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31o Máx.
24o  Mín.

30o  Máx.
19o Mín.

32o Máx.
21o Mín.

DÓLAR    R$ 3,231  (compra) R$ 3,231  (venda)
DÓLAR TURISMO  R$ 3,170  (compra) R$ 3,310  (venda)
EURO   R$ 3,491  (compra) R$ 3,495   (venda)

l Livro registra riqueza da alimentação regional do país. Página 9

l Emepa amplia produção de caprinos e ovinos no Estado. Página 10

l Comércio está liberado para abrir na Sexta-feira Santa. Página 14
 
l Câmara deve votar hoje mudança da maioridade penal. Página 18

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Nublado com 
chuvas ocasionais

Políticas

Paraíba

Governador critica
projeto que altera
o Mais Médicos

 

Remédio é aprovado
contra hepatite C 

Polícia recupera 102
carros roubados 

Vila Olímpica inscreve
a partir de 6 de abril 

Exposição destaca
valores femininos 

A exclusão dos cubanos do 
programa Mais Médicos pro-
posta pelos senadores Cássio 
Cunha Lima e Aloysio Nunes 
Ferreira, do PSDB, foi critica-
da ontem pelo governador Ri-
cardo Coutinho.  PÁGInA 17

A Anvisa aprovou ontem o 
registro de mais um medica-
mento que cura até 90% dos 
casos da hepatite C.  PÁGInA 11

Desde janeiro,  já foram re-
cuperados pela polícia estadual 
102 carros roubados em várias 
regiões da PB.  PÁGInA 13

Entre os dias 6 e 17 de abril, 
a Vila Olímpica inscreve para 
a prática de diversas modali-
dades esportivas.  PÁGInA 21

A exposição “Feminina 
Arte” continuará aberta ao 
público na Estação das Artes 
até o dia 26 de abril.  PÁGInA 5

20CadernoEsportes

Ricardo Coutinho visitou ontem instalações de A União, de onde foi transmitido o programa semanal “Fala Governador”

Inauguração teve nado sincronizado Selma Sanches faz homenagem à mulher

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Ortilo AntônioFoto: Francisco Franca
Foto: Alberi Pontes

O governador Ricardo 
Coutinho, que inaugura 
hoje a estrada entre Core-
mas e Piancó, disse ontem 
durante visita a A União 
que em quatro anos o Es-
tado investiu em rodovias 
R$ 1,15 bilhão.  PÁGInA 3

Antecipação, no entanto, vai depender do quadro financeiro do 
Estado, afirmou ontem o governador Ricardo Coutinho.  PÁGInA 17

Governo investe em
rodovias R$ 1,15 bi

Parcela de reajuste
pode ser antecipada

Diversidade

PRIMA EM CABEDELo  O primeiro concerto do ano do Prima  aconteceu ontem em 
Cabedelo sob a regência da maestrina inglesa Catherine Larsen-Maguire.  PÁGInA 3

EStrAdA CorEMAS-PIANCÓ É INAUGUrAdA HoJE

dIáLoGo AbErto CoM A EdUCAÇÃo
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0.5m

baixa
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14h23
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O Brasil vive tempos de crise econô-
mica, de ajuste fiscal e de dificuldades que 
só serão superadas com o apoio de todos. 
A Paraíba não é uma ilha, sofre os efeitos 
desse quadro de complicações, mas não 
abre mão de continuar seguindo os cami-
nhos do desenvolvimento com inclusão so-
cial. Inclusão efetiva, por exemplo, no que 
se refere às estradas, que conectam popu-
lações e reduzem distâncias; ou que digam 
respeito aos trabalhos que vêm sendo exe-
cutados nas áreas de saúde, educação, ciên-
cia e tecnologia.

Perto de comemorar os cem dias do 
segundo mandato, o governador Ricardo 
Coutinho demonstrou ontem, em entrevis-
ta aos jornalistas de A União, a firme con-
vicção de que, apesar desta crise, a Paraíba 
persegue horizontes que vão além do pes-
simismo e da visão conservadora. É claro 
– enfatizou o governador –que não estamos 
isolados e que sofremos as consequências 
da crise nacional. Até porque, quando cai a 
arrecadação federal, cai também o Fundo 
de Participação dos Estados e dos Municí-
pios. E isso nos atinge de forma dramática. 

O problema é que, na esfera nacional, 
passados três meses da posse do segun-
do mandato da presidente, nenhuma ação 
do governo aconteceu, até agora, para dar 
início efetivo ao ano de 2015, ao menos do 
ponto de vista administrativo. É evidente 
que as coisas não podem continuar assim, 
e que o Brasil precisa caminhar pra fren-
te. Não há espaço para se assumir um per-
fil econômico conservador na solução dos 
nossos problemas. O ajuste é necessário, 
mas não deve implicar na utilização de uma 

terapia antiga, que não leve em considera-
ção as urgências econômicas, administrati-
vas e sociais dos Estados. 

Há poucos dias, em encontro com a 
presidente Dilma, os governadores nordes-
tinos levaram uma pauta de reivindicações 
e de retomada das obras federais na região, 
sem o que não se pode falar em continui-
dade da política desenvolvimentista.Mas 
se posicionaram também, e claramente, em 
defesa da democracia e do Estado de Direi-
to. Em função de uma crise conjuntural – 
frisaram em documento – não há porque 
se cogitar em mudança de um gestor legiti-
mamente escolhido pelo povo. Ficou claro, 
portanto, que não aceitam saídas políticas 
fora da legalidade. Ao mesmo tempo, tor-
nou-se evidente, durante a audiência, que 
os interesses nacionais precisam se ajustar 
aos objetivos e às necessidades regionais. 
De outra forma, não sequer há como se fa-
lar em pacto federativo. 

A Paraíba está mais republicana. Im-
pôs-se o governo nesses três meses de novo 
mandato, à determinação de pensar o Es-
tado como um todo. De comandar um pro-
cesso de inversão de prioridades em função 
dos que historicamente são mais esqueci-
dos. Sempre com a coragem e a determina-
ção de propagar as suas ideias. Vale repetir, 
como conclusão, as palavras do governador 
na entrevista de ontem: “Dissemos sempre 
o que pensamos e o que queremos para 
todos. A Paraíba aceitou nossas ações ad-
ministrativas e hoje, felizmente, podemos 
afirmar que estamos com grandes obras e 
muito investimento. Nosso objetivo é o de-
senvolvimento com inclusão”. 

Editorial

 O ajuste e a crise
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Crônica

Amor é ódio?

Eis aí uma pergunta que, decerto, causa-
rá espanto. É o mesmo que indagar se água é 
fogo? Ora, ora, mas vai ver que você já está di-
zendo que sim. E quem sou eu para discordar? 

Voltando ao título da crônica, o amor se-
ria ódio e vice-versa? E como definir o amor, 
esse sentimento sublime? Li, outro dia, uma 
definição que muito me agradou a respeito do 
amor. “Amor é Deus em nós”. Que beleza. Sim, 
quem ama, está com Deus. Quem ama, com-
preende, quem ama perdoa, não julga, quem 
ama ajuda, quem ama vê o outro como vê a si 
próprio. Não faz ao outro o que não deseja que 
lhe façam. 

Paulo de Tarso disse que amava tanto Je-
sus que chegou a dizer: ”Não sou eu que vivo, é 
o Cristo que vive em mim”. Haverá maior pro-
va de amor? 

Jesus veio ao mundo para ensinar o amor. 
O amor ao próximo, que é o amor mais difícil 
do mundo. Mas, como ele era um grande pro-
fessor, e grande professor é aquele que prati-
ca o que ensina, o Mestre ensinou: “Amai-vos 
uns aos outros, como eu vos amei”. Que bela 
sentença! Ele dera o exemplo. Amou, mas não 
foi amado.

Continuando com o que disse acima, o 
ódio é amor? Que indagação estúpida, cronis-
ta! Ora, mas acontece que eu li, faz algum tem-
po, um texto de João de Brito, psicografado 
por Chico Xavier, em que ele disse que o amor 
é uma energia. E veja só estas suas conclu-
sões. Conclusões que não vi em parte alguma:

Para ele, o ódio é o amor que se envenena, 
a paixão é o amor que se incendeia, o egoís-
mo é o amor que se concentra em si mesmo, o 

ciúme é o amor que se dilacera, o orgulho é o 
amor que enlouquece, o vício é o amor que se 
embrutece”, e assim por diante. 

E bela é esta descrição do articulista, por 
sinal muito inspirado, chegando a seguinte 
conclusão: “O amor é a religião da vida”.

Mas, o que dizer das religiões que não 
ensinam amar? Religiões que discriminam, 
cujos fiéis cometem atos de terrorismo, que 
ainda apedrejam seus semelhantes? 

É preciso sempre lembrar de que o 
amor é energia, que o amor tudo cria, tudo 
transforma, tudo eleva.

Ocorre que o homem até hoje não soube 
amar. Amar ao próximo como a si mesmo. 

Mas, é preciso não esquecer de que 
amar não é dar beijinhos no outro, mas, so-
bretudo compreendê-lo. Compreensão, eis 
a palavra certa. E o que é compreender? É 
colocar-se no lugar do outro. Só isto. Colo-
que-se no lugar daquele que perdeu a visão, 
que perdeu os braços, a família, que perdeu 
o emprego, a saúde, que está sozinho no 
mundo. 

Ponha-se no lugar do outro, e pronto. 
Compreenda e aja. Lembremos sempre de 
que estamos no mundo para amar.

Não esquecer que a vida sem respon-
sabilidade é um crime. Não esquecer que o 
ódio, o orgulho, a vaidade, o egoísmo não 
dão paz interior a ninguém. 

Não esquecer que a vida é o seu gran-
de teste. Não se deite, na cama, para o sono, 
sem antes fazer um ligeiro balanço do que 
você fez durante o dia. E veja qual a nota 
que você merece.

Paulo de Tarso disse que amava tanto Jesus que chegou a dizer: ”Não sou eu 
que vivo, é o Cristo que vive em mim”. Haverá maior prova de amor?

 Carlos Romero - contato@carlosromero.com.br

Foi um e-mail que fez o Ministério 
Público Federal e a Polícia Federal a 
descobrirem a corrupção na Petro-
bras, informou o procurador da Repú-
blica Deltan Dallagnol. A força-tarefa 
investigava transações de doleiros, 
quando identificou e-mail de Alber-
to Youssef ao ex-diretor da estatal, 
Paulo Renato de Sousa, tratando da 
doação de uma Land Rover para este 
último, no valor de R$ 300 mil.

Qual o melhor remédio para combater a 
corrupção? Que tal Deltan Dallagnol? O 
jovem procurador da República está en-
tre os homens de frente que investiga os 
desvios de dinheiro público na Petrobras. 
Aos 33 anos, é coordenador, no Ministé-
rio Público Federal, da Operação Lava-Ja-
to, e tem posições firmes: “A corrupção 
rouba a comida, a escola e a saúde dos 
brasileiros”.

NOme de remédiO

UNInforme

CâmARA ITINERANTE DElAÇÃO

102 áREAS DE AlAgAmENTO: ATé quANDO?

Quando de sua estada na 
Paraíba, semana passada, o 
ex-senador Pedro Simon fez 
duras críticas ao PT e à presi-
dente Dilma Housseff, no caso 
da corrupção na Petrobras: “O 
PT fez o quê? Destruiu, loteou 
a Petrobras. Quem estava 
lá dentro foi indicado pelo 
partido”. Para o ex-senador, 
indicados para cargos deve-
riam ser averiguados quanto 
à sua capacidade técnica e 
ética para ocupar funções na 
estatal. 

A Câmara Itinerante apor-
ta em João Pessoa no 
próximo dia 10. Neste 
dia, o presidente Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ) e o 
relator-geral da refor-
ma política, deputado 
Marcelo Costa (PMDB-PI) 
participam da audiência 
pública sobre o projeto 
na Assembleia Legislati-
va da Paraíba. Ontem, no 
Rio Grande do Sul, Cunha 
disse que a reforma será 
votada em maio.

A Operação Zelotes deverá 
adotar o instrumento de 
delação premiada tal qual 
ocorre na Operação Lava-Jato. 
O Ministério Público Fede-
ral investiga corrupção no 
Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf ). Pela 
denúncia, conselheiros re-
cebiam propina para reduzir 
débitos fiscais de empresas. 
Estão na mira do MPF os ban-
cos Bradesco e Santander, 
Gerdau, Ford, Marcopolo e o 
grupo de comunicação RBS.

O problema é recorrente e pare-
ce insolúvel. Todos os anos, as 
mesmas áreas de João Pessoa 
ficam alagadas, quando do início 
do período chuvoso. A Defesa 
Civil do município, assim como o 
disse em anos anteriores, afirma 
que o problema é devido à tubu-
lação antiga, que tem pontos de 
estreitamento e não conseguem 
dar conta da demanda de água, 
o que faz com que o sistema de 
drenagem não funcione de forma 
adequada. Se assim o for, porque não se elabora um projeto definitivo para substituir a 
tubulação defasada, uma vez que os pontos críticos já foram identificados há tempos? 
Pelo mapeamento feito pelo órgão, existem 102 áreas de alagamento. Há lugares, como a 
Avenida Sérgio Guerra, nos Bancários, à altura da Cehap, e a Avenida Sanhauá, em frente 
à Estação Ferroviária, que o trânsito de pessoas e veículos fica absolutamente prejudi-
cado. Pior, os alagamentos trazem risco de acidentes para motoristas e transeuntes. Até 
quando teremos de conviver com isso? 

SElEÇõES
A nova Vila Olímpica Parahyba pode se tornar local de treinamento para seleções nacionais e 
estrangeiras, de acordo com o seu gerente, Antonio Meira Leal. As equipes de saltos ornamen-
tais dos Estados Unidos e de nado sincronizado da Rússia manifestaram ao Comitê Olímpico 
Brasileiro o interesse em treinar no parque aquático, um dos melhores da América Latina. Não 
existe nada oficializado, mas a seleção brasileira de saltos ornamentais também poderá de-
sembarcar por aqui. Todas visam a Rio 2016. 
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Rodovia Coremas-Piancó vai 
ser entregue hoje à população
Governo do Estado já 
investiu R$ 1,15 bilhão em 
estradas por toda a Paraíba

O governador Ricardo 
Coutinho (PSB) inaugura 
hoje, a rodovia Coremas-
Piancó, mais uma obra finan-
ciada pelo Governo do Estado 
orçada em R$ 18 milhões. A 
primeira solenidade será às 
11 horas, no Município de Co-
remas, e a segunda está mar-
cada para as 15h, na cidade 
de Piancó.  

Em pouco mais de qua-
tro anos, a gestão de Ricardo 
Coutinho já investiu, até ago-
ra, em torno de R$ 1 bilhão 
e 150 milhões em obras de 
pavimentação de estrada de 
rodagem em todo o Estado. 
E a previsão do governador 
é que até o final deste ano 
de 2015, a Paraíba não terá 
nenhuma cidade sem acesso 
através de asfalto.

Em outras duas rodo-
vias, já entregues, que benefi-
ciam diretamente Coremas, o 

Governo da Paraíba já inves-
tiu cerca de R$ 35 milhões: as 
que ligam Coremas aos muni-
cípios de Cajazeirinhas e São 
Bentinho e a outra que liga a 
São José da Lagoa Tapada. 

Ontem, no programa 
Fala Governador, que foi 
transmitido da Sala de Estu-
dos e Pesquisa Jório Machado 
no jornal A União, Ricardo 
Coutinho adiantou que Am-
paro é o 30º Município que 
sairá do isolamento e será 
entregue em breve dentro do 
Orçamento Democrático.

O importante, na ava-
liação do governador, é que 
a Paraíba faz o melhor pro-
grama rodoviário do Nordes-
te brasileiro e conta com 40 
obras de pavimentação em 
andamento, além de mais 
19 rodovias que estão sendo 
restauradas, perfazendo um 
total de 59 obras em execu-
ção no Estado. 

Até agora, foram realiza-
das 39 obras de pavimentação 
e 32 de restauração forman-
do, ao todo, 71 já concluídas 
na Paraíba. A grande maio-
ria será inaugurada entre os 
próximos meses de junho e 

julho. A outra parte que está 
sendo retardada “pelas boas 
chuvas”, como bem lembrou 
Ricardo Coutinho, será finali-
zada até o final do ano.

O governador acredita 
que “isso só pode orgulhar 
qualquer paraibano e ao 
mesmo tempo faz justiça 
ao nosso povo das regiões 
mais esquecidas do Esta-
do. A inauguração dessas 
estradas é algo que me en-
che de orgulho mais ainda 
quando percebo que cida-
des de dois mil habitan-
tes, e até menos, em outra 
formulação política, outros 
políticos jamais fariam ta-
manho investimento como 
este porque não teriam o 
retorno eleitoral que eles 
gostariam de ter”.

E acrescentou: “quan-
do vejo a concretização de 
projetos como estes eu fico 
feliz porque nós tivemos a 
coragem de fazer o que é 
certo e que era necessário. 
Eu tenho a certeza absolu-
ta que talvez ninguém ima-
ginasse, nem eu, que isso 
pudesse acontecer em tão 
pouco tempo”, concluiu.
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Ainda no seu programa 
Fala Governador, Ricardo 
Coutinho descartou qual-
quer hipótese de fechar o 
jornal A União e a Rádio 
Tabajara. Segundo disse 
quando “A União é um jor-
nal superavitário e que vai 
permanecer. Mesmo quando 
não era superavitário, fazia 
alguns favores que não esta-
vam dentro da cultura nem 
dentro de um leque de inter-
venções que, evidentemente, 
caberia ao Estado fazer. Isso, 
nós resgatamos tornando A 

União superavitária e luta-
mos para que continue”.

