O projeto está em 
tramitação na Comissão de 

Constituição de Justiça do 
Senado.

Segundo Chioro, a apro-
vação do projeto prejudica-
ria o andamento do Mais Mé-
dicos, que conta atualmente 
com 11,4 mil médicos da 
cooperação com a Opas atu-
ando em mais de 3.500 mu-
nicípios. Atualmente, 2.700 
cidades que aderiram à ini-
ciativa são atendidas exclusi-
vamente pelos profissionais 
cubanos. “A prioridade do 
Governo Federal sempre fo-
ram os médicos brasileiros. 
Somente entre 2013 e 2014, 
realizamos cinco chamadas 
para inscrição desses profis-
sionais. Tivemos que buscar 
profissionais estrangeiros 
para preencher todas as va-
gas demandadas pelos mu-
nicípios”, afirma. Hoje o pro-
grama conta com médicos de 
mais de 50 nacionalidades.

Tucanos beneficiados
A consolidação do pro-

grama, que vai chegar a 
mais de 72% dos municí-
pios brasileiros, atendendo 

prefeituras de todos os par-
tidos, inclusive 65% (447) 
das cidades administradas 
pelo PSDB, tem produzido 
resultados importantes na 
assistência à saúde da po-
pulação. Uma pesquisa rea-
lizada pela UFMG e Ipespe, 
a pedido do Ministério da 
Saúde, mostra que quase a 
totalidade dos usuários en-
trevistados (95%) disse es-
tar satisfeito com a atuação 
dos médicos e deu notas 
acima de 8 ao atendimento 
dos profissionais.

Sobre a ampliação da as-
sistência à população, relató-
rio do Tribunal de Contas da 
União aponta que a chegada 
dos profissionais nos muni-
cípios avaliados resultou em 
aumento de mais de 30% do 
número de consultas e visi-
tas domiciliares realizadas 
pelos médicos. Além disso, 
para 89% dos pacientes en-
trevistados pelo TCU e 98% 
dos gestores das unidades 
básicas de saúde o tempo de 
espera por uma consulta re-
duziu com os profissionais.

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Petrobras, da 
Câmara dos Deputados, fechou 
contrato com a empresa Kroll, se-
diada nos Estados Unidos, para in-
vestigar e identificar recursos des-
viados da empresa para contas no 
exterior.

A informação é da secretaria 
da CPI e foi confirmada pelo pre-

sidente da comissão, o paraibano 
Hugo Motta (PMDB), que havia 
anunciado a intenção de contra-
tar a empresa no dia 5 de março. 
O contrato foi feito sem licitação, 
sob a justificativa do critério de 
“inexigibilidade”, por se tratar de 
serviço específico.

A expectativa é que a empresa 
descubra e ajude a repatriar os va-

lores desviados da Petrobras pelos 
ex-funcionários e pessoas envol-
vidas no esquema de corrupção e 
pagamento de propina investiga-
do pela Operação Lava Jato.

A Kroll é conhecida por sua 
atuação na CPI do caso PC Farias, 
em 1992, que levou à renúncia do 
então presidente e hoje senador 
Fernando Collor (PTB-AL).

CPI da Petrobras contrata Kroll 
para rastrear recursos desviados

AUDITORIA ESPECIALIZADA

A comissão mista de 
deputados e senadores re-
ceberá, até terça-feira, 31, 
emendas à Medida Provi-
sória (MP) 672/2015, que 
trata da política de reajuste 
do salário mínimo de 2016 
a 2019.

A correção é feita com 
base na variação da infla-
ção registrada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-

sumidor (INPC) acumulado 
nos 12 meses anteriores ao 
mês do reajuste. Ao valor 
também é acrescido o per-
centual equivalente à taxa 
de crescimento real do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), 
soma das riquezas produ-
zidas no país, de dois anos 
atrás. Na prática, a medida 
repete o que vinha sendo 
feito desde o governo Lula.

Para o cálculo do salá-
rio mínimo em 2016, por 
exemplo, será aplicado o 
percentual equivalente à 
taxa de crescimento real do 
PIB, apurada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística, para o ano de 
2014. Em 2017, a referên-
cia de PIB será a taxa de 
crescimento real de 2015. 
Somente em 2018, o or-

çamento deverá prever o 
impacto fiscal de R$ 41,1 
bilhões.

No Congresso, a expec-
tativa é que o texto chegue 
à Câmara dos Deputados 
até 21 de abril e ao Sena-
do, até 5 de maio. Se não 
for aprovada até o dia 9 de 
maio, a MP passará a impe-
dir outras votações da Casa 
onde estiver tramitando.

Emendas serão recebidas até terça-feira
MP DO SALáRIO MíNIMO

Presidente da comissão, deputado Hugo Motta já demonstrava interesse em contratar empresa sem necessidade de licitação

FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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TCU determina que a Petrobras
mude a forma de contratar serviços

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) determinou que 
a Petrobras modifique a for-
ma de contratar obras e ser-
viços de engenharia. Entre as 
mudanças propostas estão a 
exigência de fundamentação 
técnica para os preços apre-
sentados pelas licitantes e a 
padronização das informa-
ções mínimas necessárias 
que viabilizem o julgamento 
das propostas. O objetivo é 
garantir a segurança jurídica, 
o julgamento objetivo, a iso-
nomia, eficiência e obtenção 
da melhor proposta nas con-
tratações.

O TCU destacou que, du-
rante anos, a Petrobras foi a 
única entidade estatal a se 
valer da prerrogativa de lici-
tar obras sem que os projetos 
de engenharia estivessem 
integralmente delimitados. 
Com o Regime Diferenciado 
de Contratações, essa prática 
passou a ser autorizada por 
“contratações integradas”, 
permitindo ao gestor público 
a possibilidade de submeter 

O objetivo é garantir maior 
segurança jurídica nas 
propostas de contratações

Sabrina Craide
Da Agência Brasil

FOTO: Antônio Cruz/Agência Brasil

O juiz federal Flávio Ro-
berto de Souza, afastado do 
processo que envolve o em-
presário Eike Batista, respon-
derá a cinco procedimentos 
administrativos disciplinares 
no Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF). 

A decisão do Órgão Es-

pecial do TRF, em sessão 
ocorrida ontem, foi baseada 
nas sindicâncias conduzidas 
pela Corregedoria Regional 
da Justiça Federal e na cor-
reição extraordinária feita na 
vara em que era titular.

O primeiro procedimen-
to é referente ao uso do car-
ro e do piano de Eike. O se-
gundo, sobre declarações do 
magistrado de que o uso de 

bens apreendidos por juízes 
seria prática normal. O ter-
ceiro julgará o desvio de US$ 
150 mil e de 108 mil euros 
apreendidos de um réu. O 
quarto é relativo à acusação 
de apropriação de valores 
pertencentes a Eike. O quin-
to procedimento refere-se ao 
desvio de dinheiro da venda 
antecipada de bens apreen-
didos em outra ação penal.

O Órgão Especial do TRF 
também confirmou o afasta-
mento do juiz de suas ativi-
dades, sem prazo definido. O 
advogado do magistrado sus-
tentou, durante a sessão, que 
Flávio Roberto faria jus à apo-
sentadoria por invalidez, devi-
do a problemas psiquiátricos. 
As informações foram divulga-
das em nota pela assessoria de 
comunicação do tribunal.

a licitações anteprojetos de 
engenharia sem o devido ní-
vel de detalhamento.

A determinação está 
no acórdão que examinou 
uma auditoria feita em 2011 
para fiscalizar a contratação 
para a construção do acesso 
principal do Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj). De acordo com 
a determinação do TCU, a 
partir de agora, as licitações 
deverão apresentar de for-
ma precisa em quais partes 
do empreendimento as em-
presas poderão sugerir mu-
danças. A Petrobras deverá 
elaborar uma matriz de risco 
aos contratos, definindo de 
forma objetiva a responsa-
bilidade das empresas con-
tratadas. Além disso, as esti-
mativas de preços devem ser 
baseadas em orçamentos de-
talhados, usando avaliações 
baseadas em outras obras 
similares.

Segundo o ministro Vital 
do Rêgo, relator da matéria, 
as propostas de melhoria 
não modificam a apuração 
de irregularidades constata-
das em procedimentos lici-
tatórios da Petrobras que já 
foram ou estão sendo objeto 
de ações de controle especí-
ficas, bem como a responsa-
bilização dos gestores e das 

empresas contratadas. “Es-
pero que as determinações 
a serem empreendidas auxi-

liem no contínuo incremento 
dos processos de gestão e 
governança da Petrobras, em 

benefício da sociedade”, dis-
se Vital do Rêgo.

A Agência Brasil entrou 

em contato com a Petrobras 
e a empresa disse que não 
comentará o assunto.

O ministro Vital do Rêgo, relator da matéria, disse que propostas de melhoria não modificam a apuração de irregularidades na estatal

A economia brasileira 
cresceu 0,1% em 2014, na 
comparação com o ano ante-
rior. O Produto Interno Bru-
to (PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país, fechou o ano em R$ 
5,52 trilhões, segundo dados 
divulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

No quarto trimestre, 
o PIB teve crescimento de 
0,3% na comparação com o 
terceiro trimestre de 2014. 
Na comparação com o último 
trimestre de 2013, o PIB teve 
queda de 0,2%.

O crescimento de 0,1% 
em 2014 foi puxado pelos 
setores de serviços, que teve 
alta de 0,7% no ano, e de 
agropecuária, que avançou 
0,4%. Com queda de 1,2%, a 

indústria impediu um cres-
cimento maior do PIB no 
ano.

Sob a ótica da demanda, 
houve um avanço de 0,9% no 
consumo das famílias e um 
crescimento de 1,3% no con-
sumo do governo. A forma-
ção bruta de capital fixo, que 
representa os investimentos, 
caiu 4,4% no ano. As expor-
tações caíram 1,1%, enquan-
to as importações tiveram 
queda de 1% no período.

As contas nacionais bra-
sileiras de 2014 foram cal-
culadas com base em nova 
metodologia internacional, 
que está sendo adotada por 
todos os países. Com a nova 
metodologia, o IBGE tam-
bém revisou os crescimentos 
do PIB em 2012 e 2013. Em 
2012, a taxa de crescimento 
passou de 1% para 1,8%. Em 
2013, a taxa passou de 2,5% 
para 2,7%.

PIB brasileiro cresce 
apenas 0,1%, diz IBGE

Comunicação: Edinho
Silva é o novo ministro

Vitor Abdala
Da Agência Brasil

Vladimir Platonow
Da Agência Brasil

Luana Lourenço
Da Agência Brasil

O ex-deputado Edinho 
Silva será o novo ministro 
da Secretaria de Comuni-
cação Social da Presidên-
cia da República, no lugar 
de Thomas Traumann, que 
deixou o cargo na última 
quarta-feira.

A posse do novo mi-
nistro está marcada para a 
próxima terça-feira, às 11h. 
A informação foi divulgada 
pela Secretaria de Imprensa 
da Presidência.

Silva foi tesoureiro da 
campanha à reeleição da 

presidente Dilma Rousseff, 
no ano passado, e presidente 
do PT em São Paulo.

Sociólogo e professor, 
Edinho Silva é graduado em 
Ciências Sociais na Unesp 
de Araraquara e mestre em 
Engenharia de Produção 
pela Universidade Federal 
de São Carlo.

Nascido em Pontes 
Gestal, na região de São José 
do Rio Preto, ele construiu 
carreira política em Arara-
quara, onde foi vereador e 
prefeito por dois mandatos 
(de 2000 a 2008). Também 
foi deputado estadual de 
2011 a 2015.

Ex-juiz do caso Eike vai responder
a procedimentos administrativos

PUNIÇÃO DO TRF

A Polícia Federal (PF) prendeu 
ontem, em mais uma etapa da Ope-
ração Lava Jato, o acionista e presi-
dente do Conselho de Administra-
ção do Grupo Galvão, controlador 
da empreiteira Galvão Engenha-
ria, Dario de Queiroz Galvão Filho.  
Também foi preso Guilherme Este-
ves de Jesus, considerado pelo Mi-
nistério Público Federal como ope-
rador dos pagamentos de propina 
da empresa Sete Brasil, que tem 
contratos com a Petrobras.

Dario de Queiroz Galvão Filho 
foi preso em casa, em São Paulo, 
e Guilherme Esteves no Rio de Ja-
neiro. Cumprindo mandado do juiz 
federal Sérgio Moro, responsável 
pelos processos da Operação Lava 
Jato, os agentes da PF também 
cumpriram mandados de busca e 
apreensão nos locais onde ocorre-
ram as prisões.

Na quarta-feira (25), as empre-

sas Galvão Engenharia e a Galvão 
Participações, vinculadas ao Grupo 
Galvão, apresentaram à Justiça do 
Rio de Janeiro pedido de recupe-
ração judicial. Comunicado da em-
presa a colaboradores, fornecedo-
res, clientes, parceiros de negócios 
e acionistas informou que foram e 
serão tomadas “todas as medidas 
necessárias ao restabelecimento 
das condições operacionais e finan-
ceiras” das empresas e, no tempo 
mais breve possível, retornará “ple-
namente” às atividades.

Uma das empreiteiras envol-
vidas no esquema de corrupção in-
vestigado pela Lava Jato, a Galvão 
Engenharia informou, ainda, que a 
atual situação foi agravada pela ina-
dimplência de alguns de seus princi-
pais clientes, entre eles a Petrobras.

A prisão preventiva de Dario 
de Queiroz Galvão Filho foi reque-
rida pelo Ministério Público Federal 
(MPF), com base em depoimentos 
colhidos em outras etapas da Lava 
Jato, inclusive de delação premia-

da. No despacho, o juiz da 13ª Vara 
Federal em Curitiba esclareceu que 
seria “estranho” manter a prisão 
preventiva de Erton Fonseca, presi-
dente da Divisão Industrial da Gal-
vão Engenharia, e deixar em liber-
dade “aquele a quem as provas em 
cognição sumária apontam como 
mandante”.

No documento, Moro citou 
depoimento do engenheiro civil 
Shinko Nakandakari, acusado de 
ser um dos operadores do esque-
ma de corrupção investigado pela 
Operação Lava Jato. Nakandakari 
afirmou que Dario Galvão Filho ti-
nha conhecimento do pagamento 
de propina e que Erton Fonseca era 
subordinado dele.

“Apesar da presunção de ino-
cência e da excepcionalidade da 
prisão cautelar, a medida se justifica 
diante dos indícios supervenientes 
de que era Dario Galvão, como man-
dante, o principal responsável pelos 
crimes no âmbito da Galvão Enge-
nharia”, argumentou Sérgio Moro.

PF prende presidente do Grupo Galvão
NOVA FASE DA LAVA JATO

Ivan Richard
Da Agência Brasil



O drama da Palestina 
motivou mobilização 
em encontro na Tunísia

Palestinos denunciam em fórum
a grave situação da Faixa de Gaza
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Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Palestinos aproveitam 
os cinco dias do Fórum So-
cial Mundial, na Tunísia, para 
chamar a atenção da comu-
nidade internacional sobre 
as precárias condições de 
vida na Faixa de Gaza. Além 
de promover debates sobre 
temas como refugiados, pri-
sioneiros políticos e ocupa-
ção dos territórios, eles mon-
taram tendas e distribuem 
panfletos para mobilizar de-
legações de outros países so-
bre a crise vivida pelo povo 
palestino.

O diretor da rede de or-
ganizações não governamen-
tais da Palestina, Amjad Sha-
wa, mora em Gaza e foi um 
dos poucos que conseguiram 
sair do território para parti-
cipar do fórum. Ele contou 
que cerca de 100 pessoas de 
Gaza queriam ir a Túnis, mas 
não conseguiram permissão 
de Israel.

Shawa relatou que a si-
tuação está dramática em 
Gaza após três guerras com 
Israel em menos de seis anos. 
“A guerra israelense em Gaza 
acabou com grande parte 
da infraestrutura, cerca de 
120 mil casas foram total ou 

Após 24 horas da explo-
são, incêndio e desabamento 
de dois prédios no bairro de 
East Village, em Nova York, 
na última quinta-feira, a pre-
feitura da cidade divulgou 
ontem um boletim em que 
confirma o desaparecimen-
to de duas pessoas e que 25 
ficaram feridas. Bombeiros 

trabalham no local em busca 
de informações sobre os de-
saparecidos.

A explosão ocorreu na 
última quinta-feira por vol-
ta das 15h (16h no horário 
de Brasília), mas o fogo só 
foi controlado no começo da 
noite. Alguns andares dos 
edifícios desabaram com o 
fogo, provocado por um va-
zamento de gás.

Dos 25 feridos, quatro 

estão hospitalizados em es-
tado crítico e cinco deles são 
profissionais de saúde ou 
bombeiros que socorriam as 
vítimas.

A Cruz Vermelha insta-
lou um centro de acolhimen-
to em uma escola próxima, 
para aqueles que perderam 
a casa, e um hotel ofereceu 
três noites de alojamento 
gratuito.