Na gestão passada, o 
governo socialista investiu 
mais de R$ 1 milhão na re-
forma do parque gráfico. E 
no mês passado, a sala da 
redação recebeu novas insta-
lações e equipamentos mais 
modernos. E outras salas da 
administração estão sendo 
reformuladas, tornando um 
ambiente mais moderno e 
adaptado a uma boa prática 
dos serviços que um editor e 
um jornal necessitam.

Para o governador Ricar-
do Coutinho, o jornal deve dar 
um passo adiante ocupando 
as redes sociais, disputan-
do outro tipo de tempo que 
não seja de 24 horas como 
o diário impresso. “A União 
precisa avançar, e para isto 
nós temos uma programação 
com este objetivo”, garantiu 
Coutinho destacando a im-
portância de A União como 
sendo o órgão de comunica-
ção mais antigo do Estado 
que cobriu, inclusive, todos 
os períodos da República.

Jornal A União e Rádio Tabajara
A maestrina inglesa Catherine Lar-

sen-Maguire foi o destaque do primeiro 
concerto do ano dos alunos do Projeto 
de Inclusão Social através da Música e 
das Artes (Prima), ontem, no Teatro San-
ta Catarina, em Cabedelo, que teve na 
plateia a presença do governador Ricar-
do Coutinho. Foram executadas obras 
como trechos da cantata Carmina Bura-
na, de Carl Orff e melodias populares, 
como a tradicional Mulher Rendeira, do 
cajazeirense Alfredo José do Nascimen-
to – conhecido por Zé do Norte.

Segundo o gestor do Prima, Alex 
Klein, participaram da orquestra e coral 
os polos de Cabedelo, Mandacaru, Bair-
ro dos Novais, Alto do Mateus e Tibiri, 
reunindo cerca de 120 alunos. “Os alu-
nos ficaram muito entusiasmados com a 
presença de Catherine Larsen-Maguire. 
Eles ensaiaram com ela por dois dias. É 

um contato que, certamente, deixará 
bons resultados tanto no campo profis-
sional quanto na formação da cidada-
nia de cada um deles”, disse.

Ainda de acordo com Alex Klein, a 
maestrina ficou encantada com o pro-
jeto. “Em contato com esses alunos de 
bairros carentes ela percebeu o quanto 
o Prima tem feito bem para a formação 
deles. Eles se comportam da melhor for-
ma possível e demonstram muito inte-
resse pela música, o que a deixou ainda 
mais encantada. É uma oportunidade 
que eles estão tendo de que é pos-
sível conquistar a igualdade, mesmo 
nas condições mais adversas”, pon-
tuou.

A maestrina Catherine Larsen-Ma-
guire é a segunda personalidade de 
destaque na música erudita a visitar o 
Prima em pouco mais de um mês.

Maestrina inglesa participa 
do primeiro concerto do ano

Prima em cabedelo

FOTO: Alberi Pontes/Secom-PB

O governador Ricardo Coutinho participou do primeiro concerto do Prima, em Cabedelo

FPF define três 
jogos do Estadual

A FPF definiu ontem três partidas 
pelo Estadual. Sábado, jogam Miramar x 
CSP, às 16h, no CT Ivan Tomás. Domingo, 
o Treze recebe o Bota no mesmo horário, 
no Amigão. Na segunda (6), atuam Auto e 
Campinense, às 20h30, no Almeidão. Hoje, 
às 20h30, no Teixeirão, jogam Stª Cruz e 
Treze, com Atlético e Lucena, amanhã, no 
mesmo horário, no Perpetão.

curtas

Aluguel tem alta 
acumulada de 3,16%

O Índice Geral de Preços do Mercado 
(IGP-M) encerrou o mês de março com 
alta de 0,98%. A variação ficou acima da 
registrada em fevereiro (0,27%) e abaixo 
da registrada no mesmo período do ano 
passado (1,67%). Nos últimos 12 meses, 
a taxa acumula alta de 3,16%, que é o 
índice utilizado como base de cálculo em 
renovações de contrato de aluguel.

Sine-JP conta com 
mais de mil vagas

O Sine-JP está com 1.077 vagas 
de trabalho para esta semana. As 
oportunidades são para diversas áreas e 
níveis de escolaridade, inclusive para pessoas 
com deficiência e Jovem Aprendiz. A maior 
oferta é para operador de telemarketing, 
com 700 vagas. O empregador não exige 
experiência, mas o candidato deve residir na 
capital e ter o Ensino Médio.

O Ministério da Saúde e a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) anunciaram 
no último dia 27 mudanças no 
cálculo feito para reajustar os 
preços dos medicamentos em 
todo o país. A definição dos 
novos critérios serve para 
adequar o índice à realidade 
do mercado. Segundo cálculos 
do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sindus-
farma), os medicamentos com 
preço controlado devem ter 
um reajuste médio a partir de 
hoje, entre 5,40% e 5,90%.

Já a expectativa do minis-
tério é que o percentual médio 
de reajuste fique abaixo da 
inflação; que o índice seja me-
nor em relação ao que seria 
calculado com a regra ante-
rior e que mais medicamentos 
tenham o menor reajuste de 
preço. Além disso, cada um 
dos três fatores que compõem 
a fórmula de reajuste terá uma 
data fixa para ser divulgado.

De acordo com o secre-
tário de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos, Jarbas 
Barbosa, os três fatores pas-
sam a ser definidos conforme 
a concorrência dos grupos de 
mercado, classificados como 
não concentrados, modera-

damente concentrados e alta-
mente concentrados.

“Com isso, buscamos 
dar maior previsibilidade, 
racionalidade, transparência 
e segurança”, explicou Jarbas. 
“O mercado será considera-
do como um todo, não ape-
nas o varejista [serão incluí-
das as vendas hospitalares e 
as compras públicas]. Você 
passa a acompanhar melhor 
as tendências de mercado”, 
completou.

Um dos principais impac-
tos da mudança é a redução do 
rol de medicamentos sujeitos 
ao maior reajuste de preço. Do 
total, 21,57% dos medicamen-
tos regulados terão o maior 
reajuste, enquanto a maioria  
(51,73%) vai sofrer o menor 
índice de reajuste.

As novas regras, de acor-
do com o secretário, incluíram 
sugestões da consulta pública 
realizada em 2014 com a par-
ticipação de entidades que re-
presentam mais de 150 indús-
trias farmacêuticas.

“As medidas que estão 
sendo tomadas vão resultar, 
sem dúvida nenhuma, em 
um desembolso menor na 
compra de medicamentos”, 
destacou o ministro da Saú-
de, Arthur Chioro.

Reajuste médio fica 
entre 5,40% e 5,90%

medicamentos

Os contribuintes parai-
banos com inscrição esta-
dual precisam baixar a nova 
versão da Nota Fiscal Ele-
trônica (NF-e) até hoje para 
continuarem emitindo notas 
e evitar, assim, problemas 
de interrupção em seu fatu-
ramento. Conforme a Nota 
Técnica 2013/005, a partir de 
1º de abril, a emissão da NF-e 
somente vai aceitar a versão 
3.1da NF-e.  A empresa pode-
rá baixar o programa gratuito 
nesse link http://www.emis-
sornfe.fazenda.sp.gov.br/do-

wnload_v310.html. A versão 
2.0 da NF-e será desativada às 
23h59 de amanhã. A medida 
é válida para todo o país.  

O chefe do Núcleo de 
Análise e Planejamento de 
Documentos Fiscais da Re-
ceita Estadual, Fábio Roberto 
Silva Melo, disse que a nova 
versão é mais avançada e traz 
novos campos de preenchi-
mento como as identificações 
de venda para consumidor fi-
nal, de venda presencial, pela 
Internet ou por outros meios 
de atendimento.

NF-e só vai aceitar 
a nova versão 3.1

a Partir de amanhãIndependência 
tem seu projeto 
de revitalização 
apresentado

Um dos principais mar-
cos históricos de João Pessoa, 
a Praça da Independência, vai 
passar pelo mais completo 
processo de revitalização des-
de a inauguração em 1922. O 
projeto, que será apresentado 
à população pelo prefeito Lu-
ciano Cartaxo, hoje, às 9h, em 
frente ao Colégio Marista Pio 
X, prevê a realização, manu-
tenção e reparos nos passeios 
públicos, mobiliários urbanos, 
jardins, monumento central 
(Obelisco) e busto. As obras 
começam logo após a apresen-
tação do projeto.

A ação faz parte do paco-
te de obras da Prefeitura de 
João Pessoa para recupera-
ção dos espaços tradicionais 
da cidade, revitalizando as 
praças e os canteiros da ca-
pital. “Consideramos que as 
praças, as áreas verdes, bem 
como outros espaços livres 
são indispensáveis para o 
bem-estar, o lazer e a eleva-
ção da qualidade de vida da 
população dos centros urba-
nos”, destacou o prefeito Lu-
ciano Cartaxo. O secretário 
de Planejamento, Zennedy 
Bezerra, lembra que o traba-
lho será feito de forma con-
junta pelas Seplan e Sedurb.

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba concedeu, ontem, uma 
Antecipação de Tutela que de-
termina a imediata suspensão 
da greve dos professores do 
Município de João Pessoa. A 
decisão foi tomada pela desem-
bargadora Maria das Graças 
Moraes Guedes, que entendeu 
que a paralisação da categoria 
afeta diretamente a vida dos alu-
nos, podendo causar “danos irre-
paráveis ou de difícil reparação”.

Entre os prejuízos elen-
cados pela desembargadora 
estão a “possibilidade de com-
prometimento do ano letivo” e 
de “potencialização do proble-
ma de evasão escolar”. Ela tam-
bém destacou o “impedimento 
do acesso de crianças e adoles-
centes à merenda escolar du-
rante a greve”. 

Professores decidiram 
à tarde, em assembleia, pela 
mantenção do movimento.

TJ pede suspensão, 
mas a greve continua
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de aeronaves atualmente
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Festival É Tudo Verdade 
vai homenagear 
Eduardo Coutinho
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Fascinação pelas formas
Artista se destaca com belas peças em cerâmica que permanecem em 
exposição montada na Estação das Artes até o próximo dia 26 de abril
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Projeto Violadas 
inicia temporada 2015 
hoje, na capital 
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Guilherme Cabral  
guipb_jornalista@hotmail.com

As esculturas de diferentes tamanhos e formatos remetem à atividades humanas ao longo da história, numa justa homenagem da artista ao universo das mulheres 

FotoS: Ortilo Antônio

tipicamente maternal, ou seja, ama-
mentando. Aliás, a mulher grávida é 
uma inspiração constante na rotina 
de Selma Sanches. Desde 2009, suas 
obras retratando a fêmea nesse esta-
do têm sido selecionadas para ilus-
trarem as capas da Revista Brasileira 
de Saúde Materno Infantil, do Recife 
(PE), publicada trimestralmente nos 
idiomas português e inglês. Ela já 
esculpiu mais uma, que estampará o 
próximo número. 

“A arte é motivadora, humaniza as 
pessoas. Acho que a mulher é impul-

sionada pela arte e a 
sensibilidade. A sen-

sibilidade da mu-
lher ajuda muito 

na criação das 
formas femini-
nas. A mulher 
que retrata 
outra mulher 
tem mais fa-

cilidade e a 
arte é como 
a mola, que 
impulsiona 
para a vida”, 

confessou 
Selma Sanches, 
que também 

participou, até o último sábado, da 
coletiva intitulada Mulheres em Cena, 
realizada pela Galeria Gamela, em 
João Pessoa, para também homena-
gear o sexo feminino. E, em dezem-
bro de 2014, ela já havia integrado a 
exposição denominada Entre Redes e 
Promessas, promovida pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). 

Sobre a artista 
Nascida na Ilha do Governa-

dor (RJ), Selma Sanches é formada 
em Design de Moda e estudou na 
Escola de Artes Cândido Xavier, no 
Rio de Janeiro. No momento, cursa 
o último ano de Comunicação Social 
no Instituto de Educação Superior da 
Paraíba (Iesp). “Minha monografia 
será direcionada para a arte tera-
pia”, disse ela, que está radicada 
no Estado há 14 anos, que é seu 
tempo de carreira como artis-
ta visual. “Escolhi a Paraíba 
para morar pela qualidade 
de vida e onde poderia me 
dedicar somente a minha 
arte”, justificou a artis-
ta, que veio residir no 
Estado depois de se 
aposentar.

Quinze esculturas em 
cerâmica - produzidas 
a partir de 2012 - da 
artista visual carioca 
Selma Sanches integram 
a individual intitula-
da Feminina Arte, que 
permanecerá aberta à 

visitação do público até o próximo 
dia 26 de abril, na Estação das Artes 
Luciano Agra, prédio anexo à Estação 
Cabo Branco, localizada no bairro Al-
tiplano, em João Pessoa. A exposição 
tem a curadoria de Lúcia França, que 
escolheu obras para retratar e valo-
rizar o universo feminino, dentro do 
objetivo de homenagear o Dia Inter-
nacional da Mulher, que transcorreu 
em 8 de março. 

“A curadora já conhecia o meu 
trabalho e quis minhas obras que 
valorizassem a mulher para essa 
exposição”, disse Selma Sanches 
para o jornal A União. As escul-
turas foram esculpidas em argila 
branca e, também, na tonalidade 
negra, coloridas com engobes mine-
rais, que é uma tinta fabricada pela 
própria artista, utilizando elemen-
tos da argila. “Gosto muito de cores. 
O claro e o escuro das formas e os 
espaços vazios das esculturas me 
fascinam”, confessou ela.

Na exposição, que foi aberta no 
dia 13 deste mês, Selma Sanches 
retrata, por exemplo, mulheres afri-
canas carregando suas crianças bem 
junto ao corpo, como fazem - numa 
comparação - as mães considera-
das “cangurus”, as quais levam seus 
rebentos dentro de um suporte. Ou, 
ainda, aquelas chefes de famílias con-
temporâneas que, com disposição, 
saem à luta para garantir o pão de 
cada dia dos filhos. “Nada tira a ale-
gria delas”, garantiu a artista visual, 
destacando, ainda, uma outra peça, 
na qual uma mulher segura um filho 
em seu regaço. “É uma releitura da 
Pietá”, disse ela, referindo-se à escul-
tura em mármore - cujo significado é 
Piedade, em português - do italiano 
Michelangelo, datada de 1499 e que 
representa Jesus Cristo morto nos 
braços da Virgem Maria. 

Enquanto passeia, observando 
atentamente cada peça, o visitan-
te ainda terá a oportunidade para 
apreciar esculturas de mulher em 
gestação  e, ainda, em uma situação 



Seca não é mais privilégio do 
Nordeste. Os estados de São Paulo 
e do Rio de Janeiro amargam 
cruentos estios. Até recentemente, 
o povo de São Paulo estava beben-
do a água que o diabo coou. Água 
pouca, das últimas reservas do 
complexo de represas da Canta-
reira. E racionada, dia sim, dias 
não.

A água que São Paulo bebe 
não vem só de 
seus mananciais, 
mas também do 
Rio de Janeiro e 
de Minas Gerais. 
A água generosa 
de Minas, que 
atravessa grande 
parte do Nordeste 
para se lançar no 
Atlântico. Água 
que acende as lu-
zes e gira as má-
quinas da Terra 
de São Sol, como 
chamava o poeta 
Jorge de Lima.

É um sonho 
pensar que a 
água do Rio dos 
Currais dá para 
irrigar o gran-
de sequeiro do 
Semiárido Irregular. José Guima-
rães Duque fez a conta e disse que 
todas as águas do Nordeste, de 
superfície ou subterrâneas, só dão 
para irrigar 1% (um por cento) do 
sequeiro, ou seja, da área coberta 
pelas caatingas e pelos carras-
cais. 

Duque disse isso em 1949, no 
seu livro “Solo e água no Polígono 
das secas”. Livro básico para se 

entender o Semiárido. Livro ponto 
de partida para a compreensão do 
sequeiro brasileiro, único Semiá-
rido irregular do mundo. Quem 
duvidar, que refaça a conta. É só 
medir a vazão dos rios, a cubagem 
dos açudes, a reserva dos aquí-
feros, e somar. Hoje, os recursos 
são maiores e mais exatos do que 
ontem, no tempo de Duque.

Aí vem São Paulo e pede água 
para sua seca. Ainda 
não pediu para en-
trar no Polígono das 
Secas, mas é candi-
dato em potencial. 
Quando o Polígono 
foi definido legal-
mente, acrescentou-
se, aos nove estados 
do Nordeste, o Norte 
de Minas Gerais e 
do Espírito Santo, 
inseridos que foram 
na área abrangida 
pela Sudene. 

Não falta quem 
diga que foi uma 
manobra política, 
para interessar o en-
tão presidente Jus-
celino Kubitschek, 
cigano mineiro. O 
fato é que Juscelino 

aprovou o projeto da agência de 
desenvolvimento. Ninguém re-
clamou da entrada de Minas e do 
Espírito Santo no reino do Polígo-
no. Apenas os mais críticos dizem 
que no Norte mineiro chove 900 
milímetros anualmente, quando 
no Sertão do Nordeste chove 800 
e nas regiões mais secas chove 
500 milímetros. Em Cabaceiras e 
no Raso da Catarina, polos secos 

do Brasil, chove 242 milímetros. 
O deserto começa em 240 milíme-
tros. Por dois milímetros, o Brasil 
não tem desertos.