Há menos de um ano oito 

pessoas morreram em Nova 
York devido a uma explosão 
de gás que destruiu dois pré-
dios no East Harlem,  no nor-
te de Manhattan, no dia 12 de 
março do ano passado

East Village, bairro em 
que ocorreu o incêndio na úl-
tima quinta-feira,  é um bair-
ro muito animado de Nova 
York; um reduto da classe 
média, com muitas lojas, ba-
res e restaurantes.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, visitou o local onde um prédio desabou após explosão, que deixou 25 pessoas feridas

parcialmente destruídas, 18 
hospitais foram destruídos 
e 150 escolas foram danifi-
cadas. Aproximadamente 2,2 
mil pessoas foram mortas na 
última guerra no ano passa-
do, mais 2 mil foram feridas. 
Israel continua impondo seu 
bloqueio, impedindo que os 
suprimentos básicos entrem 
em Gaza. Não podemos con-
sertar os estragos provoca-
dos pelas guerras. Gaza está 
sofrendo as piores condições 
humanitárias, com insegu-
rança alimentar, dificuldade 
de acesso à água potável, po-
breza e desemprego”.

Apesar da ajuda de or-
ganizações internacionais, 
Amjad Shawa destacou que 
os palestinos precisam do 
fim do bloqueio para viver 
livremente. “Estamos aqui 
para lembrar que aproxima-
damente 2 milhões de pes-
soas vivem na maior prisão 
do mundo em Gaza, uma 
das áreas mais populosas 
do planeta. É muito peque-
na e superlotada”. Segundo 
ele, cerca de 20 mil pessoas 
estão vivendo em escolas e 
abrigos.

“Gaza é o resultado do 
fracasso da comunidade 
internacional. Já que os go-
vernos falharam, nós esta-
mos buscando as pessoas e 
os movimentos sociais para 
pressionar os Estados a cum-
prir seus compromissos com 
a Palestina”, disse.

O chefe da delegação 
palestina no fórum, Yousef 
Habache, informou que cerca 
de 400 pessoas participam 
do evento, entre moradores 
da Palestina e refugiados no 
Líbano e na Síria. “Por causa 
do bloqueio imposto por Is-
rael a Gaza, apenas dois mo-
radores puderam sair”.

Ele disse que o povo pa-
lestino pede solidariedade 
internacional à sua causa, de 
independência em relação 
a Israel, de liberdade e de 
criação do Estado palestino. 
“Sem resolver esse problema 
[o conflito entre Israel e Pa-
lestina], não haverá solução 
na região do Oriente Médio e 
mesmo no mundo”.

Após o ataque a Gaza, 
as pessoas têm eletricidade 
de três a quatro horas por 
dia, contou Habache. “Esta-
mos em 2015 e as pessoas 
vivem nessa situação. Não há 
justiça. Os governos de todo 
o mundo são responsáveis 
pelo que está acontecendo 
em Gaza, porque não param 
os israelenses”.

Para Habache, a reelei-
ção do primeiro-ministro de 
Israel, Benjamin Netanyahu, 
que disse se opor à criação 
de um Estado palestino, é um 
recado claro dos israelen-
ses de que não querem uma 
solução para o conflito, que 
remonta ao início do século 
passado.

Além dos confrontos 
abertos que resultaram em 
milhares de mortes (a maio-
ria, de palestinos), a relação 
entre israelenses e palesti-
nos nas últimas décadas tem 
sido marcada por atentados, 
conflitos entre militares is-
raelenses e civis palestinos, 
intifadas (revoltas popula-
res) e tentativas de acordos 
de paz que sempre são em-
perradas por algum motivo.

Entre os pontos de desa-
cordo estão a divisão de Jeru-
salém, a retirada dos colonos 
israelenses de terras palesti-
nas, o retorno de refugiados 
das guerras árabe-israelen-
ses a suas antigas terras e o 
reconhecimento da Palestina 
como Estado independente.

Maduro recua e quer 
diálago com Obama

População pede apoio à causa

Foto: Rob Bennett/ Mayoral Photography 
Office

Bombeiros procuram desaparecidos após
a explosão de prédio em Nova York

EStAdoS unIdoS

Leandra Felipe
Da Agência Brasil/EBC

O presidente da Vene-
zuela, Nicolás Maduro, pediu 
hoje “condições de igualda-
de e respeito” ao presiden-
te norte-americano, Barack 
Obama, e anunciou que está 
“pronto” para dialogar com 
os Estados Unidos.

“Com base no respeito e 
em termos de igualdade en-
tre os Estados, quando quise-
rem eu quero, onde quiserem 
eu quero, como quiserem eu 
quero, com respeito, com 
diplomacia, com paz”, disse 
Maduro em Antímano (na 

zona oeste de Caracas), du-
rante uma ação “casa a casa” 
para recolher assinaturas 
contra o recente decreto de 
Washington que considera a 
Venezuela um “risco inusita-
do e extraordinário” para a 
segurança norte-americana.

No dia 9 de março, o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, determinou 
a aplicação de novas sanções 
a sete altos representantes 
venezuelanos – entre eles o 
diretor-geral dos Serviços Se-
cretos e o diretor da Polícia 
Nacional – que acusa de vio-
lação dos direitos humanos.

Da Agência Lusa

A companhia aérea German-
wings anunciou  ontem, em seu 
site, que está montando, na cidade 
de Marselha, no Sul da França, um 
centro de assistência às famílias das 
vítimas da queda do Airbus A320. 
No local, a partir de hoje, os pa-
rentes e amigos dos 150 mortos no 
acidente ocorrido na última terça-
feira, nos Alpes franceses, poderão 
participar de sessões de informação 
para acompanhar as investigações e 
buscas em andamento.

Três voos especiais foram dis-
ponibilizados nesta manhã para 
transportar as famílias proceden-
tes de Düsseldorf e Barcelona para 
Marselha.

A empresa também declarou 
“estupefação” diante da informa-
ção divulgada na última quinta-
feira de que o acidente teria sido 

causado deliberadamente pelo co-
piloto, Andreas Lubtiz, de 28 anos. 
Segundo revelaram os investigado-
res, Lubtiz impediu que o capitão 
do voo – que tinha se ausentado da 
cabine por instantes – retornasse ao 
cockpit, travando a porta e levan-
do o avião a pique.“Não podíamos 
conceber uma possibilidade como 
esta nem em nossos piores pesade-
los”, diz a empresa.

Outras informações, divulgadas 
pela imprensa, indicam que Lubtiz 
tinha sofrido crises de depressão há 
seis anos. Ontem, autoridades fran-
cesas voltaram a utilizar helicóp-
teros, a partir da base de Seyne-les
-Alpes, para continuar as buscas na 
montanha em que ocorreu a colisão.

Buscas
As equipes de busca entraram 

ontem  no quarto dia de trabalho 
na região dos Alpes franceses, onde 
caiu terça-feira (24) o Airbus A-320 

da Germanwings quando fazia o 
trajeto entre Barcelona e Düsseldorf.

As autoridades francesas vol-
tam a utilizar helicópteros a partir 
da base de Seyne-les-Alpes para 
atingir a montanha onde o avião 
bateu, provocando a morte das 150 
pessoas a bordo.

As equipes dão prioridade à 
busca da segunda caixa-preta para 
que a investigação continue. A pri-
meira, com o registro de voz da ca-
bine, foi encontrada poucas horas 
depois do acidente e revelou que o 
copiloto provocou deliberadamente 
o acidente, segundo as autoridades.

Os especialistas continuam a 
procurar na montanha restos de 
corpos dos passageiros e tripulan-
tes, que estão sendo transportados 
para um centro de campanha mon-
tado em Seyne-les-Alpes, onde são 
feitos os trabalhos de identificação 
por meio de testes comparativos 
com parentes.

Famílias de vítimas terão assistência
ACIdEntE AÉREo

Iara Falcão
Da Agência Brasil/ EBC
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INAUGURAÇÃO HOJE

Vila Olímpica Parahyba
Giba, do vôlei; e Vanderlei 
Cordeiro, do atletismo, 
são algumas das atrações

FOTO: Valter Rafael
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Campinense decide 
vaga nas semifinais da 
Copa contra o Bahia

O complexo esportivo 
situado no Bairros dos 
Estados é um dos mais 
modernos e vai sediar 
importantes eventos

O governador Ricar-
do Coutinho inaugura hoje, 
às 10h, a Vila Olímpica Pa-
rahyba, durante solenidade 
que abre uma programação 
que se estenderá até amanhã. 
Com isso, a Paraíba passa a 
contar com um dos mais mo-
dernos complexos esportivos 
do país, cujo parque aquático 
será o mais completo da Amé-
rica Latina. A entrega do equi-
pamento faz parte da agenda 
de inauguração de obras que 
fecha o ciclo dos 100 dias de 
gestão deste segundo manda-
to. A solenidade contará com 
as presenças dos medalhistas 
olímpicos Giba e Vanderlei 
Cordeiro e da Seleção Brasi-
leira de Nado Sincronizado.

A programação de inau-
guração da Vila Olímpica 
prossegue à tarde, a partir 
das 15h, com um amistoso 
entre os times do Botafogo e 
Campinense Sub-20, no cam-
po de futebol, que recebeu 
um gramado dentro dos pa-
drões exigidos pela Fifa. Ama-
nhã, às 9h, haverá apresenta-
ção da Seleção Brasileira de 
Nado Sincronizado no parque 
aquático que servirá para 
treinamentos de seleções de 
modalidades aquáticas que 
estarão se preparando para 
as Olimpíadas de 2016, no 
Rio de Janeiro.

O novo complexo espor-
tivo conta com três ginásios, 
os quais contemplarão as 
mais diversas atividades, a 
exemplo de handebol, futebol 
de salão, voleibol, basquete, 
ginástica olímpica e rítmica, 
judô e taekwondo. A capaci-
dade de público nestes equi-
pamentos varia de acordo 
com os eventos a serem rea-
lizados.

O ginásio 1 foi reformado 
e aplicado piso sintético com 
capacidade de público para 
712 espectadores. Já o ginásio 
2 atenderá à prática de ginás-
tica olímpica, judô, taekwon-
do e dança, com capacidade 
para 260 espectadores; e um 
ginásio aberto para prática 
dos mais diversos esportes, 
com capacidade para 243 ex-
pectadores.

A Vila Olímpica Parahyba 
também comporta atividades 
de fisioterapia, hidromassa-
gem, musculação e ginástica 
para pessoas da terceira ida-
de, dança terapia, ginástica de 
academia, yoga, taekwondo, 
tênis de mesa, atendendo cer-
ca de mais de cem pessoas.

Conta ainda com uma 
pista de atletismo de 400 
metros, em piso sintético, 
recomendado pela Associa-
ção Internacional de Fede-
rações de Atletismo (IAAF), 
servindo também para a 
prática de outras modalida-
des, como salto em altura, 
salto de vara, salto triplo, 
arremesso de disco, entre 
outros.

O setor também é com-
posto por uma arquibancada 
com capacidade para 1.611 
espectadores, além de pos-
suir vagas para portadores 
de necessidades especiais, 
vestiários, alojamento para 
atletas, sala de reunião, au-
ditório, gabinete médico, 
cabine de imprensa e refei-
tório. O gramado obedece ao 
padrão exigido pela Fifa. Há 
ainda pista de cooper, com 
850 metros com iluminação 
noturna.

A reforma contemplou o 
equipamento esportivo com 
um auditório com capacida-
de para 110 pessoas, além 
de três salas para imprensa, 
dando maior comodidade às 
transmissões desportivas.

n 6h - Caminhada
n 8h - Campeonato Paraibano de Natação
n 8h - Torneio mirim de futebol;
n 8h - Competição de vôlei de praia;
n 8h - Competição do Projeto Viva vôlei 
 Atletas (Patos) x São Bento
n 8h - Competição de atletismo (Escolar e Paraescolar);
n 8h - Jogo de polo aquático – PB x PE
n 10h - Inauguração – Descerramento da Placa 
n 10h30 - Apresentação – Saltos Ornamentais
n 11h - Liga de Desporto Universitário – Finais (Futsal)
n 15h - Jogo de futebol – Botafogo x Campinense (Sub-20)
n 16h - Fórum de Atualidades em voleibol

n 6h - Caminhada
n 8h - Finais da competição de atletismo
n 8h - Finais do Campeonato Paraibano de Natação
n 8h - Finais do Torneio mirim de futebol
n 8h - Finais do vôlei de praia
n 8h - Competição de Bocha (Paralímpico)
n 10h - Desafio de voleibol master – Fem. – PB x PE
n 10h - Apresentação de nado sincronizado da Paraíba
n 10h15 - Apresentação Sel. Brasileira de Nado Sincronizado

Hoje

Amanhã



Governo oferece 8 mil vagas 
para a prática de esportes
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Vila Olímpica Parahyba
passa a ser opção para 
sediar grandes torneios

Após um investimento 
de R$ 31 milhões, a Vila Olím-
pica Parahyba será entregue 
à população pelo governador 
Ricardo Coutinho, hoje, em 
solenidade que vai contar 
com a participação de cam-
peões olímpicos, a exemplo 
de Giba e Vanderlei Cordei-
ro, e do campeão panameri-
cano de saltos ornamentais, 
Cassius Duran. O local passa 
a ser uma opção para sediar 
grandes torneios em diver-
sas modalidades e pode ser-
vir de apoio para preparação 
das equipes que vão compe-
tir no Rio em 2016.

Além disso, a própria 
população vai poder praticar 
atividades físicas e partici-
par das escolinhas que serão 
oferecidas na Vila Olímpica. 
Na primeira semana, a partir 
das 6h, o local estará aberto 
para quem desejar fazer ca-
minhada. As matrículas para 
as escolinhas serão iniciadas 
no dia 6 de abril, logo após a 
Semana Santa.

Antes das obras, o aten-

dimento anual em matrículas 
chegava a 4 mil. Agora, com a 
entrega do novo equipamen-
to, a expectativa é de que o 
número chegue a 8 mil, aten-
dendo desde crianças, a par-
tir de três anos, até a terceira 
idade. O público terá acesso a 
natação, natação infantil, na-
tação master, hidroginástica, 
polo aquático, nado sincro-
nizado, saltos ornamentais, 
handebol, handebol master, 
atletismo, atletismo master, 
futebol, futebol master, han-
debol de areia, voleibol de 
areia, futebol de areia, kara-
tê, taekwondo, judô, tênis de 
mesa, dança terapia, ginásti-
ca de academia, além da ca-
minhada “Viva Vila”.

“Um sonho da Paraí-
ba vai se tornar realidade 
com a entrega da nova Vila 
Olímpica, que será uma das 
mais completas do Brasil e a 
única com piscina exclusiva 
para o nado sincronizado. O 
investimento valeu à pena, 
pois além de atender a co-
munidade, também servirá 
para competições e treina-
mentos”, destacou o secretá-
rio de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer, Tibério Li-
meira. Além das piscinas e da pista de atletismo, a população vai poder praticar diversas atividades físicas na Vila Olímpica Parahyba

Federação programa jogos  hoje da Copa Verão e do Sub-13

Os jogos do Campeonato 
Paraibano Sub-13 de Beach 
Soccer e a Copa Verão, cate-
goria masculina e feminina, 
serão retomados hoje pela 
Federação Paraibana de Fu-
tebol de Areia. As partidas 
deveriam ter acontecido na 
semana passada, porém, de-
vido as fortes chuvas caídas 
na capital levou a entidade a 
transferir os jogos.

Às 16h de hoje, na catego-
ria Sub-13 se enfrentam CCLB 
e Mocidade Laboratório Car-
los Chagas. Já pela Copa Verão 
estão programados os seguin-
tes jogos: Sport Acaú x Moro-
ni (17h), se enfrentam às 16h 
no Sub-13, enquanto às 17h 
duelam Sport Acaú x Moroni, 

pela Copa Verão. Na sequência 
jogam Pitimbu Fênix x Porto 
de Cristo (18h) e Palhoça Ma-
risol x Mocidade Laboratório 
Carlos Chagas, todos no mas-
culino. No feminino, às 15h, 
Mocidade Laboratório e Clu-
be Maníacos se enfrentam na 
abertura da competição.

Os jogos serão realizados 
na arena da Federação Parai-
bana de Beach Soccer, situa-
da na Praia do Cabo Branco, 
em João Pessoa, PB na frente 
do SESC Hotelaria e Corpo de 
Bombeiros. O Campeonato Pa-
raibano de Beach Soccer 2015 
Sub 13, masculino e a Copa 
Verão no Masculino e Femini-
no são chancelados pela Con-
federação Brasileira de Beach 
Soccer, e promovido pela 
Federação Paraibana de Be-
ach Soccer.

BEACH SOCCER

Kashima retoma atividades visando o Campeonato Paraibano
O time feminino do Kashima, de 

João Pessoa, retoma suas atividades 
amanhã. A equipe, que em 2014 fi-
cou praticamente parada, faz partida 
amistosa na cidade de Bayeux diante 
do Verona Futebol Clube. O jogo está 
programado para as 15 horas, no cam-
po da Sambra e visa, para a diretoria, 
observar as novas atletas que chega-
ram ao clube, objetivando o Campeo-
nato Paraibano de Futebol Feminino 
2015, previsto, de acordo com a Fe-
deração Paraibana de Futebol, para o 
segundo semestre.