Quando Spix e Martius es-
creveram sua monumental “Flora 
brasiliensis” (uma obra de quin-
ze grandes volumes, em latim), 
reduzida por Martius em “Reise in 
Brasilien”, descreveram a Caatinga 
como extensa até o Rio de Janeiro. 
Pode-se ver, nas praias da periferia 
do Rio, a presença de cactos. Como 
nas montanhas de Minas. São re-
manescentes da Caatinga litorânea 
e da Caatinga da serra. Com mais 
um empurrão, se chega a São Pau-
lo. Chega-se à Cantareira. 

Aquelas chuvas torrenciais 
que desabaram sobre a capital 
paulista não completaram 20 
% (vinte por cento) das reser-
vas do complexo da Cantareira. 
Nem subiram satisfatoriamente 
o nível do rio Paraíba do Sul – o 
rio medonho do romance de José 
de Alencar. Faltou pouco para 
Peri e Ceci perecerem na cheia do 
Paraíba. Seriam suas primeiras 
vítimas.

Essas e outras me fazem lem-
brar o projeto que a Uinão Sovié-
tica fez, de graça, da interligação 
das bacias brasileiras, no começo 
dos anos cinquenta. Foi publicado 
na íntegra pela revista O Cruzeiro, 
resumido e criticado pelo jornal 
Estadão. O momento é propício 
para se rever o projeto russo, 
antes que a seca de El Niño trans-
forme esses arquivos em folhas 
caducas, folhas da seca.

(Esta coluna é publicada ter-
ça, quinta e sábado.)
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Preciosos milímetros

Chuvas esparsas

  

Escritor - fer.mengo@uol.com.br 

Fernando
Vasconcelos

Queda de aeronave
Quando ocorre uma queda de aeronave, como 

essa da semana passada na França, o mundo fica 
comovido. E quem não se lembra dos dois desas-
tres aéreos, quase simultâneos, envolvendo um 
avião da Gol e outro da Tam? Muitas vidas foram 
ceifadas (199 somente no voo da Tam), muitos 
bens perdidos e as pessoas perguntam: cadê a 
indenização? Sete anos e mais de sete meses depois 
do acidente com o avião da Tam, ocorrido em 2007 
no aeroporto de Congonhas, a ação penal ainda 
não tem sentença. Tramitando na 8ª Vara Federal 
Criminal de São Paulo (capital), os autos aguardam 
julgado monocrático de absolvição ou condenação 
desde oito de agosto do ano passado. Depois a ação 
ainda deve percorrer outras etapas processuais: 
TRF-3, STJ e STF.

A Procuradoria da República pediu, em quatro 
de abril do ano passado, pena de até 24 anos de 
prisão para a ex-diretora da Anac, Denise Abreu e 
para o ex-diretor da Tam, Marco Aurélio Miranda 
e Castro, apontando-os em razões finais, em ação 
penal, como responsáveis pelo referido acidente 
aéreo. A Procuradoria pede também a alteração 
da imputação penal, de crime culposo para doloso. 
Caso a Justiça confirme conduta dolosa dos réus, 
ambos cumprirão pena em regime inicial fecha-
do.

Sobre o assunto, escrevi à época: “Está aconte-
cendo, no cenário dos transportes aéreos brasilei-
ros, verdadeiro pânico por parte dos passageiros e 
desrespeito a esses mesmos passageiro e a todos 
os interessados no transporte aéreo. Quem está 
sofrendo com os transtornos se sente desampara-
do, por não ver resultados imediatos nas medidas 
adotadas para reverter o caos em que se transfor-
maram os saguões dos aeroportos. O Código de 
Defesa do Consumidor garante o direito à informa-
ção sobre os serviços prestados, mas não é o que se 
vê nesse caso. Se o consumidor tivesse informação 
prévia da empresa aérea sobre o atraso dos voos, 
por exemplo, poderia adiar o deslocamento desne-
cessário até o aeroporto, evitando o desconforto 
da longa espera. O colapso no sistema de controle 
aéreo, agora às claras, mostra o risco que estáva-
mos correndo, sem saber”. 

Responsabilidades
Não adianta transferir culpas ou responsabi-

lidades, porque a apuração destas, nesse caso, é 
objetiva e não admite perquirição sobre possíveis 
culpados. Têm responsabilidade o Governo, as 
empresas aéreas e todos os prestadores de serviço 
envolvidos. Em tese, pode-se recorrer à Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), embora esta em 
muito se assemelhe às outras agências reguladoras, 
pelo desprezo com que trata os cidadãos que recor-
rem aos seus serviços. Além disso, quem se sentir 
prejudicado deve se documentar sobre os prejuízos 
sofridos com os atrasos, caso deseje acionar o Jui-
zado Especial Cível para ressarcimento por perdas 
e danos. Podem ser acionadas a Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a Anac 
e as companhias aéreas.

Os controladores aéreos, que à época dos aci-
dentes, reivindicavam menor carga de trabalho para 
não comprometer a segurança, devem estar acober-
tados de razão. Mas não se pode, diante de casos gra-
ves de responsabilidade, ficar procurando culpados 
ou lamentando situações. Se o Sindicato dos con-
troladores de voo estimular o caos, também poderá 
ser responsabilizado. Na impossibilidade de acordo 
diretamente com a companhia aérea, o passageiro 
deve procurar os órgãos de defesa do consumidor e, 
se necessário, entrar com uma ação na Justiça. Por 
mais que as empresas possam ser questionadas so-
bre procedimentos do dia a dia, elas não controlam o 
tráfego aéreo, nem os aeroportos.

Só respondem pela segurança de suas aeronaves 
e tripulações, não por rotas, superlotação de aero-
portos, falta de investimento em segurança. 

Dano moral
Recente decisão do TJRS – já com trânsito em 

julgado – condenou a Tam Linhas Aéreas ao paga-
mento de uma reparação por dano moral no valor 
(nominal) de R$ 50 mil à sobrinha e afilhada de um 
casal falecido no acidente de 2007 acima referido. 
A singularidade da ação é que – modificando a 
sentença de primeiro grau – a 11ª Câmara Cível do 
TJ gaúcho declarou abusiva a cláusula, constante 
de acordo anterior – firmado pelos parentes desse 
mesmo casal – em que se obrigavam a ressarcir a 
TAM, caso outros familiares das vítimas buscassem 
indenizações. O voto proferido pelo desembargador 
relator traz uma interpretação ampliativa de 
beneficiários de dano moral.

Guimarães Duque 
fez a conta e 
disse que todas 
as águas do 
Nordeste só dão 
para irrigar 1% 
(um por cento) 
do sequeiro

 

Lourdinha Luna Escritora, membro da Academia de Letras de Areia e da Aflap lourdinhaluna@uol.com.brArtigo

A chuva mexe com minhas raízes telúricas e deixa-
me romântica. Sonho com açude cheio e pejado de alevi-
nos, roças viçosas, gado gordo e campos verdejantes. No 
conjunto, se real, vislumbra-se sinais de prosperidade e 
satisfação para os que esperam uma colheita com bons 
resultados, inclusive para o cofre estadual. 

Exclui de minha pauta para esta crônica, assuntos 
em voga, em especial, sobre a corrupção na Petrobras, 
política, literatura,  ciências,  artes e religião. De fora estão 
todos os comentários, na linha da perversão, por via dos 
jornais, revistas, televisão e internet que agridem nos-
sa alma e nos deprimem, por serem eivados de crimes, 
improbidades, a maior parte,  embora sob esse aspecto 
exista a perspectiva de mudança no estilo antigo, ditado 
pela impunidade.

Hoje só me interessa ouvir que a pluviometria au-
mentou no Cantareira e que os açudes construídos por 
Epitácio em 1922/24 e os de Getúlio Vargas 1931/34no 
Nordeste estão, embora lentamente, subindo de nível.

Quero falar de um assunto vigoroso, embora originá-
rio em uma fase adversa. O ano de 1912, fora sáfaro para 
os agricultores sertanejos. As experiências creditadas à 
Santa Luzia (13.12.12), não exibiram as lágrimas da vene-
rada protetora dos invernos criadores. Elas se transmuda-
vam em orvalho para umedecer a terra ignara. A falta de 
invernia a vegetação feneceu.  As árvores, despidas de sua 
folhagem, eram mortas-vivas.  A paisagem triste invadia 
as almas. 

De positivo, apenas, o pressagio agourento de não 
haver inverno naquele ano. A ausência da barra de Nim-
bus pardacentos avisava que as chuvas não cairiam, ou 
seriam tênues e rápidas. Morreu o alento dos que espe-
ravam tempo promissor para suas lavouras e os açudes 
da zona rural com sangria volumosa. A seca generali-
zada no Sertão, Cariri e Curimataú se anunciava, com 
toda a sua pujança. Era sinal incontestável de sua sanha 
devastadora. 

Até então se desconhecia a ação do El Niño e de La 
Niña, que só se começou a falar nas duas vertentes, no 
fim do século passado. Até então, creditava-se a chegada 
do inverno aos Ventos Elísios que partiam dos Açores, 
alcançavam o Piauí e desciam para os outros Estados 
nordestinos. No presente, a informação mudou de rumo e 
é atribuída à ciência.

De feliz naquele ano (1912), deduz o convite da 

Paraíba para Epitácio Pessoa representa-la no Congresso 
da Velha República.  Sua atuação fora fecunda, pelo valor 
pessoal e determinação de fazer, no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), posto que exerceu até 1912, ao  aposentar-se.

Recusada, incialmente, a candidatura, em que foi 
alegada, a débil saúde, retrocedeu ao receber do Senado 
autorização para afastar-se das atividades legislativas, o 
tempo necessário para a recuperação no seu vigor físico. 
A patologia era prenúncio do mal de Parkson que iria 
levar-lhe a vida. 

No período que passou na Casa das Leis, teve atua-
ção destacada, na consolidação da sonhada redenção do 
Nordeste. 

No Congresso da República iniciou uma luta pela 
consolidação e redenção das vítimas das secas periódicas, 
falhas para o armazenamento da água de beber.  A batalha 
que encetou para homens e animais não morrem de sede, 
foi relevante. Sua obsessão iria realizar-se mais adiante,  
quando na Presidência da República em 1919/22.

Para as circunscrições mais carentes – Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará - há uma perspec-
tiva de mais de 100 grandes reservatórios distribuídos 
na zona conflagrada, em sua gestão na Presidência da 
República. 

Findo o período de Epitácio assumiu Artur Ber-
nardes, suspendeu os trabalhos inconclusos, dando 
um prejuízo à Nação brasileira de milhões de con-
tos de reis. O material foi, rapidamente, pilhado, de 
caçambas a caminhões, carroças, enxadas, pás, que 
sumiram, como por encanto, embora o nome dos 
larápios fossem conhecidos.   Sem falar na finalidade 
a que se destinavam os açudes construídos no seu 
operoso Governo Federal.

 Há uma robusta literatura sobre essa maldade, que 
alijou dos sertanejos nordestinos um direito que lhe ca-
bia, para sobreviver – a água doce armazenada. 

Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, teve suas com-
pensações, por via da Paraíba. Ao ser fundada a Aca-
demia Paraibana de Letras, em 1942, por Coriolano de 
Medeiros e vários intelectuais conterrâneos, é patrono, 
por escolha unânime, cadeira 31, do sodalício criado, 
em 1942. 

Hoje ele dorme o sono eterno no seu querido e ines-
quecível berço, no Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele teve 
o que mereceu.

Farolito Otávio Sitônio Pinto   Escritor - sitoniopinto@gmail.com
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Futebol, paixão e mídia

A Seleção Brasileira de Futebol jogou na quinta-feira 
(26/3) e no domingo (29/3). Duas vitórias. Para mim, foi 
como se não tivesse entrado em campo. Não prestei a míni-
ma atenção nas partidas e fiquei sabendo dos jogos em cima 
da hora. 

Sempre gostei de futebol, principalmente de praticar. 
Aprecio a estética dessa modalidade, porém os bastidores do 
esporte, nos quais o dinheiro comanda (a exemplo de prati-
camente todos os setores da sociedade), me enojam. 

Ao perceber essa indiferença em relação às partidas já 
citadas, perguntei-me se as pessoas ainda ligam para a sele-
ção. A vergonha na Copa do ano passado fez com que muita 
gente criasse uma aversão ao time verde e amarelo. Mas, ain-
da é inegável: o futebol continua sendo a paixão nacional.

Já que minha pesquisa de mestrado passa pelo jornalis-
mo esportivo, aprofundei os estudos sobre a relação do fute-
bol com a mídia no Brasil. De acordo com diversos pesquisa-
dores, quando a mídia começou a dar atenção extensa a esse 
esporte, como meio de ganhar audiência e lucro, o futebol já 
era paixão no Brasil e já configurava importante elemento da 
cultura nacional. Até Gilberto Freyre escreveu sobre o modo 
brasileiro de jogar futebol, na década de 40. 

Exemplos dessa força do futebol nos rumos do Brasil 
podem ser encontrados no livrinho chamado “90 minutos 
de sabedoria: a filosofia do futebol em frases inesquecíveis”. 
A obra reúne frases, relacionadas ao futebol, de jornalistas, 
jogadores, escritores e outras personalidades. 

Um desses exemplos é o telefonema dado, em 1958, 
pelo então presidente do Brasil, Juscelino Kubitscheck, para 
João Havelange, à época presidente da Confederação Bra-
sileira de Desportos (CBD). Na ligação, Juscelino explica e 
depois pergunta: 

“Durante a Copa do Mundo na Suécia, substitui vários 
ministros e não houve uma única palavra a respeito nos jor-
nais. Estou pensando em fazer novas mudanças em futuro 
próximo. Qual é a data da próxima Copa do Mundo?” É a mí-
dia sendo pautada principalmente pelo maior evento espor-
tivo do mundo. E naquela época nem era tão grande assim. 

Outro exemplo mostra como o futebol serviu para des-
viar a atenção dos horrores que eram praticados pela ditadura 
militar, durante a Copa de 1970. Sobre o assunto, o jornalista 
Roberto Ramos, que escreveu uma dissertação de mestrado 
sobre futebol e ideologia de poder, afirmou o seguinte:

“O Brasil conquistou o campeonato mundial da tortura. 
Prendeu, aleijou e matou. Não deixou vestígios. O futebol era 
cúmplice. Escondia a face dos ditadores. Transformou-se na 
grande mentira nacional, superior a das autoridades do go-
verno Médici.”

É necessário ressaltar que a mídia potencializou e con-
tinua potencializando o “poder” do futebol mundo afora. O 
esporte é o preferido pelos meios de comunicação no nosso 
país e não há indícios que demonstrem que isso vai mudar. 
Cabe-nos compreender que se trata de um tipo de diversão e 
que não pode influenciar nas nossas vidas a ponto de masca-
rar a realidade. 

Claro, a sociedade é cada vez mais complexa e mesmo 
com as uniformizações impostas pela globalização e pela 
mídia também cresce a demanda por outros conteúdos. Essa 
parece ser a saída, mesmo que ainda não seja vista como tal. 

Raul Ramalho
jornalista
raulramalhojornalistacg@gmail.com

Mídias em destaque
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SERVIÇO

Golpe Duplo
Um trapaceiro profissional (Will Smith) começa a treinar 

uma novata na profissão (Margot Robbie), até os dois se apai-
xonarem. Ao mesmo tempo, o sujeito tem que lidar com um 
importante adversário, dono de uma empresa de carros (Rodrigo 
Santoro).

Tônio

Eduardo Coutinho é reconhecido pelos seus documentários audiovisuais

Completando 20 anos, o Festival 
Internacional de Documentários É 
Tudo Verdade começa no dia 9 de 
abril, em São Paulo, e no dia 10 de 
abril, no Rio de Janeiro, apresentan-
do 109 filmes de 31 países, 16 deles 
inéditos.

Segundo Amir Labaki, fundador 
e diretor do festival, serão feitas neste 
ano três homenagens. “Há, na verdade, 
três efemérides a celebrar: os 80 anos 
de um dos maiores cineastas brasilei-
ros, Vladimir Carvalho, o centenário 
de nascimento de um de nossos inspi-
radores, Orson Welles (1915-1985), e 
as duas décadas do festival”, disse ele.

Os 80 anos de Carvalho serão 
celebrados com a apresentação de 
quatro de seus principais longas e 
dois retratos biográficos dedicados a 
ele, entre eles o filme Conterrâneos 
Velhos de Guerra (1991), que conta 
histórias dos trabalhadores, de todas 
as partes do Brasil, que participa-
ram da construção da nova capital, 
Brasília.

O centenário de Welles, por 
sua vez, será comemorado com a 
exibição de It’s All True – Baseado 
em Um Filme Inacabado de Orson 
Welles (1993), de Bill Krohn, Myron 

Produção revela homem ensinando mulher a trapacear

Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil

Meisel e Richard Wilson, um filme 
sobre o documentário interrompido 
rodado por Welles no Brasil em 1942, 
além da versão restaurada de Verda-
des e Mentiras (F for Fake, 1973), um 
ensaio sobre o verdadeiro e o falso, 
a autoria e a arte, desenvolvido a 
partir de um perfil do falsificador de 
pinturas do século 20 Elmyr de Hory 
(1905-1976).