 Serão observadas no amistoso di-
versas jogadoras, a maioria das cida-
des de  Gurinhém, Mata Redonda, Con-
de, Cabedelo, Cruz do Espírito Santo e 
São Miguel de Taipu. Outros jogos já 
estão programados pela diretoria do 
Kashima para as cidades de Conde-PB, 
Itambé-PE, Rio Tinto-PB e Pilar-PB.

Atual campeão estadual, o Kashi-
ma busca em 2015 o bicampeonato 
paraibano e novamente vaga para re-

presentar a Paraíba na Copa do Bra-
sil de Futebol Feminino. Do grupo de 
atletas que se sagrou campeão pelo 
Kashima em 2012, poucas jogadoras 
permaneceram na agremiação.

O novo elenco do Kashima está 
sendo montado com jogadores abaixo 
dos 23 anos, com algumas exceções. 
Neste elenco já estão Kamila Mayara, 
Edyene, Tatyane e Joyce (atacante); 
Marcela, Pretinha e Téo (meias); Ga-
briela e Rosiane (zagueiras); Cristiane 
(volante), dentre outras.

Decisão
Por outro lado, a equipe de futsal do 

Kashima decide hoje, às 16h30, a Taça 
Paraíba de Futsal nas Comunidades. 
Vai enfrentar o time do Galáxi, de Cruz 
das Armas, em partida que ocorrerá na 
quadra esportiva do Bairro do Rangel, 
em João Pessoa. A competição reuniu 40 
equipes de vários bairros de João Pessoa 
ao longo de três meses. A organização é 
do Núcleo Esportivo do Rangel.

FUTEBOL FEMININO

Marcos Lima
marcosauniao@gmail.com

As disputas das 
competições 
acontecem na arena 
da Federação na Praia 
do Cabo Branco

As atletas do Kashima começam as atividades deste ano com um amistoso na cidade de Bayeux amanhã

FOTO: Divulgação/FPBS
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Cristiano no Manchester City
sonho dos ingleses

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de março de 2015

Clube admite pagar 
R$ 350 milhões para ter 
o atacante do Real

O Manchester United 
parece disposto a trazer Cris-
tiano Ronaldo de volta para a 
próxima temporada. A con-
tratação do craque português 
é dada pelo Daily Express 
como o principal objetivo 
do clube de Old Trafford. E 
dinheiro não vai ser o pro-
blema na negociação, uma 
vez que a oferta para o Real 
Madrid estaria na casa de 80 
milhões de libras, muito pró-
ximo dos 110 milhões de eu-
ros ou aproximadamente R$ 
350 milhões.

As cifras altas não pa-
ram no valor oferecido para 
o Real e também chegam aos 
valores que Cristiano Ro-
naldo receberia do United. 
O clube de Manchester quer 
pagar 14 milhões de libras 
por temporada, algo que su-
pera os 19 milhões de euros, 
valor similar ao que recebe 
atualmente em Madri.

Eleito o melhor do mun-

do do ano passado, Cristiano 
Ronaldo não vive grande mo-
mento no clube merengue. 
Apesar dos bons números na 
temporada, ele caiu de ren-
dimento nos últimos meses 
por causa de um desconfor-
to no joelho. Além disso, há 
uma falta de sintonia entre 
o português e o galês Gareth 
Bale, outra estrela do elenco 
madridista.

Se a oferta se concreti-
zar, o Real Madri não sairia 
no prejuízo com Cristiano 
Ronaldo, posto que pagou 94 
milhões de euros em sua con-
tratação e receberia um valor 
superior, ainda que não mui-
to maior do que o original.

Louis van Gaal, treinador 
do Manchester United, teria à 
sua disposição na próxima 
janela de transferências uma 
bagatela de 200 milhões de 
euros para gastar com con-
tratações. Esta quantia pode 
ainda aumentar, uma vez que 
Di María Fellaini e até Van 
Persie podem deixar o clube 
e os valores arrecadados com 
estas transferências seriam 
voltados a novos reforços.

Jogos de hoje

Considerado um dos maiores jogadores do mundo na atualidade, CR7 é pretendido por vários clubes

FOTO: Reprodução/Internet

Carioca

16h

Bonsucesso  X  Flamengo

Copa do nordeste

16h

Bahia  X  Campinense-PB

18h30

Ceará  X  Salgueiro

Paulista

16h

Ituano  X  Portuguesa 

São Bernardo  X  Botafogo-SP

18h30

Mogi Mirim  X Marília 

Capivariano  X Rio Claro

Túlio Maravilha foi artilheiro 
por onde passou e a brilhante car-
reira do irreverente jogador virou 
motivo de piada em seus últimos 
atos. Com uma lista questionada 
por muitos, o agora ex-atacante 
não deu ouvidos às críticas e mar-
cou seu milésimo gol após muito 
custo. E a saga pelo gol 1.000 está 
sendo usada pelo 'rei do marke-
ting' como tema principal de uma 
palestra motivacional – ele cobra 
R$ 15 mil por apresentação.

Após a Copa do Mundo, Túlio 
Maravilha surfou a onda do espor-
te e foi convidado por inúmeras 
empresas que queriam ouvir suas 
palavras motivacionais, com o ob-
jetivo de passar exemplo para os 
funcionários. E claro. O jeito irre-
verente do ex-jogador não foi es-
quecido. Ele faz de tudo um pouco 
em suas palestras: stand up, canta 
e até faz embaixadinhas.

"Essa palestra é única, é dife-
rente. Quem me conhece do fute-
bol sabe que sou alto astral. Não 

é diferente na palestra. Quem 
chegar desmotivado e triste, sairá 
renovado após 1h30 de apresenta-
ção. Já me falaram que saíram re-
novados e inspirados após a apre-
sentação", disse Túlio Maravilha 
ao UOL Esporte.

E a decisão de fazer uma pa-
lestra surgiu justamente no mo-
mento mais difícil da carreira. O 
sonho de marcar o milésimo gol 
gerou comentários pesados que 
Túlio não gosta sequer de lembrar. 
E a força de vontade demonstrada 
para não desistir mesmo quando 
a maioria o jogava para baixo é o 
tema central das apresentações.

"Depois que fiz o milésimo e 
encerrei a carreira, já estava pen-
sando nisso. Fiz um curso nesse 
sentido. Tenho 26 anos de carreira 
e muita história boa para contar. 
Nada mais legal que transmitir isso 
para as pessoas. Sou um exemplo 
de superação. Quando se tem um 
sonho você busca. Seja ele peque-
no, grande ou impossível. Não há 

barreiras para isso", afirmou.
Túlio Maravilha decidiu seguir 

os passos de outros atletas famo-
sos que passam suas experiências 
por palestras. O ex-jogador do Bo-
tafogo não se coloca no mesmo 
patamar, pelo menos por enquan-
to. O início de sua nova caminha-
da tem sido do jeito que ele espe-
rava, mas poderia ser melhor.

"Estou iniciando agora. Meu 
preço está dentro da realidade. Te-
nho que começar devagarinho para 
ganhar o mercado e poder subir 
nesse ranking. Eles já estão há dez 
anos na minha frente. Não pude co-
meçar antes porque me empenho 
100% nas coisas que faço. Agora 
estou aposentado e as palestras são 
meu principal projeto", explicou.

O site oficial de Túlio Maravi-
lha (tuliomaravilha.com.br) conta 
com maiores informações sobre a 
palestra. Outra opção é o blog que 
tem atualizações sobre as últimas 
novidades do ex-jogador: tulioma-
ravilhapalestras.wordpress.com.

Enfim, Túlio chega ao gol 1.000
QUe MARAVilhA!

Túlio Maravilha foi artilheiro por todos os times por onde passou e vinha lutando para alcançar o tão sonhado gol 1.000

FOTO: Divulgação Todos sabem que uma 
derrota pode mudar tudo 
no futebol. No Santos não é 
diferente. O tropeço contra 
a Ponte Preta em Campinas 
custou ao alvinegro praiano 
o fim da invencibilidade do 
time na temporada 2015 e a 
perda da melhor campanha 
do Campeonato Paulista.

Por conta disso, a dele-
gação santista deixou o in-
terior paulista pensando no 
clássico contra o Corinthians 
no próximo dia 5, na Arena 
Corinthians, em Itaquera. A 
partida, válida pela penúlti-
ma rodada da fase de grupos 
da competição, pode definir 
a equipe de melhor campa-
nha no Paulistão.

Com a derrota, o Santos 
perdeu a condição de melhor 
time de São Paulo. Agora, 
o Corinthians é o time que 
mais pontuou: 32 pontos 
contra 29 dos santistas.

Apesar de mirar o clás-
sico contra o Corinthians, 
o Santos ainda terá o duelo 
contra o São Bento no pró-
ximo domingo, às 18h30 (de 
Brasília), na Vila Belmiro, 

válido pela 13ª rodada do 
Paulista. O técnico Marcelo 
Fernandes até cogita poupar 
alguns titulares visando o 
jogo contra o arquirrival.

“Não muda nada. Ama-
nhã [sexta-feira] serão rea-
lizados os exames. Se tiver 
jogador com suspeita, vamos 
tirar. Mas o Santos está na 
reta final, tem decisão, esse 
jogo contra o Corinthians, 
mas antes temos o São Ben-
to”, afirmou Fernandes.

Para o duelo contra o 
Corinthians, o técnico santis-
ta contará com o retorno de 
Robinho, que foi convocado 
por Dunga para defender a 
Seleção Brasileira nos amis-
tosos contra a França, ven-
cido na última quinta-feira, 
em Paris, e Chile, no próximo 
domingo, em Londres.

Robinho foi substituí-
do por Gabriel Barbosa no 
duelo contra a Ponte Pre-
ta. O camisa 10 teve um 
primeiro tempo bastante 
apagado, mas melhorou na 
etapa final e, inclusive, mar-
cou o único gol santista na 
derrota por 3 a 1.

Santos esquece derrota e 
já pensa no Corinthians

PAUlisTA

A derrota para a Ponte Preta custou caro para o time santista

FOTO: Reprodução/Internet



A UNIÃO João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 28 de março de 2015

Jogo começa às 16h e 
vale vaga nas semifinais 
da Copa do Nordeste

Decisão hoje na Fonte Nova
BAHIA X CAMPINENSE

Sem Everton, Arthur Maia e 
Jonas, o Flamengo fez a última 
atividade antes da partida contra 
o Bonsucesso, que acontece hoje, 
às 16h, no Estádio Nilton Santos. 
Para evitar mais desgastes ao time, 
o técnico Vanderlei Luxembugo 
não comandou nenhuma ativida-
de tática. Os jogadores participa-
ram apenas de um recreativo na 
manhã de ontem.

Com dores no músculo pos-
terior da coxa esquerda, Everton 
realizou um exame de imagem, 
porém, o resultado ainda não fi-
cou pronto. Mesmo assim, o meia 
já iniciou o tratamento de fisio-
terapia. Jonas, que teve uma en-
torse no tornozelo direito, ainda 
segue em fase de recuperação e 

também está fora da partida. Se 
Luxa ainda tem alguns desfal-
ques, o treinador, porém, já pode-
rá contar com as voltas de Walla-
ce, Anderson Pico e Canteros no 
time titular, além de Paulinho, 
que deve ser opção para o anda-
mento da partida.

Com isso, o provável time ti-
tular vai a campo com: Paulo Vic-
tor; Pará, Marcelo, Wallace e An-
derson Pico; Márcio Araújo, Luiz 
Antônio e Canteros; Gabriel, Mar-
celo Cirino e Alecsandro.

Na segunda colocação, com 
29 pontos, o Flamengo briga pela 
liderança da competição, já que 
tem o mesmo número de pontos 
do Botafogo, porém, com um sal-
do de gol a menos.

Flamengo enfrenta o Bonsucesso hoje pelo Carioca
VALE A LIDERANÇA

O meia Everton não treinou, ontem, e não deve enfrentar o Bonsucesso

 Fortaleza x Sport, entre os 
quatro confrontos das quartas 
de final da Copa do Nordeste, 
é aquele que tem o melhor de-
sempenho nas arquibancadas, 
de acordo com o site de estatis-
tica Sr.gool. No levantamento 
foi somado o público total dos 
clubes e divididido pelo núme-
ro de partidas como mandan-
te. Cearenses e pernambucanos 
conseguiram média de 10.734 
torcedores.

O bom desempenho se deve, 
principalmente, a performance 
do Tricolor do Pici fora das qua-
tro linhas. O Fortaleza é o res-
ponsável pela melhor média de 
pagantes da Copa do Nordeste 
(16.630). Sem falar que o Trico-
lor ainda tem o maior público 
do torneio (36.664). Enquanto 
isso, o Sport ocupa a 8ª posição 
no ranking com média modesta 
de 4.837 apaixonados.

O segundo melhor desempe-
nho entre os clubes que seguem 

na briga pelo título é de Salguei-
ro e Ceará. A média de público 
de pernambucanos e cearenses 
chega a 8.409 torcedores. Mais 
uma vez, o clube do Ceará puxa 
o rival de Pernambuco. O Vo-
zão ocupa a vice-liderança no 
ranking com média de 13.557 
alvinegros. Só no clássico con-
tra o Fortaleza, o Ceará colocou 
28.480 pagantes no Castelão. Já 
o Salgueiro tem a segunda pior 
média de público entre os clubes 
do mata-mata (3.260).

No confronto de campe-
ões entre Campinense e Bahia, 
a média é de 5.951 pagantes. 
O Campinense aparece na 4ª 
posição do ranking com média 
de 6.545 paraibanos. Enquanto 
isso, o Tricolor ostenta média de 
5.357 fanáticos no 7º lugar. O 
vencedor deste duelo irá enca-
rar Fortaleza ou Sport.

Já a pior situação das arqui-
bancadas é de América de Natal 
e Vitória, adversários de Salguei-

Fortaleza tem a melhor média de público pagante na disputa
ro ou Ceará. O América tem 
a menor média de pagantes 
entre os clubes das quartas 
de final (2.482). Para piorar, 
o Vitória ocupa a 11ª posi-

ção no ranking de público 
(3.340). Não por acaso, o 
confronto entre potiguares 
e baianos contabiliza média 
de só 2.911 testemunhas.

Fortaleza e Sport voltam a jogar amanhã na Ilha do Retiro

Na última quarta-feira as equipes não conseguiram marcar, deixando o jogo aberto para este sábado no Estádio da Fonte Nova quando Bahia ou Campinense será eliminado

Bahia e Campinense de-
cidem hoje, às 16 horas, na 
Arena Fonte Nova, em Salva-
dor, uma vaga para as semifi-
nais da Copa do Nordeste. No 
primeiro jogo entre as duas 
equipes, disputado na última 
quarta-feira, em Campina 
Grande, houve empate em 
zero a zero. Caso este resul-
tado se repita hoje, a decisão 
será na cobrança de pênaltis. 
O Campinense joga pela van-
tagem de um empate com 
gols para se classificar. Já o 
Bahia tem a necessidade de 
vencer para ficar com a vaga. 
A arbitragem do jogo ficará 
a cargo do pernambucano 
Marcelo de Lima Henrique, 
auxiliado por Clóvis Amaral 
da Silva, também de Pernam-
buco e Ailton Farias da Silva, 
de Sergipe.

Pelo lado do Campinen-
se, os rubro-negros esperam 
que se repita o que aconte-
ceu em 2013, quando o time, 
nas quartas de final da Copa 
do Nordeste, empatou com o 
Sport de Recife em Campina 
Grande, em 0 a 0 e depois 
eliminou o time pernambu-
cano na Ilha do Retiro, com 
um empate em 2 a 2. A par-
tir daí, a Raposa embalou na 
competição e acabou con-
quistando o título.

Mas o técnico Francisco 
Diá, que foi expulso na parti-
da da última quarta-feira - e 
por isto não poderá coman-
dar a equipe do banco de re-
servas - tem problemas para 
escalar a equipe. O lateral 
Jefferson Recife levou o ter-
ceiro cartão amarelo e terá 
de cumprir suspensão auto-
mática. O atacante Alvinho 
sofreu uma entrada desle-
al do lateral Patrick e teve 
a Tíbia e a Fíbula da perna 
esquerda fraturadas. O joga-
dor foi operado ontem e vai 
ficar longe dos gramados 
por 6 meses. 

Além deles, Diá corre o 
risco de não poder contar 
com o zagueiro e capitão da 
equipe, Gabriel Valongo. Ele 
seguiu com a equipe para 
Salvador, mas sentindo for-
tes dores na coxa direita. 
Por outro lado, o comandan-
te rubro-negro terá a volta 
de um jogador importante 
no meio campo da Raposa, 
o volante Negretti, que já 
cumpriu suspensão. Com 
tantos problemas, o treina-
dor preferiu não revelar a 
escalação para enfrentar o 
Tricolor de Aço da Bahia.

Pelo lado do Bahia, o 
técnico Sérgio Soares con-
vocou a torcida e a diretoria 
até fez promoção de ingres-
sos para o torcedor tricolor 
lotar a Fonte Nova e em-
purrar o time para cima do 
Campinense. 

Sem nenhum problema 
médico ou disciplinar, o trei-
nador do Bahia não faz mis-
tério na escalação da equipe 
e acha que a tendência do 
time é crescer de agora por 
diante, já que os jogadores 
estão se conhecendo me-
lhor. Precisando da vitória, 
ele espera que o Bahia parta 
para cima desde o início da 
partida, como fez também 
em Campina Grande.