Os 20 anos do festival serão co-
memorados especialmente com duas 
mesas-redondas, que vão discutir a 
produção documental do período, e 
uma retrospectiva de filmes chamada 
20! Vinte aos Pares.

A sessão de abertura vai apresen-

tar o filme Últimas Conversas, o último 
documentário dirigido por Eduardo 
Coutinho (1933-2014). Com cerca de 
uma hora e meia de duração, Coutinho 
dialoga com jovens estudantes cario-
cas. “Últimas Conversas não carregava, 
de origem, as marcas de um filme de 
despedida, mas é um belíssimo fecho 
para uma das obras mais originais da 
história do documentário mundial e do 
cinema brasileiro”, disse o diretor.

O festival termina no dia 19 de 
abril em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
mas depois seguirá para Belo Horizon-
te (29 de abril a 4 de maio), Santos (7 a 
10 de maio) e Brasília (27 de maio a 1º 
junho). A entrada é gratuita.

Festival comemora 20 anos, apresentando 
documentários de 31 países, no mês de abril

O DUELO (BRA 2014). Gênero: Comédia. Dura-
ção: 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 mulhe-
res, 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: Comédia. 
Duração: 105min. Classificação: 14 anos. Dire-
ção: Glenn Ficarra, John Requa. Com Will Smith, 
Margot Robbie, Rodrigo Santoro. Um trapaceiro 
profissional (Will Smith) começa a treinar uma 
novata na profissão (Margot Robbie), até os dois 
se apaixonarem. Ao mesmo tempo, o sujeito 
tem que lidar com um importante adversário, 
dono de uma empresa de carros (Rodrigo 
Santoro).  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 Bal-
dwin, 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
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Novos 
artistas

Preparado para retomar suas 
atividades este ano, o Projeto 
Violadas inicia sua 6ª temporada 
consecutiva, trazendo ao público 
pessoense com o jovem Herbet 
Douglas. O Concerto acontece 
às 20h30, na Usina Cultural 
Energisa. Os Ingressos custam 

R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia) e a renda é toda 
revertida para o músico convidado.

O Concerto é uma parceria entre PaVio 
- Paraíba Violões e Usina Cultural Energisa, 
conta novamente com talentosos violonistas, 
a grande maioria de nosso Estado, mas sem-
pre buscando expandir suas atividades, tra-
zendo também violonistas de outras partes 
do país e algumas atrações internacionais.

Na noite de hoje será possível obser-
var o crescimento musical do jovem Her-
bet Douglas, que apresenta um repertório 
repleto de peças e autores consagrados, 
obras fundamentais do violão clássico. 
O repertório apresentado por Herbet 
Douglas passeia por peças fundamentais 
do repertório do violão dito clássico ou 
erudito. Os autores e as obras visitadas 
abrangem diversos gêneros e estilos e 
exigem bastante da técnica violonística, 
servindo de fonte de material tanto para o 
aperfeiçoamento motor, assim como para 
o desenvolvimento interpretativo.

A programação que fará parte do con-
certo a 1ª parte será J. Kaspar Mertz (1806-
1856) Bardenklange Op. 13, Romanze, 
Unruhe, Fernando Sor (1778-1839), Estudo 
Op. 35 No 13 em Dó Maior, Estudo Op. 6 No 
2 em Lá Maior, Estudo Op. 35 No 17 em Ré 
Maior, Manuel M. Ponce (1882-1948, Sonata 
Romântica, I - Allegro Moderato, H. Villa 
Lobos (1887-1959), Prelúdio Nº 2 Estudo 
Nº 11, Mauro Giuliani (1781-1829) e Grand 
Overture Op.61, já a 2ª parte será composta 
por J. S. Bach (1685-1750), Prelude e Allegro 
BWV 998, Francisco Tárrega (1852-1909), 
Recuerdos de la Alhambra, Joaquín Rodrigo 
(1901-1999), Junto al Generalife e Agustin 
Barrios (1885-1944).

Sobre o músico
Herbet Douglas é natural de João 

Pessoa-PB iniciou seus estudos musicais e 
violonísticos aos 11 anos com seu irmão, 
e também violonista erudito, Thiago Hen-
rique. Em 2011, aos 14 anos, ingressou na 
Escola de Música Anthenor Navarro (Eman), 
onde estudou teoria musical com o pro-
fessor Wilame Corrêia, Pedro Wellington e 
Nadya Amorim. Sob a orientação de Darlan 
Nascimento, seu professor de violão na 
Eman, travou contato com obras da literatu-
ra violonística pertencentes a diversos perí-
odos da história da música, possibilitando a 
construção de repertório para recital solo de 
violão. Assim, como primeira apresentação 
pública, participou do evento de comemora-
ção dos 80 anos da Eman, no final de 2011, 
ocorrido na Sala Banguê do Espaço Cultural. 
Atualmente, está no Curso Superior de Li-
cenciatura em Música na UFPB, sob orienta-
ção violonística do professor Albergio Diniz.

Seu Pereira é a atração do 
Sarau na Usina Cultural Energisa

Acontece hoje o Sarau que 
dará continuação a programação 
cultural deste mês de março. O 
evento será realizado no Café da 
Usina Cultura Energisa, localizada 
na Avenida Juarez Távora, no bair-
ro da Torre, em João Pessoa, e terá 
a participação de Jonathas Falcão 
(Seu Pereira) que mistura poesia 
com músicas de sua autoria. A fes-
ta está marcada para começar às 
19h. O custo do couvert artístico é 
de R$ 5,00.

Em entrevista ao jornal A 
União, Seu Pereira disse que neste 
Sarau, ele tocará músicas em voz e 
violão, além de músicas novas, ele 
recitará poesias. “É muito grati-
ficante perceber a identificação 
das pessoas com as canções. Eu 
me surpreendo a cada show com 
o número de pessoas que cantam 
comigo as canções”, disse.

O sarau terá a mediação de Ma-

ria Hawley e o espaço é dedicado à 
recitação poética, música e outras 
manifestações artísticas.

Sobre Seu Pereira
Jonathas Pereira Falcão é can-

tor e compositor, atua no cenário 
musical paraibano desde 1996, 
quando começou a se apresen-
tar nos palcos de João Pessoa e a 
disponibilizar canções para intér-
pretes locais, a exemplo de Gláucia 
Lima, Sandra Belê e Chico Corrêa 
& Eletronic Band. Também já foi 
gravado pela banda paulista Axial e 
o grupo Água na Boca da cidade de 
Nantes, na França.

 

Jonathas Falcão desponta na música

Lucas Duarte
Especial para A União

n Sarau com Seu Pereira
n Data: Hoje
n Hora: 19h
n Local: Café da Usina Cultural Energisa
n Ingressos: R$5 

n Concerto Herbet Douglas
n Data: Hoje
n Hora: 20h30
n Local: Usina Cultural Energisa
n Ingressos: R$ 10 (inteira) R$5 (meia)
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Violonista despertou 
o seu gosto pelos 
instrumentos desde a 
infância e aos 14 anos, 
passou a dedicar mais 
tempo para o estudo 
dos instrumentos, em 
especial, o violão

Reestreia do Projeto Violadas acontece 
hoje com o jovem talento Herbet Douglas
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Emepa estuda forma 
para melhorar a 
caprinovinocultura na PB

Educação nutricional
Livro destaca benefícios da alimentação regional brasileira

Os interessados em res-
gatar a educação alimentar 
e nutricional, com informa-
ções sobre uma alimentação 
adequada e saudável e com 
algumas opções que foram 
esquecidas pelos brasileiros, 
ganharam importante ajuda 
com o lançamento da nova 
edição do livro "Alimentos 
Regionais Brasileiros". 

A iniciativa foi publicada 
pelo Ministério da Saúde, em 
parceria com outros órgãos 
da área, e representa uma 
importante ferramenta para 
despertar o interesse sobre 
a grande quantidade de ali-
mentos regionais, alguns de 
consumo ainda limitado.  

A edição divide as espé-
cies por região e exibe em 
suas 500 páginas as frutas, 
hortaliças, leguminosas, tu-
bérculos, raízes e cereais, fa-
rinhas e preparações, ervas, 
condimentos e temperos do 
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul 
e Centro-Oeste.  

Para Maria Emília Pa-
checo, presidente do Con-
selho Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional 
(Consea), a publicação per-
mite a apreciação dos sabo-
res e saberes das tradições 
regionais, com  receitas que 
expressam o legado de di-

ferentes grupos e etnias, ao 
mesmo tempo que mostra 
ser possível cozinhar com 
saúde, com menos gordura, 
menos açúcar e menos sal.

"O  livro é um importante 
instrumento para o desenvol-
vimento de ações de educa-
ção alimentar e nutricional e 
de promoção da alimentação 
adequada e saudável. O Con-
sea tem defendido a concep-
ção  do alimento como pa-

trimônio de um povo e não 
como mercadoria. Essa con-
cepção incorpora o respeito 
às culturas alimentares, que 
é tema dessa publicação do 
Ministério da Saúde", destaca.

Para o pesquisador Nuno 
Madeira, da Embrapa Horta-
liças, que contribuiu para a 
construção do livro, a iniciati-
va vem somar com as neces-
sidades atuais da população 
brasileira. "O consumidor, 

que busca cada vez mais uma 
alimentação saudável, e o 
produtor, que procura novas 
oportunidades de mercado, 
ambas aliadas à valorização 
das tradições culinárias e de 
paladar especial e diferencia-
do", disse.

A iniciativa
O material traz – além 

dos alimentos por região – 
receitas culinárias, dicas de 

como cozinhar com mais 
saúde e uma lista de possí-
veis substituições para as 
preparações desenvolvidas, 
ressaltando nossa diversida-
de cultural.

O resgate, o reconhe-
cimento e a incorporação 
desses alimentos no coti-
diano das práticas alimen-
tares representam impor-
tante iniciativa de melhoria 
do padrão alimentar e nu-
tricional, contribuindo para 
a garantia do direito humano 
à alimentação adequada e 
saudável e da segurança ali-
mentar e nutricional da po-
pulação brasileira.

Nuno Madeira detalha 
algumas hortaliças que ele 
incluiu na publicação por 
considerar essenciais na 
alimentação brasileira. “Te-
mos a araruta, fonte de car-
boidrato reconhecidamente 
leve. Os mais antigos sempre 
falavam que as crianças que 
tinham cólica eram nutridas 
com mingau de araruta. Ou-
tro produto que quase não 
vemos mais é o jacatupé, 
de paladar único procurado 
com chefes gastronômicos e 
com pessoas do interior que 
quem comeu nunca esquece. 
Hoje quase entraram em ex-
tinção”, destaca.

Mudanças na cultura 
produtiva

Para Nuno, o proces-
so que o país passou de ur-
banização fez a população 
abandonar alguns costumes, 
como os quintais produtivos. 
“Antigamente, mesmo nas 
cidades, as pessoas tinham 
uma horta, mas hoje é difícil 
imaginar isso. Hoje vão ao 
mercado comprar o que tem 
uma cadeia estabelecida. Cai 
numa concentração de ali-
mentos em muito menor nú-
mero e caiu em desuso”, ana-
lisa, ainda destacando que é 
preciso, muitas vezes, aliar 
qualidade nutricional com o 
gosto.

Como solução, o pro-
fissional sugere uma maior 
interação entre o processo 
de produção e o consumo 
necessário. “As pessoas es-
tão se dando conta de como 
a nossa alimentação está 
inadequada. Hoje, alguns 
alimentos têm espaço, mas 
precisam de produção para 
atender. Mais diálogo entre 
produção e consumo. Ainda 
não temos, mas podemos 
ter. Os inhames, por exem-
plo, não tem onde comprar 
semente, não tem rede de 
informação muito forte”, 
disse.

saiBa mais

O Jornal A União foi conferir o es-
petáculo Belle, da coreógrafa e diretora 
Deborah Colker, que se apresentou em 
João Pessoa nos dias 24 e 25 deste mês, 
e traz as impressões sobre o trabalho e 
o impacto causado no público.

Belle começa de forma plástica, 
com uma tela de cor branco-transpa-
rente que projeta duas frases simples 
sobre o enredo e se vê ao fundo o elen-
co de dançarinos posicionados, como se 
fosse um véu que separa a ação da rea-
lidade, um efeito literário. Logo depois, 
a tela que enquadrava o espaço cênico 
sobe e o contato com o elenco é direto. 
A ação começa ali.

Os bailarinos se posicionam em co-
reografias que dialogam com um cená-
rio arrojado e intimista, formado por 
uma escada, sofás e um lustre gigante 
- que na segunda fase do espetáculo 
são “convertidos” em cenário de um 
provocante Cabaret. As luzes mudam, 
adotam um tom mais quente e escuro, 
o lustre gigante vira uma barra de Pole 
Dance onde as dançarinas realizam mo-
vimentos que são ao mesmo tempo co-
reografados e acrobáticos.

Belle se divide em dois atos: o pri-
meiro apresenta o universo de Séverine, 
uma dona de casa burguesa que se sente 
entediada e sem perspectivas, sem algo 
que a instigue ou justifique sua presen-
ça no mundo. Não encontra em sua vida 
conjugal um sentido maior, se sente su-
focada e incompleta (“tudo que ela de-
seja seu marido não consegue lhe dar e o 
que ele deseja ela não pode oferecer”), 
mas que ao mesmo tempo também ama 
o marido de uma forma terna.

A representação cênica acontece 
de forma mais doce e suave, com co-
reografias e movimentos que expres-
sam austeridade, compostura e graça 
permeada de uma inconformidade à 
beira da eclosão. O estilo dialoga com 

Espetáculo se divide em dois atos e deixa o público em êxtase
BELLE

a dança e o balé clássico, bailarinos e 
bailarinas de sapatilhas encenando co-
reograficamente movimentos clássicos.

O segundo mostra a transfiguração 
de Séverine em Belle, a Bela da Tarde 
do livro de Joseph Kessel e da adapta-
ção homônima aos cinemas de Buñel. 
Adentra-se no campo do instintivo, do 
desejo alegorizado. O erótico é a pul-
são latente nos movimentos e ações 
coreografados, os passos de dança são 
combustão: sincronia corporal, eroti-
zação do corpo em movimento, há um 
fulgor e uma intensidade. Somam-se a 
isso acrobacias coordenadas aos movi-
mentos do elenco e a representação do 
enredo. Nessa fase as bailarinas dan-
çam de salto alto, uma forma de repre-
sentar altivez e a libido femininas.

São quatro bailarinos que repre-
sentam as personagens mais importan-
tes do espetáculo. Uma para Séverine e 
outra para Belle, um para o seu esposo 
e outro que simboliza o desejo encar-

nado nas tardes sensuais da Bela da 
Tarde. Há um corpo de 13 outros baila-
rinos - homens e mulheres - que acom-
panham os protagonistas e funcionam 
como impulsionadores da ação cênica. 
“Eu optei em ter duas bailarinas para 
viverem a mesma personagem, uma 
sendo dupla da outra, porque tive a ne-
cessidade de expressar em dois corpos 
diferentes o embate entre duas ideias. 
Entre a razão e o instinto, entre o amor 
e a carne, entre o sexo e a alma”, reve-
la Deborah Colker, criadora, diretora e 
coreógrafa de Belle.

Belle demorou dois anos até ser 
todo concebido. O resultado final foi 
fruto da criação das coreografias de 
Deborah Colker, cujo mote artístico 
são os já citados livro e filme A Bela da 
Tarde, juntamente com a assistente de 
direção e coreografia Jacqueline Motta 
e sugestões feitas pelo corpo de bailari-
nos à medida em que se familiarizavam 
com o projeto. A trilha musical congre-

ga do jazz de Miles Davis ao Rock-punk 
de Lou Reed, passando também pela 
música eletrônica. Dialoga harmonica-
mente com as nuances e transições da 
narrativa do espetáculo, os movimen-
tos corporais dos bailarinos. Dá o tom 
entre a suavidade e o visceral do show.

“Uma história como essa tinha que 
ter muito Rock`n’ Roll. Foi necessário a 
energia do Velvet Underground para 
acompanhar a ousadia da personagem 
que atravessa a ponte de um mundo 
para um outro mundo desconhecido. 
E também do Miles Davis sofisticado 
e complexo, conhecedor desse mundo 
noturno”, revela Deborah Colker

O final de Belle culmina no conflito 
entre as duas personas, a dona de casa 
burguesa e contida e a bela e indomá-
vel dos encontros eróticos vespertinos, 
numa convergência dos movimentos 
que conduzem a apoteose final. Os es-
pectadores aplaudem e aclamam numa 
mistura de êxtase e encantamento

Presente na plateia, o professor 
de dança e coreógrafo do Balé Popu-
lar da UFPB Maurício Germano, desta-
cou que “o trabalho de Débora Col-
ker é um divisor de águas na dança 
brasileira, pela inovação coreográfica, 
numa linha que une várias técnicas: 
contemporânea, neoclássica e ainda 
arrisca em movimentos aéreos. É fan-
tástico”, concluiu. O ator Daniel Por-
pino avaliou que “o primeiro impacto 
de Belle é sua grandeza: preencheu o 
teatro Paulo Pontes de signos! A pre-
sença forte, que é precisa na marca-
ção do movimento, na cadência com 
a musicalidade sempre presente!”, 
salientou. Para a antropóloga Juliana 
Crelier a estética plástica é o ponto 
forte do show. “O que mais gosto é 
da plasticidade do espetáculo. Achei o 
cenário muito rico. Gosto muito quan-
do a dança incorpora uma integração 
com a plasticidade cênica. A integra-
ção entre cenário e dança é o que mais 
me toca”, revelou ela.