O Tricolor da Boa Ter-
ra deverá entrar em campo 
com a seguinte formação: 
Douglas Pires, Tony, Thales, 
Titi e Patric;  Pittoni, Souza 
e Tiago Real; Maxi, Léo Ga-
malho e Kieza.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            486,00
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESI-
DENCIAL
Protocolo...: 2015 - 015138
Responsavel.: FABIA DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 026331104-01
Titulo......: IND CONDOMINIO   R$            482,40
Apresentante: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESI-
DENCIAL
Protocolo...: 2015 - 015139
Responsavel.: FABIANA DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ....: 013940470/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            227,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017081
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMEN-
TO SA
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         16.496,40
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016076
Responsavel.: JACQUELINE DE MELO MARCOLINO
CPF/CNPJ....: 029919354-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            875,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018050
Responsavel.: JONELIO AMARO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ....: 011473236/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            684,67
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017125
Responsavel.: PATRICIA CARMEN M FERNANDES 
DE LIMA
CPF/CNPJ....: 395513184-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            180,00
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016254
Responsavel.: PLANC DUOS CORPORATE TOWER 
EMP. IMO
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            588,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016315
Responsavel.: PLANC DUOS CORPORATE TOWER 
EMP. IMO
CPF/CNPJ....: 016854745/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.253,80
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016356
Responsavel.: ROBERTA CLAUDIA AMARAL OLI-
VEIRA ME
CPF/CNPJ....: 019451410/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            481,56
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017216
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            568,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017652
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.156,95
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017666
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.483,83
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017677
Responsavel.: SUELMA DE SOUZA MORAES
CPF/CNPJ....: 166985858-82
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$          4.722,29
Apresentante: NATTALE ARAUJO LUCAS
Protocolo...: 2015 - 016813
Em razao de que os supracitados devedores nao  foram 
encontrados ou se recusaram a aceitar a devida  intimacao, 
em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 10.09.1997, 
intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima citadas a 
virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  que  tem,  
neste  1o. Oficio de Protesto a rua Candido Pessoa No.31, 
nesta Cidade,  no prazo de 03 (tres) dias uteis, a  partir  
desta data,  sob  pena  de  serem  os  referidos titulos  
PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  28/03/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ALVES CORREIA ARMARINHO LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 012664425/0001-84
Titulo......: CED CRE BAN IND  R$            938,53
Apresentante: XIMENES SERVICE
Protocolo...: 2015 - 016188
Responsavel.: ANJOS TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ....: 003824581/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            310,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015964
Responsavel.: AQUILA CONSTRUCOES E I LTDA
CPF/CNPJ....: 007328520/0001-77
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.297,75
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014100
Responsavel.: CEM POR CENTO COM. E DIST. ELET. EL
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            713,60
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018009
Responsavel.: CEM POR CENTO COMERCIO E 
DISTRIBUIC
CPF/CNPJ....: 003878091/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.204,33
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018034
Responsavel.: CONFIANCA COM PECAS SERV MEC 
LTDA-M
CPF/CNPJ....: 015452757/0001-93
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            920,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016019
Responsavel.: CORPEL COMERCIO DE PECAS E 
BICICLET
CPF/CNPJ....: 010175687/0001-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          4.950,66
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016676
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.700,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017206
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.347,50
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017217
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          8.025,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017228
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.737,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017307
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.737,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017308
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.737,50
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017309
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.235,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017310
Responsavel.: EDNALDO AVELINO DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ....: 044817344-18
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            320,92
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017219
Responsavel.: FABIA DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ....: 026331104-01

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 JACARAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para veículo tipo: 
máquinas pesadas, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 27 de Março de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:30 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de im-
plantação de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas na cidade de Bom Jesus, conforme. 
Recursos: Caixa Econômica Federal e Recursos Próprios do Município, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3559-1021.
Email: cplprefeiturabomjesus@gmail.com

Bom Jesus - PB, 27 de Março de 2015
FÁBIO ABEL MANGUEIRA - Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB
GABINETE DO PREFEITO
Decreto nº 028/2015 – GP.                    

Decreta Situação de Emergência em todo Município de São João do Rio do Peixe – PB, conforme 
especifica e dá providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e com base na Resolução 
nº 03, de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO que o Município de São João do Rio do Peixe fica encravado no Sertão 
Paraibano, região denominada de Polígono da Seca, que durante o ano corrente foi novamente 
castigada pela má distribuição espacial das precipitações pluviométricas abaixo da média;

CONSIDERANDO o longo período de estiagem que assola a Região e que atinge efetivamente 
o município de São João do Rio do Peixe, ocasiona o agravamento da perda de trabalho e a 
escassez da água para o consumo humano e animal é decorrência do desastre criado pela seca;

CONSIDERANDO que a população atingida pelo fenômeno que é composta de agricultores rurais 
e suas famílias que sobrevivem do plantio das culturas agrícolas de subsistência, poderá provocar 
saques no comércio da cidade por pessoas famintas que buscam alimentos para saciarem a fome;

CONSIDERANDO que o quadro atual é de gravidade, tendo em vista a fome, o desemprego, o 
êxodo rural e outras conseqüências danosas provocadas pela estiagem; 

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público assistir a população atingida por calamidades, 
porém, o Município não dispõe de meios para enfrentar a crise que assola o Município, especialmente 
no sentido de assegurar à população trabalho e comida para as famílias atingidas pela estiagem, 
seja do campo ou da cidade; 

CONSIDERANDO que parte da população que reside nas áreas periféricas da cidade é composta 
de agricultores, que retiram do campo o seu sustento próprio e de sua família; 

CONSIDERANDO que as populações atingidas pela ausência de chuvas, seja do campo ou da 
cidade, necessitam urgentemente de uma ação eficaz do governo Federal, Estadual e Municipal, 
pela falta de água potável;

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a existência de situação anormal, provocada por desastre natural e 

caracterizado como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em todo território do município de São João 
do Rio do Peixe.

Art. 2º. Determinar que seja cientificado a todos os Órgãos das Administrações Federal e Esta-
dual e, requerer dos mesmos, que sejam tomadas as providências urgentes e necessárias para o 
atendimento às comunidades atingidas pelo flagelo da seca.

Art. 3º. Determinar às Secretarias do Governo Municipal o estudo de políticas de atendimento 
a população atingida pelo flagelo, suspensão de despesas com execução de obras ou projetos em 
andamento, exceto aqueles com recursos de destinação específica, visando o socorro imediato 
à população atingida.

Art. 4º. De acordo com o inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, e considerando a 
urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos para aquisição de bens 
necessários às atividades de resposta do desastre, de prestação de serviços e obras relacionadas 
com a reabilitação do cenário do desastre, bem como as obras que assegurem medidas que venham 
dar segurança às pessoas afetadas pela estiagem, desde que possam ser concluídas por prazo 
máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização 
do desastre vedada a prorrogação dos contratos. 

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º. Nos termos do art. 65 da Lei Complementar 101/2000, que seja enviada cópia ao Ex-
celentíssimo Senhor Governador do Estado da Paraíba e ao Presidente da Assembléia Legislativa 
para a convalidação do presente Decreto, a fim de que produza seus efeitos jurídicos. 

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São João do Rio do Peixe – PB, em 27 
de março de 2015.

José Airton Pires de Sousa
Prefeito Municipal

 
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA 
SUBSEÇÃO DE PATOS-PB – 14ª VARA FEDERAL

Rua Bossuet Wanderley, 649, Bairro Brasília, Patos/PB, Telefone (83) 3415-8700
Processo: 0003385-80.2012.4.05.8205
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Autor(a): MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
Réu: JOSEFA MARIA PEREIRA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDN.0014.000001-4/2015.
O(A) DOUTOR(A) CLAUDIO GIRÃO BARRETO, JUIZ FEDERAL 14ª VARA/PB, NA FORMA 

DA LEI, ETC.
FAZ SABER aos que o presente edital virem, dele notícias tiverem ou interessar possa, que 

perante este Juízo se processam os autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMI-
NISTRATIVA nº 0003385-80.2012.4.05.8205, promovida pelo(a) MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
em face de JOSEFA MARIA PEREIRA E OUTROS, e que, na mesma, foi determinada a NOTIFI-
CAÇÃO EDITALÍCIA do(a) réu(ré) JURANDIR RONALDO DA SILVA, CPF nº 618.309.902-49, RG 
nº  1.237.690 SSP/PB, brasileiro,  residente à rua Major Joaquim Henriques, 232, Expedicionários, 
João Pessoa/PB, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação sobre 
o  teor da peça inicial, podendo juntar documentos e justificações, nos termos do art. 17, § 7º, da 
Lei n.º 8.429/92. E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
desconhecimento, mandou expedir o presente edital que vai publicado na Imprensa Oficial e afixado 
na Sede deste Juízo no local de costume, na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de Patos, 
Estado da Paraíba, aos 25 de fevereiro de 2015. Eu, PEDRO ALEX DE MEDEIROS TAVARES, 
Técnico Judiciário, o digitei.

CLAUDIO GIRAO BARRETO
Juiz Federal da 14ª Vara/PB

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00008/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bananeiras/Federais: RECURSOS 
ORDINÁRIOS; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE; 
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Bananeiras e: CT Nº 00016/2015 - 09.03.15 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 124.189,80 CT Nº 00017/2015 - 09.03.15 - PONTUAL DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS - ME - R$ 41.256,50 CT Nº 00018/2015 - 09.03.15 - PANORAMA COM. DE 
PROD. MEDICOS E FARMAC. LTDA - R$ 11.487,50 CT Nº 00019/2015 - 09.03.15 - A.COSTA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 1.080,00 CT Nº 00020/2015 
- 09.03.15 - CIRURFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 51.871,00 CT Nº 00021/2015 - 09.03.15 - 
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 19.474,00; 
CT Nº 00022/2015 - 09.03.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 70.868,70 CT Nº 00023/2015 - 09.03.15 
- LARMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO LTDA - R$ 152.991,50.

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Veículos destinados ao transporte dos Estudantes. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00009/2015. DOTAÇÃO: Orçamento de 2015 - Recursos Próprios do Município 
de Bananeiras/Federais: RECURSOS ORDINARIOS; TRANSFERÊNCIA DE COVÊNIO EDUCA-
ÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00026/2015 - 10.03.15 - ADEILSON 
FORTUNATO LOPES - R$ 6.988,19 CT Nº 00027/2015 - 10.03.15 - AGERLANIO ELIAS DA SILVA 
- R$ 15.150,00 CT Nº 00028/2015 - 10.03.15 - ALDEMIR SILVA DE SOUSA - R$ 34.305,66 CT Nº 
00029/2015 - 10.03.15 - ANA CARLA SILVA DE SOUSA - R$ 31.764,50 CT Nº 00030/2015 - 10.03.15 
- ANTONIO PINHEIRO DE ARAÚJO - R$ 29.223,34 CT Nº 00031/2015 - 10.03.15 - ELIAS ROMÃO 
DOS SANTOS - R$ 61.618,08 CT Nº 00032/2015 - 10.03.15 - FERNANDO ALVES GOMES - R$ 
11.435,22 CT Nº 00033/2015 - 10.03.15 - HERMÍNIO SOARES MOREIRA - R$ 39.753,60 CT Nº 
00034/2015 - 10.03.15 - JACIELA MELO PINHEIRO - R$ 22.870,44 CT Nº 00035/2015 - 10.03.15 
- JAILTON SOARES FRANCO - R$ 38.117,40 CT Nº 00036/2015 - 10.03.15 - JARDILENE LIMA 
AVELAR - R$ 17.788,12 CT Nº 00037/2015 - 10.03.15 - JOÃO PAIXÃO PINTO - R$ 21.599,86 CT 
Nº 00038/2015 - 10.03.15 - JOSÉ COSTA DA SILVA - R$ 12.705,80 CT Nº 00039/2015 - 10.03.15 
- JOSE DAMIÃO DA SILVA - R$ 27.952,76 CT Nº 00040/2015 - 10.03.15 - JOSÉ MARQUES DE 
OLIVEIRA - R$ 29.223,34 CT Nº 00041/2015 - 10.03.15 - JOSENILDO LIMA AVELAR - R$ 22.235,15 
CT Nº 00042/2015 - 10.03.15 - JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO - R$ 19.836,40 CT Nº 00043/2015 
- 10.03.15 - LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA - R$ 40.977,72 CT Nº 00044/2015 - 10.03.15 - 
MANOEL NOBERTO DE LIMA - R$ 11.435,22 CT Nº 00045/2015 - 10.03.15 - MARCONI COSTA DA 
SILVA - R$ 11.435,22 CT Nº 00046/2015 - 10.03.15 - MARIA CASSIANO PEREIRA - R$ 71.411,04 
CT Nº 00047/2015 - 10.03.15 - MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA - R$ 16.517,54 CT Nº 
00048/2015 - 10.03.15 - MARIA ELZANEIDE MORAIS BARBOSA - R$ 7.623,48 CT Nº 00049/2015 
- 10.03.15 - MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA - R$ 25.411,60 CT Nº 00050/2015 - 10.03.15 - RI-
VANDO ALVES DA SILVA - R$ 81.246,42 CT Nº 00051/2015 - 10.03.15 - SEVERINO PEREIRA DE 
LIMA - R$ 22.870,44 CT Nº 00052/2015 - 10.03.15 - SILVANO LUCENA DE LIMA - R$ 29.223,34 
CT Nº 00053/2015 - 10.03.15 - VANIA KATIA ANDRADE DE ARAÚJO - R$ 17.788,12

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares e laboratoriais. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bananei-
ras/Federais: RECURSOS ORDINÁRIOS; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE; TRANSFERÊNCIAS DE RE-
CURSOS DO SUS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00054/2015 - 11.03.15 - CIRURFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 24.555,60 CT Nº 00055/2015 - 11.03.15 - CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 8.184,00 
CT Nº 00056/2015 - 11.03.15 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 1.297,50 
CT Nº 00057/2015 - 11.03.15 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA - ME - R$ 35.793,50 CT Nº 00058/2015 - 11.03.15 - DROGAFONTE LTDA - R$ 11.892,80 
CT Nº 00059/2015 - 11.03.15 - LARMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MÉDICO LTDA - R$ 34.034,66 CT Nº 00060/2015 - 11.03.15 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP E 
EXP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 35.480,47 CT Nº 00061/2015 - 11.03.15 - PANORAMA COM. 
DE PROD. MEDICOS E FARMAC. LTDA - R$ 34.556,60 CT Nº 00062/2015 - 11.03.15 - PONTUAL 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME - R$ 114.232,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2015, que objetiva: Locação de Veículos tipo 
utilitários, com capacidade para 15 passageiros, com idade inferior de 5 (cinco) anos de fabricação 
para atender o transporte do estudantes da rede municipal de ensino e do PETI no município de São 
João do Rio do Peixe; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São João Rio do Peixe - PB, 27 de Março de 2015
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA - Prefeito 

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

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00007/2015.
OBJETO: Locação de Veículos tipo utilitários, com capacidade para 15 passageiros, com idade 

inferior de 5 (cinco) anos de fabricação para atender o transporte do estudantes da rede municipal 
de ensino e do PETI no município de São João do Rio do Peixe

ABERTURA: 27/03/2015 as 08:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 27/03/2015.

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL
CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01 - NIRE 25 3 0000622 6

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – 
FINOR CAPITAL AUTORIZADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados todos os acionistas da CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL 

(“Companhia”),nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76e do artigo 23, parágrafo único do Estatuto 
Social da Companhia, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 10:00horas do dia 29de 
abril 2015, na sede da Companhia localizada no Município de Conde, Estado daParaíba, na Rodovia 
BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, os quais foram devidamente auditados pela 
empresa MARTINELLIAUDITORES,registrada no CRC sob o nº S 001132/0-9 e na CVM no Ato 
Declaratório nº. 1253 de 23/01/90, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.370.466/0001-39, com sede 
na Rua Dona Francisca, nº. 1.113, 10º e 11º andares, Bairro Saguaçu, cidade de Joinville, Estado 
de Santa Catarina; (ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício; (iii) Eleição dos 
membros do Conselho de Administração; (iv) Fixação da remuneração global dos Administradores 
e Conselheiros da Companhia. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em cumprimento ao 
artigo 133 da Lei nº6.404/76 e do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, os documentos de que 
trata o item I deste Edital de Convocação, todosdevidamente auditados pela empresaMARTINELLI 
AUDITORES, encontram-se à disposição de V. Senhorias, na sede da Companhia.Conde - PB, 26 
de março de 2015. CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL - Cristiano Ciriaco Delgado

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2015 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 13 de 
Abril de 2015 as 09:00 horas, tendo como objetivo a eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE VISANDO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 18 de Março de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 009/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 

torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para 
empresas enquadradas como ME e EPP no dia 13 de Abril de 2015 as 13:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E 
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUA-
PE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 18 de Março de 2015.
Milton de Almeida e Silva Junior 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITUR MUNICIPAL DE ITAPORANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/2014

CONCORRÊNCIA Nº 001/2014
Objeto: Construção de Escola com 12 SALAS DE AULA no Loteamento Adailton Teixeira na 

Sede do Município de Itaporanga-PB. 
Data da Abertura: 30/04/2015 às 10h00min (horário local)
Local: CPL – Comissão Permanente de Licitação
           Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro (ao lado da prefeitura)
Itaporanga-PB – Cep: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Valor Estimado: R$ 3.417.083,47
Fonte de Recurso: FNDE – Fundo Nac. de Desenvolvimento da Educação
           Termo de Compromisso PAR nº 32837/2014
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro, 
na Sede do Município. 