Sandro Alves de França
Especial para A União

FOTO: Marcos Russo

Os bailarinos se posicionam em coreografias que dialogam com um cenário arrojado e intimista
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Mais eficiência na produção
caprinovinocultura

Emepa estuda formas
de elevar o número de
partos por animal lotomania sorteia 

r$ 35 mi no sábado

Desde domingo, todas as apos-
tas da Lotomania estão concorrendo 
ao super prêmio de R$ 35 milhões da 
Lotomania de Páscoa. O concurso espe-
cial nº 1.543 será sorteado no próximo 
sábado, a partir das 20h30 (horário de 
Brasília), no Caminhão da Sorte, que 
estará em Canela (RS). Aplicado na 
poupança, o prêmio de R$ 35 milhões 
rende mensalmente cerca de R$ 220,5 
mil em rendimentos, o equivalente a R$ 
7 mil por dia.

O prêmio da Lotomania da Páscoa 
não acumula. Caso não haja ganhador 
nas faixas convencionais de premiação 
(20, 19, 18, 17, 16 ou nenhum acerto), 
o apostador que acertar a maior quan-
tidade de números leva a bolada. Não 
havendo acertador na faixa de zero (0) 
acerto, o valor acumula para o concurso 
seguinte, na primeira faixa de premia-
ção, correspondente a 20 acertos.

prazo para nF-e 
encerra-se hoje

Os contribuintes paraibanos 
com inscrição estadual precisam 
baixar a nova versão da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e) até hoje para con-
tinuarem emitindo notas e evitar, 
assim, problemas de interrupção em 
seu faturamento. Conforme a Nota 
Técnica 2013/005, a partir de 1o de 
abril, a emissão da NF-e somente vai 
aceitar a versão 3.1 da NF-e.  A empre-
sa poderá baixar o programa gratuito 
nesse link http://www.emissornfe.fa-
zenda.sp.gov.br/download_v310.html. 
A versão 2.0 da NF-e será desativada 
às 23h59 desta terça-feira. A medida 
é válida para todo o país. 

O chefe do Núcleo de Análise e 
Planejamento de Documentos Fiscais 
da Receita Estadual, Fábio Roberto 
Silva Melo, disse que a nova versão é 
mais avançada e traz novos campos 
de preenchimento como as identifi-
cações de venda para o consumidor fi-
nal, de venda presencial, pela internet 
ou por outros meios de atendimento. 

elaboração de 
projetos no incra

Encerrando as atividades da 
ação “João Pessoa – Espaço Mulher”, 
a Prefeitura Municipal de João Pes-
soa (PMJP), através da Secretaria 
Especial de Políticas Públicas para 
as Mulheres (SEPPM), realiza hoje, o 
I Encontro da Rede de Enfrentamento 
à Violência Contra a Mulher no Muni-
cípio de João Pessoa. O evento acon-
tece a partir das 8h, na Estação Cabo 
Branco – Ciência, Cultura & Artes, no 
bairro do Altiplano.

Segundo a secretária de Po-
líticas Públicas para as Mulheres, 
Giucélia Figueiredo, um dos princi-
pais objetivos é unir, sensibilizar e 
fortalecer toda a rede de proteção 
ao enfrentamento da violência con-
tra a mulher. 

Mostra de cinema 
grego na uFpB

No dia 9 de abril é a estreia do 
Cineclube Cinemorfoses, que estará 
realizando uma Mostra de Cinema Grego 
Contemporâneo no Cine Aruanda, locali-
zado no Centro de Comunicação, Turismo 
e Artes (CCTA), Campus I da Universidade 
Federal da Paraíba, em João Pessoa.

Com sessões regulares nas 
quintas-feiras, às 19h30, o Cineclube 
Cinemorfoses, organizado por estu-
dantes do curso de Cinema e Audiovi-
sual, tem por objetivo dar visibilidade 
a filmes pouco conhecidos do grande 
público e provocar o debate. As sessões 
serão temáticas. Em abril, a pauta será 
o recente movimento do cinema grego 
em meio à crise, que tem resultado em 
produções bastante ousadas e polê-
micas, que sutilmente revelam a atual 
situação social do país.  As sessões 
serão gratuitas.

Um sistema alternativo 
de produção de caprinos e 
ovinos para o Semiárido que 
está sendo desenvolvido 
pela Emepa, empresa inte-
grante da Gestão Unificada 
Emater/Emepa/Interpa – 
vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pes-
ca, permite que os rebanhos 
tenham um ciclo de três pa-
rições em dois anos. As pes-
quisas são desenvolvidas em 
parceria com a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
e a Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), pro-
postas pelo projeto Agroca-
pri, e devem impulsionar ain-
da mais a caprinovinocultura. 

Segundo Wandrick Hauss 
de Sousa e Felipe Cartaxo, pes-
quisadores do projeto Agroca-
pri, essa conquista permitirá 
resolver, em parte, um grande 
problema da indústria frigo-
rífica e do mercado consumi-
dor, que é a regularidade de 
animais e maior oferta dos 
produtos comercializados. 

Uma das metas do Agro-
capri é aperfeiçoar os sistemas, 
aumentando a eficiência pro-
dutiva e diminuindo os custos 
de produção. A ideia é, ao final 
do projeto, mostrar se este sis-
tema é também viável do ponto 
de vista econômico ou apontar 
indicativos que  possam auxi-
liar as políticas públicas para a 
produção de caprinos e ovinos 
no Semiárido. 

De acordo com os pes-
quisadores, os resultados 
parciais já mostram que 
esse modelo de produção 

é viável. “Observamos que 
mesmo convivendo com 
anos atípicos de chuva, há 
possibilidade de fazer com 
que o animal produza um 
parto extra comparado com 
o sistema tradicional. Para 
isso, é necessário que se te-
nha reserva alimentar, prin-
cipalmente silagem, além de 
toda a estratégia alimentar 
que o animal requer durante 
o ciclo fisiológico da repro-
dução, que contempla a ges-
tação e a lactação e a cria”, 
explicou Wandrick Hauss.

O sistema alternativo 
de produção proposto pelo 
Agrocapri está incorporando 
várias tecnologias e as aper-
feiçoando dentro de uma 
forma sistêmica, entre elas: 
o efeito macho antes da re-
produção, o flash alimentar e 
o sistema de suplementação 
alimentar no terço final da 
gestação. Destaca-se tam-
bém a maneira de criar os 
animais no sistema de “creep 
feeding” durante o período 
de lactação, que faz com que 
eles tenham acesso rápido a 

alimentação sólida e, assim, 
possam ser desmamados 
precocemente, com cerca de 
58 dias.  

“Com a incorporação 
dessas tecnologias, o proje-
to também conseguiu outros 
resultados positivos. Atual-
mente tem-se uma boa mé-
dia de prolificidade, ou seja, 
número de animais nascidos 
por cada fêmea, por estação 
de nascimento. Em caprinos 
tem-se uma média de 1.8. 
Em ovinos chega a 1.5. Isso 
tem um impacto muito forte 

na eficiência dos sistemas”, 
disse o pesquisador Felipe 
Cartaxo. 

Em cada estação de pa-
rição é feita uma avaliação. 
Porém, com o fechamento de 
três ciclos, é possível fazer 
uma análise mais aprofunda-
da dos dados, principalmen-
te avaliando o custo da ali-
mentação dos animais. Hoje, 
este custo com alimentação 
está em torno de 48% a 52% 
do valor total da produção. A 
proposta é que não ultrapas-
se 40% do valor. 

Foto: antonio perri
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Pesquisas desenvolvidas em parceria com as universidades federais da Paraíba e de Campina Grande devem impulsionar o setor

Ricardo Antunes é sociólogo e professora titular da Unicamp

O Brasil vive um mo-
mento de tensões políticas e 
econômicas que despertam 
cada vez mais a preocupação 
popular. Em meio à crise do 
capital, os governos usam o 
argumento da necessidade 
de redução dos gastos pú-
blicos, o que tem precariza-
do as relações de trabalho e 
destruído os direitos já con-
solidados.

Para discutir essas ques-
tões da perspectiva social, o 
Sindicato dos Professores da 
UFPB (Adufpb) promove na 
próxima semana dois impor-
tantes eventos. No dia 9 de 
abril, será realizada a con-
ferência “Riqueza e Miséria 
do Trabalho no Brasil”, com 
palestra do autor do livro de 
mesmo nome, o professor 
Ricardo Antunes, da Uni-
camp-SP. O evento será no 
auditório 412 do CCHLA, a 
partir das 19h.

Ricardo Antunes é soció-

logo, professor titular da Uni-
versidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), mestre em 
Ciência Política pela Unicamp 
e doutor em Sociologia pela 
Universidade de São Paulo. 
É reconhecido como um im-
portante pesquisador do tra-
balho e da obra marxiana da 
América Latina.

A segunda conferência 
será realizada no dia 10 (sexta-
feira) e vai abordar o tema “Re-
forma da Previdência Social no 
Brasil: Crítica às MPs 664 e 
665”. A palestra ficará a cargo 
da professora Maria Lúcia Lo-
pes, do Programa de Pós-Gra-
duação em Serviço Social da 
UNB. O debate está marcado 
também para as 19h, no audi-
tório 412 do CCHLA.

A professora Maria Lú-
cia Lopes tem graduação em 
Serviço Social pela UFMA 
(1984), mestrado (2005) e 
doutorado (2011) em Políti-
ca Social, pela UnB.

Trabalho e previdência 
em debate na UFPB

Eventos multi esportivos, com 
vivências e atividades socioculturais, 
serão realizados durante sete finais 
de semana consecutivos, a partir do 
dia 17 de abril, na Paraíba. Lucena, 
Pilões, Areia, Bananeiras, Boqueirão, 
Cabaceiras e Conde irão promover 
35 trilhas de motos, bicicletas, jeeps, 
4x4, caminhadas ecológicas, caval-
gadas, atividades culturais, além de 
hospedagens em um hotel de barra-
cas, com uma estrutura inovadora e 
confortável. Na próxima quarta-fei-
ra (1o de abril), o Adventure Tour PB 
será apresentado à imprensa, empre-
sas parceiras e esportistas, às 10h, no 
Jardim Botânico de João Pessoa.

“Nesta apresentação, vamos 
mostrar os detalhes e a programa-
ção desse evento novo e inovador 
na Paraíba. Os participantes poderão 
experimentar tudo que estas cidades 
têm de melhor, como a natureza, a 
cultura, a gastronomia, o artesanato, 
a música, a dança. Será uma experiên-
cia única. Além disso, o evento conta 
com a parceria da Overland Pop Up, 
de São Paulo, um hotel de barracas 
para hospedar os participantes com 
charme e conforto”, destacou a ges-
tora de Turismo do Sebrae Paraíba, 
Regina Amorim.

A primeira cidade a receber o 
evento é Lucena, entre os dias 17 
e 19 de abril. Nesta cidade, haverá 
trilha de bike, cavalgada e trilha de 
moto, além das atividades sociocul-
turais, específicas da cidade, como 

apresentação do Coral das Crianças 
de Lucena, do grupo folclórico Cam-
bindas Brilhantes, passeio de barco 
às piscinas naturais, oficinas de arte-
sanato, show de forró pé de serra e a 
gastronomia típica local.

“A cada final de semana teremos 
uma programação única em cada 
uma das cidades. Nossa expectativa 
é que, por evento, cerca de 200 fa-
mílias participem. Portanto, além de 
promovermos o esporte de aventura 
e o lazer, vamos gerar fluxo turístico 
para estas cidades e divulgar as ex-
periências da Paraíba”, completou 
Regina Amorim.

Eduarda Coscarelli, uma das or-
ganizadoras do evento e diretora 
da Pec Eventos, destaca ainda que 
o Adventure Tour envolve esportes 
de aventura e ecoturismo, que são 
atividades com prática esportiva de 
interação com a natureza, mas sem 
competição. “Vamos criar momentos 
únicos, nos quais os turistas tornam-
se ativos e criativos, muito além de 
apenas contempladores passivos dos 
atrativos”, disse Eduarda.

Ela ainda explicou que cada 
evento esportivo será executado por 
grupos parceiros e terão trilhas defi-
nidas e distintas em cada modalida-
de e horário. Serão distribuídos kits 
a todos os participantes, contendo 
camisetas, pulseira identificadora e 
materiais promocionais. O Adventu-
re Tour PB é uma realização do Se-
brae Paraíba e da Pec Eventos.

Evento promove esportes de 
aventura em 7 cidades da PB

adventure tour
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Anvisa libera registro de medicamento inovador

Hepatite C

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria) suspendeu a distribui-
ção, comercialização e uso 
em todo o território nacional 
do lote 90602 do anticon-
cepcional Harmonet, 0,075 
mg de gestodeno e 0,02 mg 
de etinilestradiol, 21 dráge-
as, fabricado em novembro 
de 2013 pela Pfizer Ireland 
Pharmaceuticals e embalado 

pela Wyeth Indústria Far-
macêutica Ltda. A medida 
foi publicada ontem no DOU 
(Diário Oficial da União).

De acordo com a Anvisa, 
a agência recebeu comuni-
cado de recolhimento vo-
luntário encaminhado pela 
Wyeth. Segundo a empresa 
responsável pela embala-
gem do produto, a decisão 
ocorreu após o recebimento 

de duas reclamações sobre a 
incorreção no corte do blís-
ter (cartela de comprimidos) 
que abriga os comprimidos. 
As consumidoras do anti-
concepcional identificaram 
a falta de cinco drágeas nas 
embalagens.

A Anvisa determinou 
que a empresa promova o re-
colhimento do estoque exis-
tente no mercado.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
concedeu ontem o registro 
do sofosbuvir, indicado para 
o tratamento da hepatite 
C crônica. Este é o terceiro 
medicamento aprovado pela 
agência em 2015, após o re-
gistro do daclatasvir – em ja-
neiro –, e do simeprevir – em 
março. Juntos, eles compõem 
um novo e eficiente trata-
mento para a doença dispo-
nível no mundo, com um per-
centual de cura de cerca de 
90%. A expectativa é que os 
medicamentos sejam dispo-
nibilizados no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) até o final 
deste ano. O Brasil será um 
dos primeiros países a ado-
tar as novas tecnologias na 
rede pública de saúde.

Os medicamentos rece-
beram prioridade de análi-
se na agência por serem de 
interesse estratégico para 
as políticas de tratamento 
da hepatite do Ministério 
da Saúde. A avaliação para 
a concessão do registro teve 
duração entre cinco e oito 
meses. As novas opções tera-
pêuticas proporcionam tem-
po reduzido de tratamento 
– de um ano, em média, para 
três meses –, redução da 
quantidade de comprimidos, 
além da vantagem de serem 
de uso oral. A expectativa é 
que o novo tratamento bene-
ficie 60 mil pessoas nos pró-

ximos dois anos.
“Essas importantes in-

corporações reforçam o 
compromisso do Ministério 
da Saúde em ofertar o me-
lhor tratamento disponível 
para os pacientes com hepa-
tite C e consolidam a política 
de tratamento da doença que 
vem sendo desenvolvida pela 
pasta. Por isso, foi feito o pe-
dido de prioridade de análi-
se, tanto na Anvisa quanto 
na Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias 
no SUS (Conitec)”, explicou o 
diretor do Departamento de 
DST, Aids e Hepatites Virais, 
do Ministério da Saúde, Fá-
bio Mesquita.

A comissão garante a 
proteção do cidadão com 
relação ao uso e eficácia do 
medicamento, por meio da 
comprovação da evidência 
clínica consolidada e o custo-
-efetividade dos produtos. O 
sofosbuvir foi aprovado pela 
Anvisa na forma farmacêuti-
ca comprimido  e concentra-
ção de 400mg. A concessão 
do registro permite que o 
medicamento seja comercia-
lizado no Brasil. 

A doença
A hepatite C é causa-

da pelo vírus C (HCV). A 
transmissão ocorre, dentre 
outras formas, por meio de 
transfusão de sangue, com-
partilhamento de material 

Brasil é um dos poucos países que oferecem prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais em sistema público de saúde

para preparo e uso de dro-
gas, objetos de higiene pes-
soal - como lâminas de bar-
bear e depilar -, alicates de 
unha, além de  outros obje-
tos contaminados com o ví-
rus utilizados na confecção 
de tatuagem e colocação 
de piercings. Há também 
transmissão vertical (de 

mãe para filho) e sexual.  
Estimativas indicam 

que cerca de 3% da popu-
lação mundial pode ter sido 
exposta ao vírus e desen-
volvido infecção crônica, o 
que corresponde a 185 mi-
lhões de pessoas. No Bra-
sil, calcula-se que 1,4 a 1,7 
milhão de pessoas estejam 

infectadas pelo vírus, sendo 
a maior parte na faixa etária 
dos 45 anos ou mais. Muitos 
desconhecem o diagnóstico, 
já que a doença é silenciosa 
e apresenta sintomas em fa-
ses avançadas.