Itaporanga-PB, 23 de Março de 2015.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza contínua a 
Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsabilidade e 
supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses e direitos da 
Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos administrativos, 
até última instância, judicial ou administrativa. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00015/2015. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 03.00 - 04.122.1002.2005 - 3.3.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Fevereiro a Dezembro de 2015. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOHNSON ABRANTES 
- SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ: 11.663.900/0001-35 - CT Nº 00099/2015 – 06.02.15 - R$ 
55.000,00 – Cinquenta e Cinco Mil Reais.

ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA
Prefeito

    
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00015/2015.
OBJETO: Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza contínua a 

Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsabilidade e 
supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses e direitos da 
Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos administrativos, 
até última instância, judicial ou administrativa.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito, em 26/01/2015.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/02/2015.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00015/2015

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 
IN00015/2015, que objetiva a Disponibilização de serviços profissionais de advocacia de natureza 
contínua a Contratante, no âmbito judicial e administrativo, através de Advogado(s) sob a responsa-
bilidade e supervisão da Contratada, mediante remuneração, com o fim de defender os interesses 
e direitos da Contratante, mediante propositura ou defesa de ações judiciais e de procedimentos 
administrativos, até última instância, judicial ou administrativa, período compreendido de Fevereiro 
a Dezembro de 2015. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ nº 11.663.900/0001-35, R$ 
55.000,00 – Cinquenta e Cinco Mil Reais.

Guarabira - PB, 04 de Fevereiro de 2015.
ZENÓBIO TOSCANO DE OLIVEIRA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2015 
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 019/2015, cujo 
objeto é a Aquisição de Cestas Básicas, considerando a necessidade de adequação as funções 
administrativas. Fica adiada “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 27/03/2015. Maiores 
informações estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 26 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação mo-
dalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças diversas para veículo 
tipo: passeio, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 27 de Março de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidenta da Comissão

MINERAÇÃO JU BORDEUX EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ/CPF Nº 03.864.151/0001-86 – Torna 
público que a SUDEMA – Superintendência  de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Operação nº 285/2015 em João Pessoa, 9 de fevereiro de 2015 – Prazo: 730 dias. Para a ativi-
dade de: lavra de minério de scheelita e beneficiamento associado, referente ao processo DNPM 
Nº 804.936/1914. Na (o) – Fazenda Quixaba – Zona Rural – Município: Varzea – UF: PB. Processo: 
2014-004281/TEC/LO-7993.

25A UNIÃO 
PublicidadeJoão Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 28 de março de 2015

Companhia de Desenvolvimento 
de Recursos Minerais da Paraíba

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA – CDRM/PB
CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

a realizar-se às 10:00 horas do dia 23 de   abril  de 2015, na sede da sociedade, situada à Avenida 
Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) tomada de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2014; b) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: Comunicamos, outrossim, 
que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se 
refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2014. A presente convocação está de conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por 
Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 23 de março de 2015.
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA

CDRM / Liquidante

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a 
ser realizada no dia 15/04/2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 16 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1.Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, manifestação do conselho de administração 
e do conselho fiscal, referentes ao exercício de 2014;

2. Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia; 
3. Eleger membros do Conselho Fiscal da Companhia;
4.  Outros assuntos de interesse dos acionistas.

João Pessoa, 25 de Março de 2015.
Marcus Vinícius Fernandes Neves

Vice-Presidente do Conselho de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de medicamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A.COSTA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 1.080,00; CIRURFARMA CO-
MERCIAL LTDA - R$ 51.871,00; DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA - ME - R$ 19.474,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 70.868,70; LARMED-DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO LTDA - R$ 152.991,50; NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP E 
EXP DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 124.189,80; PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FAR-
MAC. LTDA - R$ 11.487,50; PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME - R$ 41.256,50.

Bananeiras - PB, 03 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2015, que objetiva: Locação de Veículos 
destinados ao transporte dos Estudantes; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ADEILSON FORTUNATO LOPES - R$ 6.988,19; AGERLANIO ELIAS DA SILVA - R$ 
15.150,00; ALDEMIR SILVA DE SOUSA - R$ 34.305,66; ANA CARLA SILVA DE SOUSA - R$ 
31.764,50; ANTONIO PINHEIRO DE ARAÚJO - R$ 29.223,34; ELIAS ROMÃO DOS SANTOS - 
R$ 61.618,08; FERNANDO ALVES GOMES - R$ 11.435,22; HERMÍNIO SOARES MOREIRA - R$ 
39.753,60; JACIELA MELO PINHEIRO - R$ 22.870,44; JAILTON SOARES FRANCO - R$ 38.117,40; 
JARDILENE LIMA AVELAR - R$ 17.788,12; JOÃO PAIXÃO PINTO - R$ 21.599,86; JOSÉ COSTA DA 
SILVA - R$ 12.705,80; JOSE DAMIÃO DA SILVA - R$ 27.952,76; JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA 
- R$ 29.223,34; JOSENILDO LIMA AVELAR - R$ 22.235,15; JULIANA DE OLIVEIRA RAMALHO 
- R$ 19.836,40; LUIS ALEKSON GOMES DE OLIVEIRA - R$ 40.977,72; MANOEL NOBERTO DE 
LIMA - R$ 11.435,22; MARCONI COSTA DA SILVA - R$ 11.435,22; MARIA CASSIANO PEREIRA 
- R$ 71.411,04; MARIA DA PENHA RODRIGUES DA SILVA - R$ 16.517,54; MARIA ELZANEIDE 
MORAIS BARBOSA - R$ 7.623,48; MARTINHO ALVES DE OLIVEIRA - R$ 25.411,60; RIVANDO 
ALVES DA SILVA - R$ 81.246,42; SEVERINO PEREIRA DE LIMA - R$ 22.870,44; SILVANO LUCENA 
DE LIMA - R$ 29.223,34; VANIA KATIA ANDRADE DE ARAÚJO - R$ 17.788,12.

Bananeiras - PB, 09 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais médicos hospitalares e laboratoriais; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRURFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 24.555,60; CIRURGICA CAMPINEN-
SE LTDA - R$ 8.184,00; DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 1.297,50; 
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - R$ 35.793,50; 
DROGAFONTE LTDA - R$ 11.892,80; LARMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE-
RIAL MÉDICO LTDA - R$ 34.034,66; NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 35.480,47; PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMAC. LTDA - R$ 34.556,60; 
PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME - R$ 114.232,00.

Bananeiras - PB, 04 de Março de 2015
DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
vem comunicar que, verificada a não necessidade de alterações no termo de referência do pregão 
presencial 002/2015, bem como nos Projetos Básicos das Tomadas de Preços 001 e 002/2015, ficam 
definidas da seguinte forma as datas de aberturas dos certames: PP002 09/04/15 – 09:00hs; TP001 
16/04/15 – 09:00hs e TP002 16/04/15 – 11:00hs, ficam respeitadas todas as condições editalícias 
iniciais. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas. 

Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, 27 de Março de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 

vem comunicar que, verificada a não necessidade de alterações nos termos de referência dos 
pregões presenciais 001, 002, 003, 004 e 005/2015, ficam definidas da seguinte forma as datas de 
abertura dos certames: PP001 – 09/04/15 – 08:00hs; PP002 09/04/15 – 09:00hs; PP003 – 09/04/15 
– 10:00hs; PP004 – 09/04/15 – 11:00hs e PP005 – 09/04/15 – 12:00hs, ficam respeitadas todas 
as condições editalícias iniciais. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima, das 
08:00 às 12:00 horas. 

Caaporã-PB, 27 de Março de 2015
Robson Torres dos Santos

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2015
OBJETO: Aquisição de Medicamentos Diversos, destinado a secretaria de saúde deste município..
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações:
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - Valor: R$ 

33.357,61;
MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA - Valor: R$ 

2.610,99;
SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Valor: R$ 20.544,81.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 25 de Março de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU - Presidente da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de Locação de veículos desti-
nados as diversas Secretarias do Município de Triunfo e ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
11/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35391369.
Triunfo - PB, 27 de Março de 2015

ROSALIA PEREIRA DE ANDRADE CANDIDO - Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2015 
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 012/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços mecânicos em gerl. 
Data de abertura: 10/04/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 27 de Março de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2015 
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 013/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é serviços de remanufaturamento de cartuchos e 
tonners e aquisição de suprimentos para informática. Data de abertura: 10/04/2015 às 10h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 27 de Março de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015 
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
014/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de materiais e equipamentos para fisiotera-
pia. Data de abertura: 10/04/2015 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 27 de Março de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015 
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 015/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de medicamentos. Data de abertura: 
10/04/2015 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. Liberdade, 45 - Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 27 de Março de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015 
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
016/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de serviços técnicos no acompanha-
mento e fiscalização de obras de infra estrutura urbana, habitação, esporte, lazer e saúde pública. 
Data de abertura: 10/04/2015 às 15h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Barra de Santana, à Av. 
Liberdade, 45 - Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3346-1066.

Barra de Santana, 27 de Março de 2015.
José Cláudio Mendes Cabral – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 020/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Manutenção de Consultório 
Odontológico. Data de abertura: 10/04/2015 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-2318.

Boqueirão, 27 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 021/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Contratação de empresa para 
Fornecimento e Montagem de equipamentos de monitoramento 24 horas por CFTV. Data de abertura: 
10/04/2015 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 27 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 022/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Pneus e Câmaras. 
Data de abertura: 10/04/2015 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 27 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2015
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 023/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é locação de sistemas de informá-
tica para processamento de dados de contabilidade, transparência pública e folha de pagamento. 
Data de abertura: 10/04/2015 às 13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 
de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 27 de Março de 2015.
Kathyeri Farias Sales – Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60029/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Coronel Juvêncio Carneiro, 253 - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME 
SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 0009/2006. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3531-4383.
Cajazeiras - PB, 27 de Março de 2015

JOSEFA VANÓBIA FERREIRA NÓBREGA DE SOUZA - Pregoeira Oficial
 

CÂMARA MUNICIAL DE CACIMBA DE DENTRO 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CONBUSTÍVEL PARA VEÍCULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA.; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: RH ALMEIDA MOURA - R$ 9.224,10.

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Março de 2015
ANTONIO MARCOS RIBEIRO 

Presidente

 HOMOLOGAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTINADOS A VIAGENS PARA CÂMARA MUNICIPAL.; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA - R$ 23.500,00.

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Março de 2015
ANTONIO MARCOS RIBEIRO

Presidente

 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB, por intermédio do pregoeiro respon-

sável pelo procedimento em tela comunica aos interessados que a sessão pública definida para o dia 
31/03/2015 (terça-feira) às 13:00 horas, Objeto: Contratação de Advogado para prestar Assessoria 
Jurídica de caráter administrativo. FICA ADIADA “sine die”, devido a outro certame da mesma mo-
dalidade e de natureza complexa, designado para a mesma data e local (Processo Administrativo 
nº 006/2015 – Aquisição de Gêneros Alimentícios julgados por item).Os interessados poderão no 
horário das 08:00 às 13:00 horas, nos dias normais de expediente, obter demais informações, na 
Sede da Prefeitura Municipal de São José de Princesa-PB, situada à Rua Capitão Manoel Lopes, 
s/n – centro – São José de Princesa-PB -

São José de Princesa-PB, 27 de março de 2015.
 Natalício Ferreira Neto do Nascimento –

Pregoeiro.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencialnº  
00018/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA - ME, CNPJ Nº 17.625.463/0001-41.
OBJETO: Locação de sinal de internet via rádio, destinados a todas as secretarias.
VALOR MENSAL DE R$: 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
VALOR GLOBAL DE: R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais)
PRAZO:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 27 de março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, a 

Renovação da Licença de Instalação para Revitalização das Calçadas da Orla de Cabo Branco e 
Tambaú, localizada no Centro do Município de  João Pessoa - PB.

João Pessoa > Paraíba > SÁBADO, 28 de março de 2015Publicidade
26 A UNIÃO 

Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017501
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018115408/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.472,08
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017812
Responsavel.: FILLIPP ALEXANDRE TELES DE 
ARAUJO
CPF/CNPJ....: 031689264-50
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             70,00
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016199
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 012639934/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            941,87
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016332
Responsavel.: JOAO DE DEUS MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 285689074-15
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          1.400,00
Apresentante: PAULO MACHADO DE ARAUJO
Protocolo...: 2015 - 017082
Responsavel.: JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ....: 012422585/0001-17
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            662,45
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017844
Responsavel.: JOSE DIAS DO NASCIMENTO NETO
CPF/CNPJ....: 009646664-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            166,67
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017332
Responsavel.: LCS NORDESTE MANUT ELETRO LTDA
CPF/CNPJ....: 017618394/0001-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            912,31
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017491
Responsavel.: MARCIANA DE LIMA FRANCO
CPF/CNPJ....: 760568804-00
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            176,58
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017817
Responsavel.: ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA 
CUNHA
CPF/CNPJ....: 601600124-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.285,20
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017791
Responsavel.: STUDIO ELETR COM DIST. MOV ELE
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.796,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016547
Responsavel.: STUDIO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ....: 011716120/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            450,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017998
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,  28/03/2015
----------------------------------------

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.: ANNA FLAVIA CARDOSO FERNANDES
CPF/CNPJ....: 569765004-30
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.218,80
Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017637
Responsavel.: BEATRIZ SANTIAGO LEITE 09131910132
CPF/CNPJ....: 017583474/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            651,10
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017745
Responsavel.: BEZERRA DO VALLE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013963799/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            371,44
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015914
Responsavel.: BEZERRA DO VALLE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013963799/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            314,70
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-0017012010001.89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015913
Responsavel.: CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 090607254-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            416,36
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017372
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015812
Responsavel.: COMEPECAS COMERCIO DE PACAS 
DE MOTO
CPF/CNPJ....: 015667038/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.506,00
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015811
Responsavel.: DANIELA DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 018312111/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017730
Responsavel.: ESTRUTURACO INDUSTRIA DE ARTEF
CPF/CNPJ....: 015746369/0001-15
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            743,96
Apresentante: BCO SANTANDER S.A-90400888/000142
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016906
Responsavel.: EDF. HILDA ZACCARA
CPF/CNPJ....: 007351662/0001-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            399,31
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017369
Responsavel.: ECONOPLAST COMERCIO DE DES-
CARTAVEIS
CPF/CNPJ....: 017406645/0001-21
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          7.500,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017457
Responsavel.: FRANCISCO DE ASSIS OURIQUES 
SOARES
CPF/CNPJ....: 007852277/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.090,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

 RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2015
OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar e Laboratorial, destinados a secretaria de 

saúde deste município..
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações:
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME - Valor: R$ 

81.015,90;
MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA - Valor: R$ 

14.997,80;
SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Valor: R$ 22.152,00.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Josefa Eugenia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 9182-9222.
Curral de Cima - PB, 25 de Março de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU - Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2015

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOÃO DINIZ NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
ITAPORANGA-PB.

Data da Abertura: 22/04/2015 às 09h00min (horário local)
Local: CPL – Comissão Permanente de Licitação
           Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro (ao lado da prefeitura)
Itaporanga-PB – Cep: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: Ministério das Cidades
                               Contrato de Repasse nº 1007774-32/2013 
                               R$ 280.653,11 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro, 
na Sede do Município. 

Itaporanga-PB, 23 de Março de 2015.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2015

TOMADA DE PREÇO Nº 013/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
ITAPORANGA-PB.

Data da Abertura: 23/04/2015 às 09h00min (horário local)
Local: CPL – Comissão Permanente de Licitação
           Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro (ao lado da prefeitura)
Itaporanga-PB – Cep: 58.780-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: Ministério das Cidades
                               Contrato de Repasse nº 1003818-47/2013 
                               R$ 581.986,58 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no prédio sede da CPL – Comissão Permanente 

de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, na Rua Salomé Pedrosa, 34, Bairro Centro, 
na Sede do Município. 

Itaporanga-PB, 23 de Março de 2015.
CHARLES CORCINO DA SILVA

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10h00min do dia 10 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais de 
construções diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 06/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Baia da Traição - PB, 27 de Março de 2015
GETULIO COSTA DE ARAÚJO - Pregoeiro Oficial

   
PROCESSO ADM. Nº 7.320/2014     ADESÃO À ATA Nº 013/2014/SEAD

TERMO DE RATIFICAÇÃOE HOMOLOGAÇÃO
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA-

ÇÃO DE VEÍCULOS NO TOCANTE A CAMINHÕES PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA AUTARQUIA

Dispositivo:
Com base nas informações constantes do Processo nº 7.320/2014, referente à Adesão à Ata Nº 

013/2014/SEAD, no parecer de justificativa emitido pela Assessoria Jurídica e em cumprimento aos 
termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O PARECER, 
RATIFICO e HOMOLOGO e o procedimento ora escolhido, em favor da empresa:

pelo valor Global de Estimado Total R$ 167.640,00 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e 
quarenta reais), com base no art. 27 do Decreto Municipal Nº 7.884/2013 e suas alterações, em 
consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do art. 64, caput, da Lei 8.666/93, sob as penalidades da lei. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 26 de Março de 2015.

Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa
Superintendente

EMLUR
* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº. 005/2015 - SRP, do tipo “Menor Preço”, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Data de abertura: 09/04/2015 às 
13h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1075.

Caturité, 02 de março de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva – Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº. 008/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos, entulhos e metralhas 
no perímetro urbano e rural do município de Lagoa Seca – PB. Data de abertura: 09/04/2015 às 
09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 27 de março de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 009/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de serviços especia-
lizados de internet Banda Larga. Data de abertura: 09/04/2015 às 11h30min (Horário Local). Cópia 
do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Lagoa Seca, à Rua Cícero Faustino da Silva, N°. 647, Centro, no horário de expediente. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3366 – 1991 / 3366 – 1992

Lagoa Seca, 27 de março de 2015.
Amanda Soares Freire Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000014/2015

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura do Pregão Presencial n° 00014/2015, 
que objetiva a: Execução dos serviços de transportes diversos destinados as Secretarias deste 
município, do dia 30 de março de 2015, para o dia 01 de abril de 2015, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32951880.
Jacaraú - PB, 27 de março de 2015

ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA - Presidente da Comissão
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 27 de Março de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio de Luna Freire, 146 - Centro - Mari - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE TRATOR. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 002. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 32872504. Email: prefeiturademari@hotmail.com

Mari - PB, 27 de Março de 2015.
MARCONES DE SOUZA MONTEIRO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Execução dos serviços de transporte de estudantes, com a utilização de veículo 

apropriado.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2015.
DOTAÇÃO: FUNDEB, Programas do Governo Federal, Convênio com o Governo do Estado da 

Paraíba e Recursos Próprios do Município de Sapé: 06.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Espor-
tes e Lazer 12.361.2014.2027 - Manter atividades de transporte escolar - PNATE 12.361.2014.2028 
- Manter atividades de transporte escolar - Convênio 12.361.2014.2029 - Manter atividades de 
transporte escolar - MDE 12.361.2014.2032 - Manter atividades de transporte escolar - FUNDEB 
40% 3390.36.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 3390.39.01 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e:
CT Nº 00009/2015 - 02.03.15 - AGNALDO PEREIRA DA SILVA - R$ 32.472,00
CT Nº 00010/2015 - 02.03.15 - CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS - R$ 28.556,00
CT Nº 00011/2015 - 02.03.15 - EVERALDO PAULO DE SOUZA - R$ 35.970,00
CT Nº 00012/2015 - 02.03.15 - FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME - R$ 52.624,00
CT Nº 00013/2015 - 02.03.15 - FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE PONTES - R$ 66.946,00
CT Nº 00014/2015 - 02.03.15 - GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSÕES - ME - R$ 

252.626,00
CT Nº 00015/2015 - 02.03.15 - JAILTON DA SILVA COELHO - R$ 25.080,00
CT Nº 00016/2015 - 02.03.15 - JANDUY BERNARDINO GOMES - R$ 61.072,00
CT Nº 00017/2015 - 02.03.15 - JOAO NUNES DE FREITAS - R$ 39.930,00
CT Nº 00018/2015 - 02.03.15 - JOBSON XAVIER DA SILVA MENEZES - R$ 30.360,00
CT Nº 00019/2015 - 02.03.15 - JOSÉ DANTAS BATISTA - R$ 33.165,00
CT Nº 00020/2015 - 02.03.15 - JOSE DOS SANTOS ELIAS - R$ 24.420,00
CT Nº 00021/2015 - 02.03.15 - JOSE ISAIAS DA SILVA FREITAS - R$ 25.080,00
CT Nº 00022/2015 - 02.03.15 - LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS - R$ 30.360,00
CT Nº 00023/2015 - 02.03.15 - MARCONE JOSÉ DA SILVA - R$ 19.272,00
CT Nº 00024/2015 - 02.03.15 - SERGIO FRANCELINO DA SILVA - R$ 16.764,00
CT Nº 00025/2015 - 02.03.15 - SEVERINO BARBOSA BASTOS - R$ 15.510,00
CT Nº 00026/2015 - 02.03.15 - SILVANO SEVERINO DA SILVA - R$ 38.115,00
CT Nº 00027/2015 - 02.03.15 - TARCISO MAXIMO DA SILVA - R$ 20.064,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10006/2015, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 59.409,40; DROGAFONTE LTDA - R$ 178.076,70; KAMEDICA DIST. DE 
MEDICAMENTOS LTDA - ME - R$ 33.798,00; LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. 
MEDICO HOSP. LTDA - R$ 109.093,74; STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 15.598,00. 
Ficam a partir desta publicação, convidados os responsáveis legais das empresas acima citadas, 
para comparecerem num prazo de 05 (cinco) dias ao Gabinete da Secretária de Saúde, localizado 
na Rua Gedeão Amorim, 133 - Centro - Alagoa Grande – PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
objetivando a assinatura dos contratos objetos da licitação em epígrafe, devendo trazerem proposta 
de preços atualizada.

Alagoa Grande - PB, 27 de Março de 2015
SIMONE MARIA SILVA

 Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CAPIM

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2015, que objetiva: Sistema de Registro de 
Preços para Aquisição de Generos Alimentícios destinados ao Fundo Municipal dde Ação Social; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JAQUELINE FERREIRA 
AQUINO - R$ 218.640,00.

Capim - PB, 27 de Março de 2015
EUNICE CARLA DOS SANTOS GUEDES - Secretária de Ação Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO PROFESSORES; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEBASTIÃO ALMEIDA DA 
SILVA - R$ 16.000,00.

Pedra Lavrada - PB, 27 de Março de 2015
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 052/2015

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suplementos e equipa-
mentos para piscina, destinados às atividades de diversas Secretarias do município de Patos – PB.

ABERTURA: 13/04/2015 ás 09h: 00min (Horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, bairro Belo Horizonte, nesta 
cidade de Patos (PB), em todos os dias úteis, no horário de 08h00min ás 12h00min, mediante 
apresentação de comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que pode ser feito 
na sede da Prefeitura Municipal de Patos (PB), Informações pelo telefone 0(xx) 83-3423-3610- ramal 
212 e 231. E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

 Patos (PB), 27 de março de 2015.
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 051/2015

 OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de passagens aéreas, destinadas a pos-
sibilitar os deslocamentos intermunicipais, interestaduais e internacionais dos servidores públicos 
da Prefeitura Municipal de Patos-(PB), dos consultores do município nas mesmas condições dos 
anteriores e de quaisquer pessoas (vinculadas ao município ou não) quando o interesse público 
indicar, tudo com referências às diversas Secretarias do município de Patos – PB.

 ABERTURA: 10/04/2015 ás 09h: 00min (Horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal 

Martins – Gerência de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, - Belo Horizonte – Patos 
– PB, em todos os dias úteis, no horário das 08h00min ás 12h00min, mediante apresentação de 
comprovante de pagamento no valor de R$ 30,00 (trinta Reais), que pode ser feito na sede da 
Prefeitura Municipal de Patos - PB ou pelo site www.patos.pb.gov.br, no link Avisos de licitações. 
CONTATOS: (83)-3423-3610 – ramal 212 E-mail: licitação@patos.pb.gov.br

 Patos – PB, em 27 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2015

A Prefeitura Municipal de Caaporã, sediada na Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã-PB, 
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade Concorrência, do tipo menor preço por empreitada global para adequação e manutenção 
de vias e logradouros públicos referente ao RSD, realização dos serviços constantes da resolução 
306/2004-ANVISA e 358/2005-CONAMA. Edital e Informações: poderão ser obtidos na Comissão 
Permanente de Licitação à Rua Salomão Veloso, 30, Centro, Caaporã/PB, das 08:00 às 12:00 
horas. Entrega de Documentação e Propostas: no endereço acima, no dia 29 de Abril de 2015 
até às 08:00 horas.

Caaporã-PB, 27 de Março de 2015
Antonio Ferreira de Luna Neto

Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2015, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Pro-
gramas Federais e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 483.238,60.

Arara - PB, 16 de Março de 2015.
ERALDO FERNANDES DE AZEVEDO – Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da 

Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2015. DOTAÇÃO: Recursos 
PNAE,PETTI,PROJOVEM, EJA, FUS, FMS, CRAS, IGD, MAIS EDUCAÇÃO, FPM, ICMS e DI-
VERSOS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00030/2015 - 17.03.15 
- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 483.238,60.

AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Arara, torna público, que por determinação do Excelentís-

simo Senhor Prefeito, foi CANCELADO, o Pregão Presencial nº 012/2015, o qual tem como objeto 
à aquisição de peixes congelados, para serem distribuídos com famílias carentes deste Município 
durante o período da semana santa.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 09h00min do dia 09 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Materiais de Limpezas e 
Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do Hospital Municipal e as secretarias 
deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 13h30min do dia 09 de Abril de 2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Material de Construção 
em Geral, para atender as demandas das Secretariais deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 060/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369-1037. Email: licitacoesdearara@bol.com.br.

Arara - PB, 24 de Março de 2015.
MARCOS MACIEL DA CUNHA SOUZA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015

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 00021/2015 com o seu objeto Prestação de serviços para 
o transporte de estudantes da rede muinicipal de ensino, de segunda a sexta, conforme edital. Com 
os licitantes classificados em todas as fases deste certame, as pessoas físicas: o Sr. JOSÉ PEREIRA 
NETO, portador do CPF nº 965.061.484-20, vencedor com o valor mensal de R$ 3.800,00 (três mil 
e oitocentos reais) e valor de global de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais) para o 
ITEM 01, o Sr. FRANCISCO SOUSA LIMA, portador do  CPF nº 008.965.138-31, vencedor com o 
valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e valor de global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 
para o ITEM 02, o Sr. JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, portador do CPF nº 977.921.524-72, vencedor 
com o valor mensal de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) e valor de global de R$ 14.400,00 
(quatorze mil e quatrocentos reais) para o ITEM 03 e o  Sr. MAC`DON MADEIRO RODRIGUES, 
portador do CPF nº 047.317.674-23, vencedor com o valor mensal de R$ 3.300,00 (três mil e tre-
zentos reais) e valor de global de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) para o ITEM 04.

Ibiara - PB, 27 de março de 2015.
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 10 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 27 de Março de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

   
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 14:00 horas do dia 10 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 27 de Março de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 10 
de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 27 de Março de 2015
ALIXANDRE ASSIS RAMOS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITA-
LAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 27 de Março de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO-
LOGICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 27 de Março de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

  
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida São José, 498 - Centro - Alcantil - PB, às 14:00 horas do dia 08 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORA-
TORIAL, MEDIANTE REQUISIÇÃO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 24. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 33481019.
Email: prefalcantil@yahoo.com.br

Alcantil - PB, 27 de Março de 2015
JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 12/2015

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de dois veículos, modelo popular, novos, 
destinados ao município de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas do dia 10/03/2015, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 27 de Março de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 13/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, 

destinados a manutenção de diversas secretarias do município. Data e Local, às 09:30 horas do 
dia 10/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 27 de Março de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de materiais odontológicos, destinados 

as atividades da Secretaria de Saúde do município. Data e Local, às 08:30 horas do dia 15/03/2015, 
na sala de Reuniões da CPL, Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 27 de Março de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2015
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para execução de serviços de manutenção da iluminação 

pública do município. Data e Local, às 09:30 horas do dia 15/03/2015, na sala de Reuniões da CPL, 
Rua Projetadas, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 27 de Março de 2015.
Eudes Leite de Sá Júnior.

Pregoeiro Oficial

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Ambiental 
a em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL RE-
CUPERAÇÃO DO AÇUDE SÃO SALVADOR, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS = IT: 96.253,27=VOLUM
E:12657520M³=NE:20= SAPÉ/PB– Município: SAPÉ - UF: PB Processo: 2015-001098/TEC/AA-3368

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que reque-
reu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, em 
João Pessoa, 05 de novembro de 2014. Para atividade de: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ADUTOR 
NOVA CAMARÁ-AC:73.715M-IT 75.167.617,00-NE: 100-L/ATV: ALAGOA NOVA AO DISTRITO DE 
SÃO TOMÉ – Município: VÁRIOS - UF: PB Processo: 2014-007900/TEC/LI-3611

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambien-
tal, em João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – 
RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CAMALAÚ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=IT:222898.98=VOLU
ME:48107240³ N:35 CAMALAÚ/PB Processo: 2015-001101/TEC/AA-3369

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Am-
biental a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIEN-
TAL RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E 
RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS 
= IT: 487.602,58=VOLUME:6.865M³=NE:40=CATINGUEIRA/PB– Município: CATINGUEIRA - UF: 
PB Processo: 2015-001126/TEC/AA-3377

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que reque-
reu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em 
João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE CONDADO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=IT:102.393.32=VOLUME:2.268M³
=NE:25=CONCEIÇÃO/PB Município: CONCEIÇÃO - UF: PB Processo: 2015-001133/TEC/AA-3383

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, 
em João Pessoa, 02 de março de 2015. Para atividade de: SISTEMA ADUTOR CONGO-3ª ETAPA, 
INC.CAPACITAÇÃO, ADUTORA, RESERVATÓRIOS, EST. ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRAT. 
DE ÁGUA =  70.149.00 = L/ATV COXIXOLA/SUCURU/SANTO ANDRÉ E PIO X/PB – Município: 
COXIXOLA/SUCURU/SANTO ANDRÉ E PIO X - UF: PB Processo: 2015-001167/TEC/LI-3876

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente licença de intalação, 
em João Pessoa, 05 de novembro de 2014. Para atividade de: LICENÇA DE INSTALAÇÃO – 
BARRAGEM RETIRO CUITÉ-PB Município: CUITÉ - UF: PB Processo: 2014-007894/TEC/LI-3608

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização am-
biental, em João Pessoa, 02 de março de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
– RECUPERAÇÃO DO AÇUDE ARAÇAGI, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=INV:142.710.82
=VOLUME:8.000.000M³=NE:35=ESPERANÇA/PB Município: ESPERANÇA  - UF: PB Processo: 
2015-001163/TEC/AA-3396

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Am-
biental a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
RECUPERAÇÃO DO AÇUDE VAZANTE, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS = IT: 228.125.87=VOLU
ME:2.058M³=NE:20=IBIARA/PB– Município: IBIARA - UF: PB Processo: 2015-001136/TEC/AA-3385

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Ambiental 
a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE ALBINO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS = IT: 140.411.15=VOLUME:1668.25M
³=NE:25= IMACULADA /PB– Município: IMACULADA - UF: PB Processo: 2015-001127/TEC/AA-3378

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Am-
biental a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E 
RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS 
= IT: 103.250.40=VOLUME:9137,50M³=NE:30=ITAPORANGA/PB– Município: ITAPORANGA - UF: 
PB Processo: 2015-001123/TEC/AA-3376

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização 
Ambiental a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AM-
BIENTAL RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CACHOEIRA DOS ALVES, CONTEMPLANDO LIMPEZA E 
RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS 
= IT: 401.436.68=VOLUME:3396.96M³=NE:30=ITAPORANGA/PB– Município: ITAPORANGA - UF: 
PB Processo: 2015-001142/TEC/AA-3388

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Am-
biental a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM ACAUÃ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS = INV: 167.160.38=VOL
UME:1.543.68M²=ITATUBA/PB– Município: ITATUBA - UF: PB Processo: 2015-001146/TEC/AA-3390

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que reque-
reu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Ambiental a em 
João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL RECUPERA-
ÇÃO DO AÇUDE DOS PADRE, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS = INV: 39465,20=VOLUME:1.048,00 
= MATINHAS/PB– Município: MATINHAS - UF: PB Processo: 2015-001131/TEC/AA-3381

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização am-
biental, em João Pessoa, 02 de março de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
– RECUPERAÇÃO DO AÇUDE NATUBA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=INV.46.421,51=VOLU
ME:5.320.000=NATUBA/PB Município: NATUBA  - UF: PB Processo: 2015-001160/TEC/AA-3394

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambien-
tal, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – 
RECUPERAÇÃO DO AÇUDE JENIPAPEIRO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=IT:654.284.39=V
OLUME:9.057.60M³=NE:25=OLHO D ÀGUA/PB Município: OLHO D ÀGUA  - UF: PB Processo: 
2015-001132/TEC/AA-3382

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, 
em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RE-
CUPERAÇÃO DO AÇUDE VÁRZEA GRANDE, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE PICUÍ-PB=IT:38.121,76=VOLUME:21.532.659
M³=NE:25 Município: PICUÍ  - UF: PB Processo: 2015-001118/TEC/AA-3372

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, 
em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE MILHÃ, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TABULES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=IT:69.232.92=VOLUME:640.90M
³=NE:25=PUXINANÃ/PB Município: PUXINANÃ - UF: PB Processo: 2015-001119/TEC/AA-3373