O Brasil é um dos úni-
cos países em desenvolvi-
mento no mundo que ofere-

ce prevenção, diagnóstico e 
tratamento universal para 
as hepatites virais em siste-
mas públicos e gratuitos de 
saúde. O país comandou a 
criação de um Dia Mundial 
de Luta Contra as Hepatites 
Virais (28 de julho) e lidera o 
movimento global de enfren-
tamento da doença.

A amigdalite, doença 
inflamatória que pode ser 
causada por vírus e bactéria, 
atinge a região da amígdala e 
garganta, ocasionando placas 
de pus.

O problema aparece com 
frequência na infância e juven-
tude, sendo o inchaço, dor e 
vermelhidão dos gânglios do 
pescoço, febre e mau hálito os 
sintomas mais comuns.

O tratamento deve ser in-
dicado por profissional de saú-
de, após avaliar o paciente. Em 
casos de inflamação causada 
por vírus, que atinge amígdalas 
e faringe, a indicação medica-
mentosa é de anti-inflamatórios 
não hormonais. Na amigdalite 
bacteriana é necessário o uso 
de antibióticos, que devem ser 
utilizados durante período in-
dicado pelo médico, além de 
medicações de suporte, como 
dipirona e paracetamol, para 
controle de dor e febre.

Quando o paciente que 
não segue corretamente as 
indicações médicas se auto-
medica ou suspende o trata-
mento antes do tempo deter-
minado, no caso de amidalite 
bacteriana, corre risco de ter 
quadro agravado para febre 
reumática. Esta é uma doen-
ça inflamatória autoimune, e 
nefrite, nome dado à inflama-
ção nos rins, porque a bactéria 
não foi totalmente eliminada e 
pode se alojar em outras par-
tes do corpo.

“Quando o paciente não 
realiza o tratamento da amig-
dalite de forma correta e 

Doença é mais frequente no 
período da infância e juventude

Suspensa distribuição de lote 
do anticoncepcional Harmonet

Novo dispositivo vai facilitar 
diagnóstico de diabete tipo 2

AmigdAlite

Amígdala é a primeira barreira do corpo contra micróbios agressores

apresenta quadro de recidiva, 
doenças autoimunes podem 
eventualmente ter sua fre-
quência aumentada. A febre 
reumática é uma das mais 
comuns, embora atualmente 
com melhor acesso ao siste-
ma de saúde e a antibióticos, a 
frequência de febre reumática 
caiu drasticamente”, explica 
o otorrinolaringologista do 
Hospital de Clínicas da Uni-
camp, Arthur Castilho.

Barreira
A amígdala tem como 

função ser a primeira barrei-
ra do corpo contra micróbios 
agressores. No entanto, quan-
do as amigdalites aparecem 
com muita frequência e não 
respondem ao tratamento 
clínico, o paciente recebe in-
dicação médica para a reti-
rada da glândula, que fica na 
região palatal, nos dois lados 
da garganta. “A cirurgia da 
remoção das amigdalas pode 
ser realizada em duas situa-

ções: obstrução das vias aé-
reas e infecções de repetição”, 
ressalta o médico Arthur Cas-
tilho.

De 2010 a 2014, o Siste-
ma Único de Saúde realizou 
mais de 200 mil cirurgias de 
retirada de amigdala. O pro-
cedimento é feito na maioria 
das vezes acompanhado da 
retirada da adenoide, carne 
do nariz com textura espon-
josa que tem função parecida 
com as amígdalas. Do total de 
amigdalectomia e adenoidec-
tomia, 97% foram realizadas 
em jovens de 0 a 19 anos.

O consultor de eventos 
Diego Cardoso, de 29 anos, 
realizou há três anos a cirur-
gia de amigdalectomia e ade-
noidectomia. “Eu tinha amida-
lites praticamente três vezes 
ao ano. Eu tomava antibióti-
co, melhorava por um tempo 
e depois voltava com toda a 
força. Depois da cirurgia, eu 
nunca mais tive problemas de 
garganta”, conta.

Um sistema desenvolvido 
pelo Instituto de Física de São 
Carlos, da Universidade de São 
Paulo (IFSC/USP), vai possibili-
tar o diagnóstico pré-sintomá-
tico do diabetes mellitus tipo 2, 
doença que afeta o metabolis-
mo da glicose, a principal fonte 
de energia do corpo.

Segundo levantamento 
da Sociedade Brasileira de dia-
betes, baseado em dados do 
Ministério da Saúde, há 14 mi-
lhões de diabéticos no Brasil, 
90% deles com o tipo 2 da do-
ença e o restante com o tipo 1.

O diabetes não insulino-
dependente ou do adulto - tipo 
2 - ocorre geralmente em pes-
soas obesas com mais de 40 
anos. Por ser pouco sintomáti-
co, o portador do diabetes tipo 
2, na maioria das vezes, per-
manece por muitos anos sem 
diagnóstico e sem tratamento, 
o que pode provocar complica-
ções no coração e no cérebro.

O dispositivo foi criado 
pelo Grupo de Nanomedicina e 
Nanotoxicologia do IFSC/USP 
com o objetivo de identificar 
alterações hormonais, de for-
ma rápida e fácil, que possam 
indicar a possibilidade de sur-
gimento do diabetes tipo 2 no 
futuro.

A pesquisa foi feita pela 
aluna de doutorado Laís Can-
niatti Brazaca, com a orien-
tação do professor Valtencir 
Zucolotto. “Não é um sistema 
para diagnóstico de diabetes 
tipo 2 e nem para diagnóstico 
precoce da doença. O que de-
senvolvemos é um sistema de 
detecção de um hormônio es-
pecífico chamado adiponecti-
na”, explicou Zucolotto. 

“Quando o organismo co-
meça a produzir menos esse 
hormônio, há uma relação com 
o aparecimento de diabetes 
tipo 2 lá na frente. Obviamen-
te, não são todos os casos em 

que a diminuição [do hormô-
nio] leva ao diabetes, mas há 
uma correlação. Sabendo que 
há uma disfunção [hormonal], 
a pessoa pode até pensar em 
uma mudança de hábitos ali-
mentares e de vida, que podem 
evitar ou postergar o apareci-
mento da doença”, acrescentou.

Avanços
O sistema funciona por 

meio de um biossensor, des-
cartável e de baixo custo, que 
detecta a baixa concentração 
do hormônio adiponectina, 
relacionado com a doença. Há 
diversas pesquisas que rela-
cionam o aparecimento do 
diabetes mellitus tipo 2 à bai-
xa produção de adiponectina, 
mas o método utilizado para 
detectá-lo, chamado de Enzy-
me-linked immunosorbent as-
say (ELISA), costuma ser muito 
caro e pouco realizado em la-
boratórios.

Foto: Reprodução/Internet

Foto: Reprodução/Internet



Médicos Augusto 
(Guga) Almeida Júnior, 
Grinberg Botelho e 
Fernando Lianza Dias, 
estudante Ana Beatriz 
Cunha, jornalistas, Nel-
son Coelho, Rosa 
Aguiar engenheiro 
Alison Holanda, em-
presária Miriam Amar.
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Social

Ele disse Ela disse

oretti G Zenaide
@letazenaidegzenaide@gmail.com colunagorettizenaide

Parabéns

Dois Pontos

  Até o próximo domingo o 
Centro Cultural de São Francisco 
está com a exposição Pinturas 
Decorativas do Atelier da Ladeira.
  Assinam a mostra Raquel 
Miranda e Ana Júlia Mirana.

Zum Zum Zum
   O gestor do Centro de Convenções de João Pessoa, Ferdinando Lucena, apre-
sentou as potencialidades paraibanas na EBS Feira de Destinos, Espaços e Fornecedores 
para Eventos Corporativos. O evento aconteceu na semana passada em São Paulo.

FOTO: SecomPB

Festejos
FOI na Casa 

Roccia, com animação 
da Orquestra Sona-
ta sob a regência do 
maestro Arnaud a 
festiva comemoração 
do aniversário de Maria 
Lúcia Jurema e os 40 
anos da coluna de 
Abelardo Jurema.

O evento, com 
parte da renda revertida 
para a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer, 
teve participação dos 
cantores Paulo Sérgio 
& Daniel, Priscilla, Diana 
Miranda e Bruna Borges.

   A PBGás comemora a conquista do  Prêmio Petrobras de Reconheci-
mento às Distribuidoras de Gás Natural do Brasil. Ela ficou em segundo lugar na 
categoria Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde. 

“Enquanto milhões 
de pessoas passam fome, 
estamos preocupados 
com a roupa que 
vamos vestir”

“O mundo precisa 
de atitudes, não de 
opiniões. Opinião 
nenhuma mata fome 
ou cura doença”

EUDARDO CORREIA DA SILVA ANGELINA JOLIE

Beleza
O SALÃO Cama-

rim está dispondo dos 
serviços da fisiotera-
peuta Érika Serafim. 
Destaque para a 
máscara de Malaqui-
ta, conhecida pela 
sua ação antiglicante, 
energizante, detox, 
anti-stress e antifa-
diga. Informações no 
Tel. 3224-6224.
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Fátima Sousa, Flávia e Mirtes Medeiros, Sônia Vitoriano e Roziane Coelho na festa de Maria Lúcia

Brechó para mulheres

Doações
A PRESIDENTE 

e vice-presidente da 
Aemp, Valéria Lúcia 
Winkeler Beltrão e 
Honorina Fernandes 
Nogueira, coordenam 
hoje a entrega de 
produtos de higiene 
para a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer. 
A ação contará com a 
participação de associa-
das da entidade.

Momento feliz do governador Ricardo Coutinho com consagrados campões olímpicos e atletas 
mirins paraibanos que poderão ser futuros campões olímpicos
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Tereza Alice Teixeira, a festejada Maria Lúcia Jurema e Carla 
Bezerra Cavalcanti
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Veruska Correia Lima, vice-governadora Lígia Feliciano, Maisa Cartaxo, Débora Nóbrega, Romeika 
Cartaxo e Ana Geovana Medeiros
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Stella Barros, Wilma Simões, Auxiliadora Cardoso, Conceição Imperiano e Socorro Brito na Casa Roccia

THAÍS Gualberto convidando para o “Brechó Só Para 
Mulheres” no próximo dia 11, às 16h na Rua José LIberato, 
117, no Miramar. 

O evento é uma parceria do Brechó Eterno Retorno 
e o Brechó Volver.

O GRUPO de teatro amador “Alfredo Barbosa” vai 
realizar na próxima sexta, sábado e domingo o espetáculo 
“Paixão de Cristo - A Fortaleza de uma Paixão”.

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de 
Cabedelo através da Secretaria de Cultura daquela cidade, 
está em sua 38a edição e vai acontecer na Fortaleza de 
Santa Catarina, a partir das 20h.

A Fortaleza de uma Paixão

FOI gratificante conferir, no último sábado, como 
está o antigo Dede hoje transformado na espetacular 
Vila Olímpica Parahyba com capacidade para abrigar di-
versas modalidades esportivas e que, no dia seguinte, já 
teve como atrações as Seleções Brasileira e Paraibana 
de Nado Sincronizado, que se apresentaram para milhares 
de pessoas que ali compareceram.

Foi um momento histórico não só para os que prati-
cam esporte, mas também para todos os paraibanos que, 
graças a iniciativa do Governo do Estado, agora contam 
este espaço de lazer saudável, além de dar condições 
para que muitos jovens ali passem muitas horas de suas 
vidas, fora das ruas e das drogas.

Espetacular Vila Olímpica

FOI INAUGURADO na Av. Desembargador Souto 
Maior, 57, em João Pessoa o Espaço Abner Escola de 
Artes, oferecendo cursos  de capacitação para pessoas 
e grupos de denominações religiosas cristãs.  

A coordenação é do teatrólogo paraibano evan-
gélico Aldo Galdino, criador da Cia de Teatro Abner, 
que há anos ministra arte nas igrejas de cidades 
nordestinas.

Escola de Artes

EM UMA reunião hoje, às 10h no Ambassador Flat, 
no Cabo Branco, o secretário de Turismo de João Pessoa, 
Bruno Farias, vai apresentar aos jornalistas integrantes 
da Abrajet Paraíba, um relato das atividades desenvolvi-
das pela Setur no período de 2014-2015.

A iniciativa é do jornalista Rogério Almeida.

Turismo

   A Revista Viajar pelo Mundo dedicou sete páginas de sua edição de março 
às belezas naturais, ao patrimônio histórico e gastronomia da Paraíba.

Felicidade
OS ESTIMADOS Car-

mi e José Martinho Lisboa 
comemoram a formatura 
em Direito pela UFPB da 
neta Vanine, cuja turma 
levou o nome do ilustre 
desembargador. A jovem 
bacharel em Direito é 
filha de Vânia e José Braga.
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Lei Seca apreende 21 
CNH e 13 veículos no fim 
de semana no Estado
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No ano passado foram 
recuperados 1.239 veículos 
roubados ou furtados 

Polícia já recuperou 102 este ano
CarroS roubadoS

Neste primeiro semes-
tre de 2015, a Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos 
e Cargas da Paraíba regis-
trou o roubo de 83 veículos 
e o furto de 84, totalizando 
167 (entre carros e motos). 
Segundo o delegado titular 
da DRFVC, Getúlio Machado, 
desse total já foram recupe-
rados 102 veículos. No ano 
passado, o enfrentamento 
aos crimes contra o patri-
mônio teve como resultado a 
recuperação de 1.239 veícu-
los roubados ou furtados na 
Paraíba. 

As ações foram realizadas 
pelas Polícias Civil e Militar e 
registradas pela Delegacia de 
Roubos e Furtos de Veículos 
e Cargas (DRFVC), segundo 
a qual foram devolvidos aos 
proprietários mais de 50% 
de bens subtraídos em crimes 
desse tipo no Estado.

De acordo com relató-
rio da delegacia, em 2014 
foram recuperadas 824 mo-
tocicletas, 347 automóveis, 
14 caminhões, 49 utilitários 
e cinco reboques. O delega-
do Getúlio Machado destaca 
que as investigações acon-
tecem de forma qualificada, 
com equipes distribuídas 
nas ruas e presença especial-
mente em lugares que po-
dem servir como pontos de 
receptação desses veículos.

Renavam
A DRFVC é responsável 

por incluir no Registro Na-
cional de Veículos Automo-
tores (Renavam) os dados 
de roubos e furtos na Pa-
raíba. “É preciso esclarecer 
que o registro do boletim 

de  ocorrência pode ser fei-
to em qualquer delegacia 
do Estado, que comunica de 
imediato para a delegacia 
especializada, já que o tra-
balho é realizado em regi-
me de plantão”, explicou.

A Polícia Militar também 
realiza diariamente aborda-
gens aos veículos suspeitos 
e monta blitze em pontos 
estratégicos. As ações são in-
tensificadas com as ativida-
des do Batalhão de Policia-
mento de Trânsito (BPTran), 
que além da fiscalização dos 
documentos e equipamen-
tos de segurança nos carros 
e motos faz buscas em sis-
temas de informação para 
saber se não há queixas de 
roubos ou furtos nos veícu-
los parados.

“É um trabalho conti-
nuo, que atende também as 
rodovias estaduais com a 
companhia da Polícia Rodo-
viária Estadual, para garantir 
a segurança tanto na preven-
ção quanto na repressão, a 
exemplo da recuperação de 
veículos roubados”, destacou 
o comandante do Batalhão 
de Policiamento de Trânsi-
to, tenente-coronel Almeida 
Martins.

Denúncias
Qualquer cidadão pode 

denunciar a prática de cri-
mes, localização de autores e 
veículos subtraídos por meio 
do telefone 197 – Disque De-
núncia da Secretaria da Se-
gurança e da Defesa Social 
(Seds). A ligação é gratuita e 
o sigilo do denunciante é ga-
rantido.

No final de semana
A Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) recuperou, no 
sábado (28), quatro veículos 
roubados. As ações acontece-
ram em localidades diferen-
tes da Paraíba. Cinco pessoas 
suspeitas foram detidas. 

Dois carros foram re-
cuperados no município de 
Queimadas, Agreste do Esta-
do. Os agentes da PRF abor-
daram um Ford Edge de cor 
preta e um Honda Civic pra-
ta, no quilômetro 141 da BR-
104. Durante a fiscalização, 
foram realizadas consultas 
aos sistemas, que confirma-
ram as ocorrências de roubo. 
O Edge estava com placas 
falsas (frias) e foi roubado 
no Recife, no último dia 23. 
O Civic ainda usava as placas 
originais.

Outros dois veículos fo-
ram recuperados no Sertão 
do Estado. Um Fiat Strada 
de cor preta, com placas de 
Brasília, foi abordado no 
quilômetro 468 da BR-405, 
em Sousa. O condutor não 
apresentou o documento do 
carro aos policiais, o que já 
levantou suspeitas. Durante 
a revista, os policiais rodo-
viários encontraram sinais 
de adulteração na numera-
ção do chassis. Quando des-
cobriram a verdadeira nu-
meração, constataram que 
o veículo fora roubado em 
Brasília, no mês de fevereiro 
do ano passado, e as placas 
originais eram do Estado de 
Goiás. 

O último veículo recu-
perado foi uma motocicleta. 
O condutor não atendeu ao 
sinal de parada dos agentes 
da PRF, que realizavam um 
comando no quilômetro 35 
da BR-405, em São João do 
Rio do Peixe, Agreste da Pa-
raíba.  Ele empreendeu fuga 
pela rodovia e os policiais 
saíram em seu encalço até 
conseguirem detê-lo, alguns 
quilômetros depois. Durante 
a revista, detectaram sinais 
de adulteração na numera-
ção do chassis e do motor. 
Todas as ocorrências foram 
encaminhadas às delegacias 
da Polícia Civil das respecti-
vas regiões.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O valor correspondente à obriga-
toriedade do simulador de direção vei-
cular em autoescolas na Paraíba será 
regularizado amanhã durante reunião 
entre os representantes dos Centros de 
Formação de Condutores, Procons Mu-
nicipal e Estadual e Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), quando será 
assinado o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC).  O simulador de direção 
veicular substitui as aulas práticas ini-
ciais na obtenção da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

A adoção das novas regras para 
obtenção da CNH obedece a Resolu-
ção nº 493, de 5 de junho de 2014, 
do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), que determina a adição 

de cinco horas-aulas na prática de 
direção veicular, na categoria B, pas-
sando a ser 25 horas/aulas. Dessa for-
ma, o Detran terá, facultativamente, 
a opção de substituir até 30% das 
horas/aulas por aulas realizadas em 
simuladores de direção veicular.

Segundo o Detran da Paraíba, é im-
portante que o candidato à CNH tenha 
seu primeiro contato com a condução 
de um veículo através do simulador, o 
que o deixaria mais confortável quando 
iniciar as aulas práticas. A Portaria 496 
do Detran-PB entrou em vigor no dia 
1º de novembro de 2014 e o não cum-
primento pode gerar o descredencia-
mento da autoescola. De acordo com 
o Procon de João Pessoa, os alunos que 
frequentaram as autoescolas antes de 
1º de novembro de 2014 estão isentos 
dessa obrigação.

TAC define amanhã o valor cobrado 
pelo uso do simulador de direção 

CENTro dE CoNduTorES E dETraN

Rodrigo Rodrigues
Especial para A União

O equipamento veicular em uso substitui as aulas práticas iniciais para a obtenção da CNH

A Procuradoria de Defe-
sa do Consumidor (Procon) 
de Cabedelo, em conjunto 
com o Instituto de Metrolo-
gia e Qualidade Industrial da 
Paraíba (Imeq), Polícia Mili-
tar da Paraíba e Guarda Civil 
Municipal realizou no sábado 
(28) uma operação de fiscali-
zação das balanças no Merca-
do Público da cidade. Foram 
apreendidas 13 balanças que 
não estavam nos padrões le-
gais recomendáveis, cujo uso 
comercial influi diretamente 
na pesagem e constitui crime 
contra os consumidores.

Foram visitadas as áreas 
de comercialização de tubér-
culos, carnes e pescados e 
hortifrutigranjeiros, alvos das 
maiores reclamações por par-
te dos consumidores. “Devido 
a várias reclamações, tivemos 
a iniciativa de promover essa 
fiscalização junto com o Imeq, 
de forma quase educativa. En-
contramos balanças irregula-
res, velhas e sem condições 
de uso. Todas foram retiradas 
do comércio”, disse o secretá-
rio geral do Procon, Franci-
naldo Oliveira.

De acordo com o sub-

coordenador de metrologia 
legal do Imeq, Charles Leite, 
a operação tem o objetivo 
de tratar o comerciante para 
que ele não cometa fraude 
contra o consumidor. “Vie-
mos, junto com Procon, com 
o objetivo de coibir o mal 
funcionamento de instru-
mentos aqui, dentro da feira 
de Cabedelo, já que existiam 
várias reclamações. Houve 
algumas apreensões de ins-
trumentos que não eram re-
gulamentados, instrumentos 
que podem prejudicar em 
muito o consumidor porque 
não tem regulamento técni-
co. Além do mais, todo ins-
trumento metrológico tem 
que ser aferido e não é bom 
comprar em balanças que 
não tenham regulamento 
técnico”.

Manipulação
Charles Leite destacou 

ainda que as principais in-
frações verificadas durante 
as operações de fiscalização 
são a manipulação dos equi-
pamentos. “Em operações 
assim, é comum encontrar 
muita balança manipulada. 

Não tanto a ocorrência de 
instrumentos com defeito 
e, sim, a pessoa que tá pe-
sando, que está utilizando 
o instrumento para lesar 
o consumidor. A maioria 
do comércio utiliza instru-
mento metrológico, no caso 
balança. Elas têm que ser 
verificadas anualmente e 
fiscalizadas mensalmente 
para saber se estão atenden-
do as necessidades de quem 
está comprando”.

Os comerciantes apro-
varam a iniciativa e destaca-
ram a atuação do Procon de 
Cabedelo. “Achei ótimo. Acho 
que devia ter toda semana. 
Por causa da reclamação dos 
consumidores, tem gente 
que compra em outro lugar e 
vem pesar na minha balança. 
Quase toda semana acontece 
de um cliente meu comprar 
um produto em outro lugar 
e vir conferir o peso”, decla-
rou Jailson da Silva Pereira. 
“Operações assim servem 
para passar segurança e cre-
dibilidade para nós, consu-
midores”, completou Neide 
Branquinho, moradora do 
Poço.   

Operação do Procon faz apreensão 
de 13 balanças no Mercado Público

CabEdELo

A Casa da Cidadania, 
localizada no Shopping 
Tambiá, vinculada à Secre-
taria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
conta com mais um serviço: 
Serasa Experian. O atendi-
mento funciona de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 18h. 

Atualmente, a unidade 
de Tambiá oferece emissão 
de documentos (CPF, RG, 
Carteira de Trabalho e Estu-
dante), Boletim de Ocorrên-
cia, Sine, Detran, Cagepa, 
Secretaria das Finanças do 
Estado, Prefeitura de João 
Pessoa, Aetc, Oi atende e, 
agora, a Serasa.

Serasa
Ao acessar o serviço da 

Serasa, o consumidor abre 
o cadastro positivo, que é 
uma ferramenta para pro-
teger do consumo impru-
dente.  “A ideia da parceria 
é promover serviços in-
tegrados e gratuitos à po-
pulação, como o cadastro 
positivo, que é um indutor 
do bom comportamento do 
consumidor e de um antí-
doto contra o superendivi-
damento”, diz a gerente de 
cadastro positivo da Serasa 

Experian, Fernanda Mon-
nerat.  

Além da Casa da Cidada-
nia, o consumidor pode abrir 
seu cadastro positivo nas 
unidades Serasa Experian ou 
no site www.cadastropositi-
vo.com.br, por meio do cer-
tificado digital; nas agências 
bancárias do seu relaciona-
mento ou nas lojas onde cos-
tuma comprar a prazo. 

Caso o cidadão opte por 
fazer a adesão ao cadastro 
positivo de forma presen-
cial, ele deverá apresentar 
um documento de identi-
dade original com foto ou 
cópia autenticada. Outras 
informações podem ser ob-
tidas no site www.cadastro-
positivo.com.br.

Educação financeira
Em comemoração à Se-

mana do Consumidor, ce-
lebrada neste mês de mar-
ço, a Casa da Cidadania de 
Tambiá, em parceria com a 
Serasa Experian, ofereceu 
aos usuários que frequen-
tam o local uma palestra 
sobre Educação financeira. 
Entre os assuntos aborda-
dos estavam como admi-
nistrar melhor as finanças 

domésticas, evitando endi-
vidamento.   

Casas da Cidadania
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Hu-
mano, registrou movimento 
recorde nas Casas da Cidada-
nia em 2014, com 6,8 milhões 
de usuários atendidos. O mo-
vimento significa quase o do-
bro do número registrado no 
ano de 2013, quando o aten-
dimento chegou a 3,5 milhões 
de registros.

Entre os motivos do au-
mento do atendimento está 
à expansão das casas. Só nos 
últimos anos, no período de 
2012 a 2014 foram inaugu-
radas nove Casas da Cida-
dania, atendendo à reivindi-
cação da população. Foram 
entregues àpopulação as 
unidades de Mangabeira 
(capital), Pombal, Alhandra, 
Cajazeiras, Bayeux, Itapo-
ranga, Sousa, Piancó e Santa 
Rita.

Os serviços oferecidos 
nas Casas da Cidadania va-
riam de unidade para uni-
dade, atendendo à deman-
da da população de cada 
região.

Serasa Experian já está funcionando 
na Casa da Cidadania do Tambiá

daS 9H ÀS 18H

Foto: Secom-PB
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Ovos de Páscoa feitos em casa são 
opção para fugir dos preços altos
Procon-CG constata 
variação de 119% no preço 
dos ovos de chocolate

Várias celebrações mar-
caram a abertura da Páscoa 
no Domingo de Ramos em 
todo o Estado, que seguem 
até o Domingo de Páscoa, 
dia 5 de abril. Durante esta 
semana cresce a procura pe-
los ovos de chocolate, o mais 
tradicional produto da época. 
As opções encontradas em 
lojas e supermercados nem 
sempre agradam a todos, 
principalmente por causa do 
preço. O Procon de Campina 
Grande apontou em pesquisa 
uma variação de até 119% 
nos valores do produto e a 
alternativa encontrada por 
muita gente que não quer 
deixar a tradição de lado é  
confeccionar seu próprio ovo 
de Páscoa. 

Os ovos de chocolate 
são uma tradição milenar 
relacionada ao Cristianismo. 
Costumava-se pintar um ovo 
oco de galinha de cores bem 
alegres, pois a Páscoa é uma 
data festiva que comemora a 
ressurreição de Jesus Cristo, 

sendo o ovo um símbolo de 
nascimento. 

Fazer os ovos de choco-
late em casa é uma maneira 
simples, prática, divertida e 
barata de presentear a famí-
lia. Um estilo diferenciado 
que está sendo muito con-
sumido desde o ano passado 
são os ovos de colher, feito 
com a metade do ovo de Pás-
coa incrementado com bri-
gadeiro ou qualquer outro 
recheio. 

Uma pesquisa comparou 
os valores dos ovos produzi-
dos em casa e dos compra-
dos nas lojas. Para produzir 
é preciso: uma forma de ovo 
de plástico (R$0,90), uma 
barra de chocolate de 1kg 
(R$10,00), duas caixas de 
leite condensado (R$5,00) e 
três colheres de achocolata-
do em pó, além do granulado, 
que é opcional. Esta receita 
produz três ovos de colher de 
aproximadamente 250g e sai 
por cerca de R$20,00. Já nas 
lojas, um ovo de colher é en-
contrado a partir de R$40,00. 

Para a dona de casa Le-
nilda Almeida, vale a pena 
fazer em casa. Além de aju-
dar nas despesas, a família 
fica unida para produzir esta 
guloseima tão querida pelos 
brasileiros. 

Chico Lobo
Sucursal de Monteiro

Amanda Anacleto
Surcursal Campina Grande

A programação da Se-
mana Santa no município 
de Patos, no Sertão, foi 
aberta pelo bispo diocesano 
Dom Eraldo Bispo da Silva, 
no domingo, 29 de março, 
com a tradicional Procissão 
dos Ramos. Até o Domingo 
de Páscoa, os fiéis católicos 
participarão de uma série 
de celebrações na cidade. 

Ontem foi realizada 
a Reza do Divino Ofício e 
celebrações eucarísticas. 
Hoje, a programação come-
ça às 16h com o Ofício do 
Divino. Às 17h haverá cele-
bração eucarística, e às 18h 
o Terço dos Homens (Cele-
bração Penitencial), segui-
do pela reunião da Pastoral 
Litúrgica.

A programação da 
quarta-feira começa às 6h, 
com Reza do Ofício. Às 9h 
tem celebração eucarística 
com idosos e doentes, e às 
19h30, Procissão do Encon-
tro do Bom Jesus dos Passos 
e Nossa Senhora das Dores. 

Na quinta-feira, às 17h, 
começa o Tríduo Pascal 
com Missa e Ceia do Senhor 
e solenidade do Lava Pés. 
Das 19h às 23h, haverá a vi-
gília de orações coordenada 
pelas pastorais de serviços 
e movimentos. À meia-noite 

tem início a Procissão dos 
Homens, partindo da Igreja 
da Conceição e percorrendo 
várias artérias, com chega-
da à Catedral de Nossa Se-
nhora da Guia por volta de 
2h.

Na sexta-feira, às 6h, 
haverá a via-sacra pelas 
ruas, partindo da matriz. 
Às 11h começa Ofício da 
Agonia de Jesus na Cruz, 
quando fiéis se vestem de 
preto em um gesto de soli-
dariedade com a agonia de 
Cristo e de tantos irmãos e 
irmãs agonizantes; em se-
guida, por um curto trajeto, 
acontece a Procissão do Si-
lêncio. Às 16h, será a vez da 
celebração da Paixão do Se-
nhor e Procissão do Senhor 
no Sepulcro. A catedral fica 
aberta até as 21h para visi-
tação dos fiéis ao Senhor no 
Sepulcro e depois será fe-
chada e só aberta no sába-
do, às 20h, para a celebra-
ção da Vigília Pascal. 

A programação será en-
cerrada no Domingo da Pás-
coa, 5 de abril, com a mis-
sa das 9h na catedral, nova 
celebração à tarde na Igreja 
de Nossa Senhora da Con-
ceição e uma nova missa na 
matriz de Nossa Senhora da 
Guia, às 19h.

Programação conta hoje 
com Terço dos Homens

PATOS Atores encenam 
18ª edição da 
Paixão de Cristo 
em Monteiro

Em Monteiro, Cariri pa-
raibano, já estão sendo finali-
zados os últimos detalhes da 
montagem da estrutura para 
encenação da 18ª edição do 
espetáculo da Paixão de Cris-
to “A Ceia do Senhor”, que este 
ano trará Emanuel Veras no 
papel de Jesus e Hiallene Hen-
rique no papel de Maria e con-
tará com uma superestrutura 
com três palcos fixos.

Atingindo a maioridade, a 
edição deste ano será apresen-
tada no Clube Municipal Ale-
xandre da Silva Brito nos dias 
2 e 3 de abril, às 20h, e prome-
te contar uma das mais antigas 
histórias da humanidade de 
maneira emocionante, em 20 
cenas que vão desde a Anun-
ciação do anjo de Deus a Maria 
e o nascimento de Jesus, até 
a Santa Ceia e crucificação e, 
finalmente, a ressurreição de 
Cristo.

Cerca de 150 profissio-
nais, entre atores, técnicos e 
figurantes, já estão finalizando 
os ensaios sob a direção geral 
de Rodrigo Leal e dos direto-
res de cena Cesar Lima, Beni-
cio Santiago, Expedito Lopes, 
Emanuel de Veras, Hiallene 
Henrique e Geovane Xavier. 

A atriz que faz o papel de 
Maria, Hialene Henrique, que 
há mais de dez anos faz parte 
do elenco, afirmou que o espe-
táculo dá muito trabalho, mas 
o resultado a orgulha bastan-
te. “Eu sou católica, então me 
sinto muito gratificada em ter 
esse papel. E transformar o 
espaço de um clube de festas 
em um espaço onde se conta 
a história de Jesus, modifica 
tudo a ponto de você sentir a 
resposta do público que tem 
um motivo a mais para refor-
çar sua fé, e ao final de cada 
apresentação é possível sentir 
um clima de espiritualidade”, 
garantiu.

Nesta Semana Santa, na 
Quinta-feira Santa, Sexta-feira 
da Paixão, Sábado de Aleluia 
e Domingo de Páscoa, alguns 
serviços a exemplo das re-
partições públicas federais, 
estaduais e municipais não 
vão funcionar e outros sofre-
rão alterações de horários. O 
comércio, através de acordo 
entre lojistas e comerciá-
rios, fica a critério de cada 
um abrir ou fechar a loja na 
Sexta-feira Santa. O mesmo 
acontece com as redes de 
grandes supermercados, que 
continuarão funcionando 
normalmente durante todo o 
feriadão. Veja o que abre e o 
que fecha. 

Comércio
O Sindicato dos Lojistas 

do Comércio de João Pessoa 
informou que a abertura de 
lojas em datas especiais ocor-
re sob negociação entre lojis-
tas e empresários, mantendo 
a regra de encerrar as ativida-
des até as 18h.

Bancos
Os bancos funcionarão 

normalmente na quinta-fei-
ra, fecham na sexta-feira, em 

razão do feriado e voltam a 
abrir as portas na segunda-
-feira, das 9h às 16h. As con-
tas que vencerem na sexta-
-feira poderão ser pagas, sem 
multa, na segunda-feira. 

Shoppings 
Manaíra e Mangabeira 

abrem na quinta-feira até as 
23h; na sexta-feira, só área 
de lazer e cinema a partir do 
meio-dia. No sábado e domin-
go, as lojas voltam a abrir as 
portas normalmente, sendo 
que no sábado, o Manaíra 
abre até as 23h. 

O Mag Shopping funcio-
na normalmente na quinta-
-feira, das 10h às 22h; na sex-
ta-feira abre lojas e cinemas a 
partir das 13h, e no sábado e 
domingo volta a abrir a partir 
das 10h.

O Tambiá abre as lojas na 
quinta-feira normalmente; na 
sexta-feira abre apenas os ci-
nemas a partir das 13h e vol-
ta a funcionar normalmente 
no sábado, das 9h às 20h, e no 
domingo, do meio-dia às 20h.

Governo do Estado
Na quinta-feira o expe-

diente será facultativo; na sex-
ta-feira, feriado, devendo ser 
preservado o funcionamento 
dos serviços essenciais, como 

hospitais e delegacias.