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, 
em João Pessoa, 02 de março de 2015. Para atividade de: SISTEMA ADUTOR BOQUEIRÃO = 
IT: 23981750,91=VOLUME:63100M³=NE:90=L/ATV: RIAÇÃO DE S. ANTONIO/BARRA DE SÃO 
MIGUEL E ALCANTIL/PB – Município: RIAÇÃO DE S. ANTONIO/BARRA DE SÃO MIGUEL E 
ALCANTIL/PB - UF: PB Processo: 2015-001166/TEC/LI-3875

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que reque-
reu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, em 
João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECUPE-
RAÇÃO DO AÇUDE POLEIROS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=INV.287.130.49=VOLUME:7.933.
700=SANTA ROSA/PB Município: SANTA ROSA  - UF: PB Processo: 2015-001153/TEC/AA-3393

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Am-
biental a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
RECUPERAÇÃO DO AÇUDE CAPOEIRA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS = INV: 976063.64=VO
LUME:53450.000=SANTA TEREZINHA /PB– Município: SANTA TEREZINHA - UF: PB Processo: 
2015-001152/TEC/AA-3392

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instala-
ção, em João Pessoa, 02 de março de 2015. Para atividade de: SISTEMA ADUTOR DE CAMALAÚ 
CAPT., ADUTORA, RESERVATÓRIO, EST. ELEVATÓRIAS = IT: 33.548.665,34 = 87.000M = L/
ATV: SÃO J. DO TIGRE/S.S. DO UMBUZEIRO/CAMALAÚ/ZABELÊ/CACIMBINHA/PB – Município: 
SÃO J. DO TIGRE/S.S. DO UMBUZEIRO/CAMALAÚ/ZABELÊ/CACIMBINHA - UF: PB Processo: 
2015-001165/TEC/LI-3874

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, 
em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RE-
CUPERAÇÃO DO AÇUDE CANAFISTULA,CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TABULES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=IT:259.625.08=VOL
UME:3.997,5M³=NE:35=SOLÂNEA/PB Município: SOLÂNEA - UF: PB Processo: 2015-001120/
TEC/AA-3374

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Ambiental 
a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL RE-
CUPERAÇÃO DO AÇUDE SÃO FRANCISCO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS = IT: 441.756,89=VO
LUME:7.680M³=NE:35=TEIXEIRA/PB– Município: TEIXEIRA - UF: PB Processo: 2015-001140/
TEC/AA-3387

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, 
em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE RIACHO DAS MOÇAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, OUTROS=IT:210.374,20=VOLUME:5.
520M³=NE:25=TEXEIRA/PB Município: TEXEIRA  - UF: PB Processo: 2015-001129/TEC/AA-3380

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, 
em João Pessoa, 02 de março de 2015. Para atividade de: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMPINA GRANDE, COM IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA 
PARA REFORÇO NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA MATA E POCINHOS/PB. Na 
(o) – COMUNIDADE DA MATA E POCINHOS Município: CAMPINA GRANDE - UF: PB Processo: 
2015-001168/TEC/LI-3877

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que 
requereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização para uso 
alternativo do solo, em João Pessoa, 23 de fevereiro de 2015. Para atividade de: USO ALTERNA-
TIVO DO SOLO (supressão vegetal) AREA PARA SUPRESSÃO:6615.33M³=L/ATV: GERALDO DE 
FORA, CEPÍLIO, REMIGIO/PB– Município: GERALDO DE FORA, CEPÍLIO, REMIGIO - UF: PB 
Processo: 2015-0009386/TEC/DESMAT-08

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental,, 
em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RE-
CUPERAÇÃO DO AÇUDE COSME DA ROCHA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=INV:32.520,38=V
OLUME:864,00=MATINHAS/PB Processo: 2015-001135/TEC/AA-3384

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, 
em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RE-
CUPERAÇÃO DO AÇUDE CARAIBEIRAS, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE 
TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=INV:141.634,38=VOL
UME:2.4750,20=PICUÍ/PB Processo: 2015-001128/TEC/AA-3379

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, 
em João Pessoa, 02 de março de 2015. Para atividade de: SISTEMA ADUTOR CONGO-3ª ETAPA, 
INC.CAPACITAÇÃO, ADUTORA, RESERVATÓRIOS, EST. ELEVATÓRIAS, ESTAÇÃO DE TRAT. 
DE ÁGUA =  70.149.00 = L/ATV COXIXOLA/SUCURU/SANTO ANDRÉ E PIO X/PB – Município: 
COXIXOLA/SUCURU/SANTO ANDRÉ E PIO X - UF: PB Processo: 2015-001167/TEC/LI-3876

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, 
em João Pessoa, 02 de março de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE ARAÇAGI, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=INV:330.081.18=VOLUME:63.289.
037M³=NE:35=ARAÇAGI/PB Município: ARAÇAGI  - UF: PB Processo: 2015-001161/TEC/AA-3395

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente a Licença de Instalação, 
em João Pessoa, 23 de fevereiro de 2015. Para atividade de: SISTEMA ADUTOR COM 26.422M DE 
EXT. INCLUINDO CAP.FLUTUANTE, RESERVATÓRIO APOIADO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS=I
T:12.863.883061=NE:100=L/ATV: MUN.DE AROEIRAS E GADO BRAVO – Município: AROEIRAS 
E GADO BRAVO /PB - UF: PB Processo: 2015-000937/TEC/LI-3845

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente autorização ambiental, 
em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RE-
CUPERAÇÃO DO AÇUDE SERRA VERMELHA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO 
DE TALUDES, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=IT:332.792,59=VO
LUME:5.670M³=N:30=CONCEIÇÃO/PB Processo: 2015-001137/TEC/AA-3386

SEIRHMACT – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, DO MEIO 
AMB. E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que re-
quereu à SUDEMA- Superintendência de Administração do Meio Ambiente à Autorização Ambiental 
a em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL RECU-
PERAÇÃO DO AÇUDE VIDÉO, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS = INV: 235.547,21=VOLUME:2.732= 
CONCEIÇÃO/PB– Município: CONCEIÇÃO - UF: PB Processo: 2015-001152/TEC/AA-3392

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2015/STTP/PMCG

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE/PB, no uso das prerrogativas que lhe são 
conferidas pelo Chefe Maior desta Superintendência e, ainda, em cumprimento às disposições con-
tidas na norma inscrita no Art. 51, “Caput”, c/c o Art. 21, da Lei Nacional das Licitações e Contratos, 
e através do Pregoeiro Oficial, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2015/STTP/PMCG, do tipo “Menor Preço por Item”, tendo 
como objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLI-
CADO PELOS PROCESSOS DE EXTRUSÃO E ASPESÃO, RETRORREFLETIVO, NO MUNICIPIO 
DE CAMPINA GRANDE, no dia 13 de abril de 2015, às 14:00 horas, na RUA CAZUZA BARRETO, 
Nº 113, ESTAÇÃO VELHA, CEP: 58105-195. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição 
dos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitação/STTP, no endereço supracitado. 
Maiores informações através do telefone/fax: (83) 3341-1278.

Campina Grande, 27 de março 2015.
Marcones de Souza Monteiro

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.002/2015
A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 08:00 
horas do dia 14 de abril de 2015, licitação na Modalidade                           PREGÃO PRESENCIAL 
sob N° 2.12.002/2015, tipo “MENOR PREÇO”,  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE (AR CONDICIONADO) PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 
(CEU DAS ARTES) – PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA – PRAÇA DO PAC II, LOCALIZADO 
NA RUA DAS JABUTICABEIRAS S/N, BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações em planilha do Edital.   O Edital e demais 
informações estarão à disposição dos interessados à Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, 
no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, no horário comercial.

Campina Grande, 26 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.12.003/2015
A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, através 

do Pregoeiro Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados,  que realizará às 10:00 
horas do dia 14 de abril de 2015, licitação na Modalidade                           PREGÃO PRESENCIAL 
sob N° 2.12.003/2015, tipo “MENOR PREÇO”,  tendo como OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE (EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, COMPUTADOR, CORTINA DE PLATEIA 
E PROJETOR E CINEMA DIGITAL) PARA REQUALIFICAÇÃO DO CINE TEATRO ROSIL CAVAL-
CANTI DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações 
em planilha do Edital.   O Edital e demais informações estarão à disposição dos interessados à Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, no Município de Campina Grande, Estado da Paraíba, 
no horário comercial.

Campina Grande, 26 de março de 2015
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial da CPL/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015

A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 
o objeto desta licitação em favor das empresas GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 
11.427.407/0001-16 R$ 17.666,50, ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME CNPJ 08.321.484/0001-82 
R$ 16.493,50, SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME CNPJ 40.964.066/0001-16 R$ 14.120,00, 
JANDERSON COSTA LEAO LIMA CNPJ 18.379.670/0001-26 R$ 12.407,00. Demais informações 
83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 27 de março de 2015.
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2015
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor das empresas GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 11.427.407/0001-
16 R$ 17.666,50, ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS ME CNPJ 08.321.484/0001-82 R$ 16.493,50, 
SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME CNPJ 40.964.066/0001-16 R$ 14.120,00, JANDERSON 
COSTA LEAO LIMA CNPJ 18.379.670/0001-26 R$ 12.407,00 perfazendo o valor global de R$ 
60.687,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 27 de março de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015 - SRP
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que ad-

judicou o objeto desta licitação em favor da empresa CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA CNPJ 
11.579.868/0001-04 no valor total de R$ 51.000,00. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 27 de março de 2015. 
Bruce da Silva Santos

Pregoeiro Oficial

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015 - SRP
A Prefeita do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor da empresa CLAUDEMIR FERREIRA DA SILVA CNPJ 11.579.868/0001-04 no 
valor total de R$ 51.000,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei. Demais informações 83-3372-2246. 

Cuité – PB, em 27 de março de 2015. 
Euda Fabiana de Farias Palmeira Venâncio

Prefeita Constitucional de Cuité

AVISO DE RECURSO ADMISTRATIVO – TOMADA DE PREÇOS 001/2015
OBJETO:PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE.
Em virtude da interposição de recurso na Tomada de Preços 001/2015, pela empresa MATRIX 

CONSTRUTORA LTDA, diante da inabilitação da mesma, a Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura de Cuité/PB, em atendimento aos §§ 3º e 4º, do art. 109 da Lei nº 8.666/93, comunica a 
todos os participantes de que os autos encontram-se com vistas para que, no prazo legal, apresentem 
as contrarrazões de recurso e/ou impugnação. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, 
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 27 de março de 2015.
Bruce da Silva Santos

Presidente da CPL
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Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 006/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015-SRP – PROCESSO ADM. Nº 2015.02.015

OBJETO: Eventual aquisição parcelada de medicamentos farmácia básica, destinados à manutenção das 
unidades de saúde do Município de Gurinhém.
EMPRESA: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA
CNPJ: 16.682.179/0001-44

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITENS VENCEDORES VALOR TOTAL
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31,  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,  54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 87, 88 e 89.

R$ 481.225,00

2. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no 
Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 
obrigada a firmar as contratações.

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde que 
autorizados pela Prefeitura Municipal de Gurinhém.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura de Gurinhém, por 
intermédio do Prefeito, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Gurinhém, 27 de Março de 2015.
Município de Gurinhém

TARCISIO SAULO DE PAIVA - PREFEITO                              
CONTRATANTE

 
Rua Gov. Flávio Ribeiro, nº 219 – Centro – Gurinhém –Pb

Cnpj: 08.809.444/000184

ESTADO DA PARAIBA
PREEFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015 REFERENTE AO PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº 007/2015 – Prefeitura Municipal de Queimadas: Processo Administrativo nº 010/2015. 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 007/2015. Objeto: Registro de Preços para Aquisição 
Parcial e Futura de Alimentos Perecíveis para atender as necessidades de todas as Secretarias 
do Município. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 002/2015. Vigência: 12 (doze) meses. Órgão 
Gerenciador: Prefeitura Municipal de Queimadas. Empresa Beneficiada: Mega Master Comercial 
de Alimentos LTDA (CNPJ: 08.370.039/0001-02).Valor Total: R$ 890.276,60 (oitocentos e noventa 
mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX
AVISO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015
O Fundo Municipal de Saúde de Bayeux, através de seu Pregoeiro, torna público o Resultado 

de Julgamento da Impugnação do Pregão Presencial nº 028/2015, cujo objetivo é a eventual 
Contratação de empresa para prestação de serviço de dedetização e controle de pragas, desti-
nados ao Fundo Municipal de Saúde.Foi julgado PROCEDENTE a impugnação interposto pela 
empresa Ambiental Controle de Pragas Ltda - ME. Fica alterada a data de abertura do certame do 
dia 01/04/2015 às 09:00h, para o dia 17/04/2015 às 14:00h.O edital com as correções adotadas 
estará a disposição no endereço: Sala da CPL, Sec. Saúde - Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, 
Bayeux - PB, CEP 58.305-006.

Bayeux, 27 de março de 2015
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
AVISO ALTERAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2015

A Prefeitura Municipal de Bayeux, através de seu Pregoeiro, torna público que diante das cor-
reções adotadas no Edital do Pregão Presencial 028/2015, corrige-se também o edital do Pregão 
Presencial nº 033/2015 cujo objetivo é a eventual Contratação de empresa para prestação de serviço 
de dedetização e controle de pragas diversos, destinados as diversas secretarias da administração.
Fica alterada a data de abertura do certame do dia 07/04/2015 às 14:00h, para o dia 17/04/2015 às 
16:00h.O edital com as correções adotadas estará a disposição no endereço: Sala da CPL, Sec. 
Saúde - Av. Liberdade, nº 1.973, São Bento, Bayeux - PB, CEP 58.305-006.

Bayeux, 27 de março de 2015
José Luiz Sobrinho

Pregoeiro

CÂMARA DE VEREADORES DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015
A Câmara de Vereadores de Caturitpe – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2015, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE VEÍCULO AU-
TOMOTOR. Data de abertura: 09/04/2015 às 15h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Câmara de Vereadores de 
Caturité, à Rua João Queiroga, S/N, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3345-1072 / 3345-1049.

Caturité, 27 de março de 2015.
Denise Barbosa Ferreira da Silva 

Pregoeira

Câmara Municipal de Cajazeiras
Aviso de Convocação para Sessão Pública.

Pregão Presencial  nº    04/2015
A Câmara Municipal de Cajazeiras informa que, após realização de diligências,  será aberto no 

dia 01/04/2015, às 10:30, a sessão de lances das propostas de preços da licitação, rua Praça Ana 
de Albuquerque, S/N - Centro - Cajazeiras – PB, tendo como Contratação de prestação de serviços 
radiofônicos para divulgação de aviso, notas e atos administrativos e atividades legislativas da 
Câmara Municipal de Cajazeiras.   

Cajazeiras, 27 de marços de 2015.
FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE DISTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, CNPJ Nº 08.993.909/0001-08, resolve, unilate-

ralmente, celebrar o presente instrumento de DISTRATO, com a Empresa: J F SILVA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 16.417.591/0001-37, referente ao Contrato Nº 10188/2014, 
Concorrência nº 00001/2014, com amparo nos Arts. 77, 78 e 79, da Lei nº. 8666/93.

Esperança - PB, 25 de Março de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

 Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

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

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 14:00 horas do dia 17 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECURÇÃO 
DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME PROJETO 
BÁSICO EM ANEXO.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 27 de Março de 2015
FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS - Presidenta da Comissão

 
 Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Gurinhém
Nos termos do julgamento da licitação: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2015, feito pela 

Comissão Permanente de Licitação através do Laudo expedido em  26 de Março de 2015 e de 
conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/2006 e alterações e demais normas inerentes a espécie, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO 

NORDESTE LTDA – CNPJ: 16.682.179/0001-44, no valor total de R$ 481.225,00 (quatrocentos e 
oitenta e um mil duzentos e vinte e cinco reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Gurinhém - PB, 27 de Março de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julga-

mento da CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 001/2015, ADJUDICAMOS o Presente CONCORRENCIA 
PÚBLICAS para a Empresa: DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE 
LTDA – CNPJ: 16.682.179/0001-44, no valor total de R$ 481.225,00 (quatrocentos e oitenta e um 
mil duzentos e vinte e cinco reais). 

Gurinhém - PB, 27 de Março de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

        
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpezas diversos.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2015.
DOTAÇÃO: Recursos: 33.90.30.00 - 04.122.0020.2004, 04.129.0021.2006, 12.361.0042.2009, 

12.361.0188.2010, 12.361.0188.2012, 12.361.0188.2015, 12.365.0195.2017, 12.367.0228.2018, 
04.122.0202.2019, 15.452.0504.2020, 10.302.0104.2021, 10.302.0104.2022, 10.302.0104.2023, 
10.302.0428.2024, 10.303.0212 2025, 10.304.0246.2026, 08.243.0021.2028, 09.271.0050.2030, 
08.244.0224.2031, 08.244.0081.2032, 08.244.0081.2033, 08.244.0486.2034, 08.244.0486.2035, 
20.606.0018.2036, 26.782.0060.2038, 27.812.0247.2039, 17.813.0221.2041, 08.244.0081.2042.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e:
CT Nº 00016/2015 - 27.03.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA-ME - R$ 94.576,00
CT Nº 00017/2015 - 27.03.15 - Larissa Farias Belém Xavier - R$ 90.398,70

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS 

PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS 
APÓS PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO, O NÃO 
COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 
DO QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E 
A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE MARÇO III/ 2015

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EMLUR – AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

RELAÇÃO DOS TERRENOS NOTIFICADOS COM ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS PARA CORRESPONDÊNCIA NÃO LOCALIZADOS QUE TERÃO UM PRAZO DE CINCO DIAS APÓS
PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, E NO SEMANÁRIO, O NÃO COMPARECIMENTO IMPLICARÁ EM SANÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 5.771/06 E 6.149/08 DO 
QUE TRATA A TAXA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E AS LEI 6.811/91 DO R.L.U. E A.L.C. 07/95 DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA.

MÊS DE MARÇO III/ 2015
Nº DA NOTIFICAÇÃO e ou 

AUTO DE INFRAÇÃO
DATA DA

NOTIFICAÇÃO/AUTO
PROPRIETÁRIO Nº DE INSCRIÇÃO

DO TERRENO

022559/017769/14 28/11/2014 CRISTOVÃO FERREIRA LUCAS 195357-5
017764/14 14/11/2014 CÍCERO HONORATO LEITE 124605-4
017770/14 28/11/2014 GONDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 157545-2
043639/15 12/03/2015 JORIO DE HOLANDA CHACON 144067-5
015153/15 10/03/2015 WEDS BATISTA LOPES 155745-9
015154/15 10/03/2015 WEDS BATISTA LOPES 155746-7
015155/15 10/03/2015 WEDS BATISTA LOPES 155747-5
014254/15 12/03/2015 JOSÉ P. DE ALMEIDA 143437-3
015156/15 10/03/2015 WEDS BATISTA LOPES 155748-3

16608/2015 09/03/2015 DELANO MARTINHO HENRIQUE 095365-2
16804/15 11/02/2015 SOCIAGRO SOCIEDADE AGRO IMOBILIARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA
114911-3

16810/15 11/02/2015 DENEAU DANTAS WANDERLEY 119945-2
017525/15 09/03/2015 VANILDO PESSOA CABRAL DE VASCONCELOS 005246-9
018536/15 05/03/2015 CASA FORTE COM. E REP. LTDA 069778-8
018537/15 05/03/2015 CASA FORTE COM. E REP. LTDA 069779-6
020609/15 20/01/2015 ROMUALDO BRAGA ROLIM 077936-9
021142/14 16/12/2014 JAFER PEREIRA DA SILVA 102272-5
021157/14 16/12/2014 FRANCISCO INÁCIO DE MEDEIROS 102283-1
021568/15 17/03/2015 JOANA BATISTA DO NASCIMENTO 062623-6
021664/15 09/03/2015 ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA 005850-5
021944/15 03/03/2015 JOÃO SANTINO DA COSTA 206889-3
022906/15 23/02/2015 ROGERIO MIRANDA DE CAMPOS 329761-6
022902/15 23/02/2015 JOSÉ TAVARES DA COSTA 103426-0
022912/15 23/02/2015 PAULO MIRANDA D’OLIVEIRA 316521-3

023008/2015 23/02/2015 NOVACAMP CONST. E EMP IMOV NOVA CAMPINA LTDA 050109-3
023057/15 02/03/2015 WALTER FERNANDES AZEVEDO 092378-8
023063/15 03/03/2015 ALDENOR MENDES 101937-6
023064/15 02/03/2015 ALDENOR MENDES 101938-4
023065/15 02/03/2015 ALDENOR MENDES 101939-2
023066/15 02/03/2015 ALDENOR MENDES 101940-6
023082/15 05/03/2015 MILENA BARBOSA DE MELO 094973-6
023094/15 09/03/2015 MARIA DO SOCORRO CARTAXO PESSOA E OUTROS 097456-1
023095/15 09/03/2014 C.S.M. CONSTRUTORA SAN MATEUS LTDA 102544-9

023104/2015 03/03/2015 OTAVIO SOARES DA SILVA FILHO 028151-4
023252/15 26/02/2015 JOÃO BATISTA RODRIGUES 025191-7
023452/15 12/03/2015 AYRTON LINS FRANCA 088922-9
023571/15 12/03/2015 SONIA MARIA LOPES 112884-1
023701/15 03/02/2015 MÁRIO LÚCIO ALVES PEREIRA 263246-2
023703/15 03/02/2015 MÁRIO LÚCIO ALVES PEREIRA 263159-8
023704/15 03/02/2015 MÁRIO LÚCIO ALVES PEREIRA 263160-1
023783/15 24/02/2015 PAULO MONTENEGRO PIRES 101029-8
023784/15 24/02/2015 PAULO MONTENEGRO PIRES 101015-8
023785/15 24/02/2015 PAULO MONTENEGRO PIRES 101016-6
023786/15 24/02/2015 PAULO MONTENEGRO PIRES 101017-4
023807/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234316-9
023806/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234315-1
023805/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234314-2
023804/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234313-4
023803/15 20/03/2015 NORMA RIBEIRO DE QUEIROZ 234312-6
018547/15 02/03/2015 JOSÉ HARLANO DE MOURA MACHADO 076879-1
018545/15 02/03/2015 JOSÉ HARLANO DE MOURA MACHADO 076880-4
016609/15 09/03/2015 COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 093563-8
016606/15 09/03/2015 COMPACTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 093562-0
023005/15 23/02/2015 NOVAMCAMP CONST. E EMP IMOV NOVA CAMPINA LTDA 050108-5
023007/15 23/02/2015 NOVAMCAMP CONST. E EMP IMOV NOVA CAMPINA LTDA 050106-9
023006/15 23/02/2015 NOVAMCAMP CONST. E EMP IMOV NOVA CAMPINA LTDA 050107-7
022834/15 06/02/2015 SEVERINA ROSELY MARINHO MACIEL 102236-9
022836/15 06/02/2015 SEVERINA ROSELY MARINHO MACIEL 102237-7
022835/15 06/02/2015 SEVERINA ROSELY MARINHO MACIEL 102238-5
019847/15 20/03/2015 ADAILTON MARCONI FERREIRA DE PAULA E OUTRO 329072-7
023372/15 18/03/2015 WL MARCOLINO EMPREENDIMENTOS LTDA 122260-1
023251/15 26/02/2015 EDMAN NUNES DE SOUZA 025194-1
019554/14 09/01/2014 JOSÉ MARCOS DE CARVALHO 093585-9
023801/15 18/03/2015 ARLUCE OLIVEIRA DA SILVA 185511-5

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N062/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para aquisição de polpa de fruta, destinado a Diversos Órgãos, conforme 
anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00236-4
João Pessoa, 27 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N066/2015
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade pregão 
presencial na sede deste orgão, situada a Rua João da Mata S/N, Palácio dos Despachos/Vice-
-Governadoria - Jaguaribe, telefone (083)3218-4588, no dia 17/04/2015 às 09h para:

Aquisição de material de consumo, destinado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

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

REG. CGE Nº - 15-00234-7
João Pessoa, 27 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Registro na CGE Nº 15-00226-5
A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba-CAGEPA, através do Pregoeiro, designado pela 

Decisão PRE Nº 002/2015, torna público que no dia 13 de abril de 2015, às 15:00 horas, na Sala 
da Coordenação de Licitação da CAGEPA, realizará o Pregão Presencial nº 006/2015. Objeto: Con-
tratação de empresa para execução de serviços travessia na BR 101, pelo método não destrutivo 
(furo direcional), com uso de camisa de aço – adutora do Conde, no 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, 26 de março de 2015.
Aldemir Alves de Macedo

Pregoeiro

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 30.04.14.554 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2014
DATA DE ABERTURA: 10/04/2015 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 15-00233-9
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA O CO-

MITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 231/2014 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos 
sites www.paraiba.pb.gov.br/saude/licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, 
subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 110 – TESOURO DO ESTADO. Consultas 
com a Pregoeira e a sua equipe de apoio no HORÁRIO de 08h às 12h. e de 14h às 18h, no Telefone/
Fax: 83. 3218-7478 ou pelo e-mail: licitação.saudepb@yahoo.com.br.   

João Pessoa, 27 de março de 2015.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL/SES-PB
Mat. 170.333-1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ

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

Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 17 de 
Abril de 2015, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECURÇÃO 
DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CRAES E DA CRECHE MUNICIPAL 
CONFORME PLANILHAS EM ANEXOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 34671028.
Email: pmsabugi@hotmail.com

São José do Sabugí - PB, 20 de Março de 2015
FRANCICLEUDE BARRETO DE MEDEIROS - Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
ATA DE JULGAMENTO DAHABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015.
Às quatorze horas do dia 27 (vinte e sete) de março de 2015, (Dois Mil e Quinze) na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, localizada 
à RUA PEDRO GONDIN n°. 220, CENTRO nesta cidade a Comissão Permanente de Licitação 
desta PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE nomeada pela Portaria nº 001/2015 de 
02 de janeiro de 2015,  integrada pelos Servidores ERIVALDO JACO DE SSOUSA, LEILA MARIA 
GALDINO VIEIRAe HELDER SOBRAL DIAS, presidente e membros, respectivamente  designados 
para proceder o julgamento da habilitação, da Tomada de Preços n° 001/2015, que tem como objeto 
a Contratação de empresa para a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) 
MURADA EM TORNO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE,  Estado da Paraíba. 
Que após análise da documentação de habilitação, com assessoramento da área técnica, contábil 
e jurídica, conclui pelo seguinte, as empresas INABILITADAS são: ACASA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME; não cumpriu os itens: 6.2.4.1 – não apresentou balanço da empresa; “c” 
Não apresentou relação de contratos e compromissos assumidos; Dois documentos com autenti-
cação sem o selo digital; EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA; 6.2 – a certidão e a 
inscrição municipal sem autenticação; RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 
não cumpriu os itens: 6.2 – a chave digital da alteraçãodo contrato social, da declaração de enqua-
dramento de Pequena Empresa, e dos documentos pessoas dos sócios da empresa,com a chave 
de autenticação digital vencida; o CRC apresentado sem autenticação; RETA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME; não cumpriu os itens: 6.2.2 – “a” CNPJ apresentado com mais de 60 dias; 
6.2.4.1 “a” certidão de concordata e falência vencida, certidão do Conselho Regional de Contabilidade 
Vencida; 6.2.3 – Acervo técnico incompatível;  e não apresentou  nenhuma declaração exigida no 
edital; SERRA CONSTRUÇÕES LTDA; não cumpriu os itens: 6.2 – a chave digital do contrato de 
prestação de serviços técnicos e da carteira do profissional técnico, com a chave de autenticação 
digital vencida; 6.2.2 “c” certidão do FGTS vencida; As empresas habilitadas são:LORENA & 
ÁDRIA CONSTRUÇÕES COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME; SERVCON CONSTRUÇÕES 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA;TECNOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME.Dar-se-á o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis aos interessados, nos termos do Art. 109, inciso I “a” da Lei 8.666/93, para 
apresentação de recurso administrativo, caso não haja recursos fica marcado para o dia 10 de 
abril de 2015, às 09h00min, a abertura do envelope º. 2 – PROPORTA DE PREÇOS. Nada mais 
havendo a tratar, o presidente mandou ler a ata achada conforme, declarou encerrada a reunião,da 
qual eu LEILA MARIA GALDINO VIEIRA, na qualidade de secretária lavrei a presente, que dato e 
assino, assinam também o presidente e demais presente. Monte Horebe, Estado da Paraíba, em 
27 de março de 2015. (27.03.2015).

ERIVALDO JACO DE SSOUSA
Presidente da CPL

 LEILA MARIA GALDINO VIEIRA HELDER SOBRAL DIAS
                  Membro               Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

LEILÃO Nº 001/2015
A CPL, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de Janeiro de 2015, da PREFEITURA MU-

NICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO tornar público para os interessados, o 
resultado de julgamento do LEILÃO Nº. 001/2015, cujo objeto é ALIENAÇÃO (LEILÃO) DE 02 (DOIS) 
VEÍCULOS, e 01 (UMA) MOTO, INSERVIVEL AO USO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

VENCEDOR(ES):
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BESSA.
Venceu os itens 01 e 03
R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais);
FRANCINALDO PINTO DE SOUSA
Venceu o item 02
R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

MONTE HOREBE - PB, 26 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

CNPJ (MF) Nº. 08924011000170
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015
O (A) Pregoeiro (a) Oficial e sua equipe de apoio, constituída pela portaria nº. 001/2015 de 02 de 

Janeiro de 2015, da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, vem através deste AVISO 
tornar público para os interessados, o resultado de julgamento da (o) PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
029/2015, cujo objeto é Locação de 01 (um) veículo do Tipo Caminhonete, Cabine Dupla, semi-nova,  
MARCA CHEVROLET S10 LTDE2, Ano de Fabricação e modelo 2013, de Placa nº OFZ-9254/
PB,a diesel, com Ar Condicionado, Cambio Automático Tração 4 x 4, Vidros e Travas Elétricas, Air 
Bags , destinado ao Gabinete da Prefeita E Locação de 01 (um) veiculo semi-novo, do tipo SUW, 
Potencia de 86 CV, ano de Fabricação 2012, e Modelo 2013, Marca FIAT DOBLO ATTRACTI, 1.4 , 
com capacidade para 07 passageiros, a gasolina / álcool, com Ar Condicionado, Cambio Mecânico, 
Vidros e Travas Elétricas, e com  todos os equipamentos exigidos por Lei, destinado ao Uso da  
Secretaria de Saúde deste município

VENCEDOR (ES):
JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME.
113.000,00(Cento e Treze Mil Reais)

MONTE HOREBE - PB, 24 de Março de 2015
ERIVALDO JACO DE SOUSA

Pregoeiro(a) Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Assunção/PB, através do seu Presidente da CPL, devidamente autorizada pela 
Portaria n.º 001/GP/2015, de 02/01/2015, torna público que fará realizar a Licitação: TOMADA DE 
PREÇO Nº 02/2015. OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviço de enge-
nharia civil na Construção do Campo de Futebol na Zona Urbana de Assunção - PB, de acordo com 
a planilha orçamentária de custo (Contrato de Repasse nº 1008704-78/2013 – Convênio Siconv 
790464). DATA DA ABERTURA: 15 de abril de 2015. HORÁRIO: 14h30min (quatorze horas e trinta 
minutos). Local: Sala de Reuniões da CPL - Sede da Prefeitura a Rua Tereza Balduino da Nóbrega, 
s/nº, Centro, Assunção/PB, Fone: (83) 3466-1079, SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e Lei Complementar nº 123/06. EDITAL: A ser adquirida por cópia ou CD 
virgem na sede na CPL, no horário de expediente da Prefeitura (07h:00mn às 12h:00mn).

Assunção-PB, 27 de Março de 2015.
João Paulo Galdino de Souza

Presidente 
 

 IRMÃOS VELOSO LTDA ME – CNPJ Nº 41.197.369/0001-13, Torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, RENOV. DA L.O Nº 4959/2012/
PROC. Nº 2011-006514 – COM. VAREJ. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO = AC: 90m² = INV: 
12.00 = EMP. 03 – LOC. ATV: RUA ISAIAS TRIGUEIRO S/N – CENTRO – BAIA DA TRAIÇÃO – PB. 
Processo: 2015-001768/TEC/LO-9608.

FGN COMERCIO DE MOTOS E NAUTICA LTDA-ME, CNPJ Nº 14.887.060/0001-82, Torna público 
que requereu a sua Licença de Instalação junto a SUDEMA, de Edificação comercial, localizada à Av. 
Duarte da Silveira, 519, Centro, João Pessoa/PB, através do processo 2015-001753/TEC/LI-3946.

GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA S/A – CNPJ Nº 08.707.061/0004-48, Torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO = TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PROD. PERIGOSO 
E MUDANÇA = IT: 1500.000,00 = AC: 14.433M² = NE: 16 = L/ATV: RUA SANTA CLARA, Nº 1007, 
LOT. PLANALTO, B. MUTIRÃO – BAYEUX – PB. Processo: 2015-001918/TEC/LO-9644.

EXTRAÇÃO  DE AREIA  SÃO MIGUEL LTDA – CNPJ Nº 03.215.725/0001-95 – Torna público que 
requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a L.O= extração de 
areia no leito do Rio Paraíba em uma área de 4,90ha, ref. proc. DNPM -846.393/2002=IT:50MIL= 
NE:07=L/ATV:BR 230, KM 65, Fazenda Itapuã/Ponte. Zona Rural – S. Miguel d Taipu – PB. Processo 
nº 2015-001894/TEC/LO-9635.

EXTRAÇÃO  DE AREIA  SÃO MIGUEL LTDA – CNPJ Nº 03.215.725/0001-95 – Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a RLO=LOA 
– Nº 2188/14 = Proc. 14-002141=Lavra de areia=DNPM nº 846.141/2001 = IT>:50mil=área 
anterior:15,79=atual:4,90=L/ATV: BR 230 Km 65. Zona Rural. São Miguel de Taipu/PB. Processo 
nº 2015-001896/TEC/LO-9637.
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