Prefeitura da capital
Nas repartições muni-

cipais de João Pessoa o ex-
pediente será facultativo na 
quinta-feira; na sexta-feira 
fecham em razão do feriado, 
ficando em funcionamento 
apenas os serviços essenciais.

Balsa 
A empresa que opera 

a balsa que liga Cabedelo a 
Costinha, na Grande João Pes-
soa, informou que os horários 
permanecem normais nesta 
quinta, sexta, sábado e do-
mingo, das 6h às 19h.  

Lotéricas
As casas lotéricas funcio-

narão normalmente na quin-
ta-feira, fecham na sexta-feira 
e reabrem no sábado normal-
mente. 

Tribunal de Justiça
O Tribunal de Justiça da 

Paraíba, em ato publicado no 
Diário da Justiça eletrônico, 
edição do dia 9 de março, dis-
ciplinou o expediente foren-
se da Justiça Estadual para o 
período da Semana Santa. De 
acordo com o ato, não haverá 
expediente nem quinta-feira, 
nem na sexta-feira.

Bancos fecham e supermercados 
e lojas podem abrir na sexta-feira

SEMANA SANTA

Mais de 50 mil devem passar pelo Terminal Rodoviário

Mais de 50 mil pessoas 
devem passar pelo Terminal 
Rodoviário de João Pessoa 
durante o feriadão da Sema-
na Santa. O aumento do fluxo 
de passageiro já foi percebi-
do desde o início da semana, 
quando centenas de pessoas 
já começaram a se deslocar 

para outros municípios, e 
deve se manter intenso até a 
próxima segunda-feira (6), 
dia do retorno para casa.  Só 
na próxima quinta-feira, de 
acordo com a estimativa da 
administração do terminal, 
passarão pelo local 15 mil 
pessoas, sendo nove mil em-
barques e seis mil desembar-
ques.

Na Sexta-feira da Paixão, 

está prevista a passagem de 
cinco mil usuários. Três mil 
embarcam e dois mil devem 
desembarcar na capital. No 
sábado, são esperados 7,5 mil 
embarques e três mil desem-
barques. No domingo, o mo-
vimento deve ser tranquilo, 
com apenas sete mil usuários, 
sendo quatro mil embarques e 
três mil desembarques.

O número de embarques 

previstos para a segunda-feira  
é de 4,5 mil. Os desembarques 
serão em torno de nove mil. 
A administração do Terminal 
Rodoviário  disponibilizou 30 
ônibus extras na quinta-feira. 
Para os demais dias, não há 
previsão de reforço na frota. 

Na Paraíba, as cidades 
mais procuradas são: Campi-
na Grande, Patos, Guarabira, 
Conceição, Cajazeiras, Catolé 

do Rocha, Itaporanga e Con-
ceição. Em outros Estados, 
os destinos preferidos pelos 
usuários são Pernambuco, Rio 
Grande do Norte e Fortaleza.

Para evitar a aglomera-
ção de muita gente compran-
do passagem de última hora, a 
diretoria do Terminal Rodovi-
ário de João Pessoa orienta a 
população que compre as pas-
sagens com antecedência.

FERIADÃO NA CAPITAL

Uma das alternativas baratas para quem não quer deixar a tradição de lado é fazer ovos de colher; três custam em torno de R$ 20

Foto: Reprodução
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Lei Seca apreende 21 carteiras de 
motorista e 13 veículos na Paraíba
Foram feitos 772 testes 
do bafômetro em três 
cidades no fim de semana Pela cidade

Atenção
De acordo com Jucelino Luna, em virtude da 

resistência do reitor, os professores passaram a 
dialogar diretamente com o Governo do Estado, 
que, segundo o presidente da ADUEPB, tem 
dispensado mais atenção à categoria que o próprio 
Rangel Júnior.

l NuNcA mAis
Um grupo de professores e estudantes promoverá 

na tarde de hoje, um evento na Praça da Bandeira, 
Centro de Campina Grande, intitulado “Ditadura nunca 
mais”. A programação relembrará os 51 anos do golpe 
militar de 1964 no Brasil.

l DocumeNtos
Durante o evento, documentos produzidos e 

reunidos pela Comissão da Verdade em Campina 
Grande serão expostos na Praça da Bandeira. O 
“Ditadura nunca mais” também é uma resposta a 
segmentos que têm pedido a volta dos militares ao 
poder.

Fogo cerrado 
Buscando espaço para concorrer à Prefeitura 

de Campina Grande nas eleições do ano que vem, o 
ex-deputado federal Walter Brito Neto, do PTC, tem 
retomado sua antiga estratégia, muito utilizada por 
ele em 2012, quando buscava convencer o então 
prefeito Veneziano Vital (PMDB) a apoiá-lo: usar as 
redes sociais para declarações polêmicas e para atacar 
possíveis adversários. Em 2012 não deu certo. E, agora, 
tudo indica que mais uma vez não será um sucesso a 
estratégia.

WhatsApp da Dengue
Lançado pela Secretaria de Saúde de Campina 

Grande na semana passada, o WhatsApp da Dengue, 
disponível através do telefone (83) 9991-0553, 
recebeu mais de 30 denúncias nas primeiras 24 
horas de funcionamento, conforme a assessoria da 
pasta.

Demandas
Através do aplicativo, a população envia fotos e 

vídeos de locais que podem abrigar focos de proliferação 
do mosquito da dengue. As demandas são repassadas às 
equipes de combate às endemias, que fazem a vistoria 
nos locais indicados pelo WhatsApp.

Frente das águas
Por iniciativa da Frente Parlamentar da Água, 

da Assembleia Legislativa da Paraíba, foi realizada 
em Campina Grande nessa segunda-feira uma sessão 
conjunta na Câmara Municipal, com os vereadores 
da cidade e parlamentares de municípios vizinhos. 
Durante a solenidade, o deputado estadual Jeová 
Campos (PSB) destacou a necessidade de encontrar 
caminhos para convivência com a seca e que a frente é 
de caráter suprapartidário.

multilagos
O deputado Manoel Ludgério (PSD) revelou, ao 

longo da sessão especial da Frente da Água, que esteve 
reunido com o secretário de Obras e Planejamento do 
Município, André Agra, pedindo o desarquivamento do 
projeto “Multilagos”, de 1993, que previa a construção 
de um cinturão hídrico em volta de Campina. O 
vereador João Dantas (também PSD) disse que já 
encaminhou requerimento de igual teor ao prefeito 
Romero Rodrigues.

convocação 
A Associação dos Docentes da Universidade Estadual da 

Paraíba (ADUEPB) convocou assembleia geral extraordinária 
para o dia 8 de abril. De acordo com a convocação, a pauta 
da assembleia será a campanha salarial 2015 e a chamada 
“mobilização docente”.

Resistência
Recentemente, o presidente da ADUEPB, professor 

Jucelino Luna, fez duras críticas ao reitor da UEPB, 
Rangel Júnior, que, de acordo com o sindicalista, estaria 
resistindo a enviar para o Governo do Estado resolução 
do Consuni para reajuste dos salários.

A Operação Lei Seca, 
realizada sob a coordena-
ção do Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), abordou 793 
veículos em João Pessoa, 
Campina Grande e Sapé du-
rante o fim de semana. Na 
sexta-feira (27) e no sába-
do (28), foram realizados 
772 testes do etilômetro, 
com 33 casos de alcoolemia 
e 21 Carteiras Nacionais de 
Habilitação (CNH) recolhi-
das. As ações resultaram 
ainda em 108 condutores 
notificados e 13 veículos 
apreendidos.

“Nosso foco é o comba-
te da combinação do álcool 
com a direção”, ressaltou o 
chefe do policiamento de 
trânsito do Detran-PB, Ricá-
cio Cruz, acrescentando que 
a ação não visa à aplicação 
de multas, mas conscientizar 
a população sobre a impor-
tância de respeitar as regras 
do trânsito, a fim de preser-
var a vida.

A Operação Lei Seca é 
uma campanha educativa e 
de fiscalização, de caráter 
permanente, lançada em se-
tembro de 2012. De janeiro 
até a madrugada desse do-
mingo (29), no Estado da 
Paraíba, 9.074 motoristas 
foram abordados, 1.351 fo-
ram notificados, 302 veícu-
los foram rebocados e 382 
tiveram a CNH recolhida.  
Apenas quatro condutores 
sofreram sanções criminais, 
por dirigirem sob a influên-
cia de álcool. Os agentes re-
alizaram 9.860 testes com o 
etilômetro.

Operação Lei Seca 
Campina Grande 

(27/3) – 100 veículos abor-
dados, 7 notificados, 4 
CNHs recolhidas e 35 testes 
com etilômetro realizados, 
2 casos de alcoolemia. Sapé 
(28/3) – 286 veículos abor-
dados, 46 notificados, 6 re-
bocados, 3 CNHs recolhidas 
e 304 testes com o etilôme-
tro realizados, 7 casos de 
alcoolemia.

João Pessoa (28/3) – 407 
veículos abordados, 55 notifi-
cados, 6 veículos rebocados, 
18 CNHs recolhidas e 433 tes-
tes com o etilômetro realiza-
dos, 23 casos de alcoolemia.

Em Campina Grande e 
em Sapé, a operação atuou 
apenas com os agentes de 
trânsito do Detran. Já em 
João Pessoa, o trabalho vem 
sendo realizado de forma in-
tegrada com a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), Batalhão 
de Policiamento de Trânsito 
(Bptran) e Secretaria de Mo-
bilidade Urbana (Semob) e 
visa combater os acidentes 
de trânsito e a mistura bebi-
da alcoólica e direção.

De janeiro a 
março deste 
ano, foram 1.351 
motoristas 
notificados e 
302 veículos 
rebocados no 
Estado

O atendimento itine-
rante para as mulheres víti-
mas de violência doméstica 
e divulgação da Lei Maria 
da Penha acontecerá em 15 
bairros de João Pessoa, entre 
30 de março a 30 de abril. O 
serviço integra as ações da 
Secretaria de Estado da Mu-
lher e Diversidade Humana 
em conjunto com a Secreta-
ria de Defesa Social e Segu-
rança Pública, e tem o apoio 
da Delegacia Móvel da Polícia 
Civil da Paraíba.

O atendimento começou 
ontem, no Terminal da Inte-
gração, no Centro. O objetivo 
é informar a população so-
bre a Lei Maria da Penha e 
alertar sobre a violência de 
gênero. “As mulheres podem 
denunciar ou aprender a de-
nunciar em sigilo. Mas se ti-
ver algum caso ou flagrante, 
a polícia tomará as medidas 

cabíveis”, disse a coordena-
dora das Delegacias Especia-
lizadas da Mulher da Paraíba, 
Maísa Félix.

Os locais foram selecio-
nados a partir de pesquisa 
estatística dos maiores ín-
dices de violência contra 
mulher, de acordo com da-
dos do Centro de Referência 
da Mulher de João Pessoa e 
Casa Abrigo Estadual Aryane 
Thais. Os bairros que serão 
atendidos são: Centro, Róger, 
Bancários, Funcionários IV, 
Grotão, Valentina Figueiredo, 
Jardim Veneza, Cabo Branco, 
Bairro das Indústrias, Man-
gabeira, Mangabeira VIII, 
Jaguaribe, Manaíra, Bessa e 
Cristo.

Nesta terça-feira, o aten-
dimento será no Parque So-
lon de Lucena (Lagoa), às 
15h. Os trabalhos incluem 
panfletagem e orientação. Se-

gundo a secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Gilberta Soares, o trabalho 
nos principais bairros tem 
como foco a prevenção. “Bus-
camos sensibilizar e alertar 
sobre as causas e efeitos da 
violência doméstica contra a 
mulher, que também afeta os 
filhos”, disse.

Na Paraíba, a Rede de 
Atendimento às Mulheres 
em Situação de Violência Do-
méstica e Familiar oferece 
mais de 20 tipos de serviços, 
entre eles, Casa Abrigo, nove 
Delegacias Especializadas, 
Centros de Referência, o Nú-
cleo de Atendimento na De-
fensoria Pública, Promoto-
ria da Mulher no Ministério 
Público, Juizado Especial de 
atendimento às Mulheres em 
João Pessoa, Conselho Esta-
dual dos Direitos das Mulhe-
res, entre outros.

Delegacia Móvel atende mulheres 
vítimas de violência em 15 bairros

JoÃo PessoA

A Polícia Militar da Pa-
raíba, por meio da 1ª Compa-
nhia Independente, prendeu 
ontem o agricultor Aderbal 
Almeida Silva, de 36 anos, na 
cidade de Alhandra, no Litoral 
Sul da Paraíba. Ele era procu-
rado no Estado de São Paulo, 
onde é acusado de abusar 
sexualmente da própria ente-
ada. O caso ganhou repercus-
são nacional após ser exibido 
em um programa de televisão.

Segundo informações do 

capitão Kelton Pontes, res-
ponsável pela prisão, após a 
imagem do suspeito ter sido 
veiculada com as informações 
de que ele teria fugido para 
a Paraíba, os policiais da 1ª 
Companhia Independente co-
meçaram a receber denúncias 
de onde ele estaria escondi-
do. “O suspeito é plantador 
de inhame na região e há seis 
anos morava no Estado de São 
Paulo, vindo pelo menos três 
vezes aqui na Paraíba, prin-

cipalmente no período de co-
lheita. Soubemos do caso em 
São Paulo e descobrimos que 
ele estava no Sítio Mucatu, 
onde através de uma operação 
conseguimos prendê-lo no co-
meço da manhã dessa segun-
da-feira”, disse.

Aderbal Almeida foi apre-
sentado na Delegacia da Polí-
cia Civil, em Alhandra, e deve 
ser encaminhado ainda nesta 
semana para a cidade de São 
Paulo.

Polícia Militar prende acusado de 
abuso sexual foragido de São Paulo

ALHANDRA

Uma operação desen-
cadeada por policiais da 1ª 
Companhia Independente 
apreendeu cinco adolescen-
tes suspeitos de tráfico de 
drogas e homicídios, no do-
mingo (29), na Zona Rural 
de Alhandra,  Litoral Sul do 
Estado. Os jovens, que têm 
entre 16 e 17 anos, foram 
flagrados com quatro armas 
de fogo 376 pedras de crack, 
140 papelotes de maconha e 
várias munições. 

De acordo com o capitão 
Kelton Pontes, que coman-
dou a ação, o grupo vinha 
sendo monitorado pela Po-
lícia Militar. “Eles vinham 
atuando no tráfico de drogas 
na Zona Rural das cidades 
de Alhandra e Pitimbu e são 
apontados como autores de 
uma dupla tentativa de ho-
micídio ocorrida na noite do 
sábado (28) e outra na sema-
na passada”, contou.

O oficial disse ainda que 

após a tentativa de assassi-
nato do sábado, a PM cercou 
uma casa abandonada onde 
eles costumavam se escon-
der após praticarem as ações 
na região, de acordo com os 
levantamentos realizados 
nas últimas quatro semanas. 
“No começo da manhã conse-
guimos apreender todo gru-
po com as armas e as drogas”, 
completou. Os cinco foram 
levados para a Delegacia da 
Polícia Civil, em Alhandra. 

Apreendidos cinco adolescentes 
suspeitos de tráfico e homicídios

ARmAs, cRAcK e mAcoNHA

Operação tem como objetivo combater acidentes de trânsito e a mistura bebida alcoólica e direção 

Foto: Secom-PB
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Ricardo vai lutar pelo Mais Médicos
em Defesa Da saúDe no estaDo

Paraíba pode perder 147 
médicos por conta do 
pedido de dois senadores

O governador Ricardo 
Coutinho disse ontem, duran-
te o programa Fala Governa-
dor, transmitido extraordina-
riamente do jornal A União, 
que lutará pela manutenção 
do programa Mais Médicos, 
do Governo Federal. O pro-
jeto de decreto legislativo 
33/2015, apresentado no 
Senado Federal na semana 
passada pode inviabilizar o 
atendimento feito por pro-
fissionais cubanos em 2.700 
municípios brasileiros. Na 
Paraíba são 147 profissionais 
contratados pelo convênio.

“É um decreto que eu 
chamo de decreto do ódio, 
da perseguição, decreto de 
quem não tem o mínimo de 
generosidade para com a 
existência humana”, disse o 
governador, e garantiu que 
se levantará em defesa da 
população: “Vou lutar para 
que o Senado não aprove 
um absurdo como esse. Não 
é possível que um senador, 
ao invés de defender o seu 
estado, venha com uma 
proposta tão absurda como 
essa. Querem fazer o mal, 
querem criar o caos e acham 
que fazer oposição é isso. 
espero que o povo se levan-
te contra isso”. 

A proposta que preten-
de impedir o funcionamen-
to pleno do programa é dos 
senadores tucanos Cássio 
Cunha Lima (PB) e Aloysio 
Nunes, líder e vice-líder do 
PSDB no Senado. De acordo 
com o decreto, os dois sena-
dores pretendem suspender 
o convênio de cooperação 
técnica entre o governo bra-
sileiro e  a Organização Pan
-Americana da Saúde (Opas), 
alegando que se trata de um 
“acordo bilateral” entre os 
governos com o objetivo de 
“transferir dinheiro à ditadu-
ra cubana”. 

Ricardo Coutinho disse 
ter se surpreendido com a 
proposta que pretende ex-

tinguir o bom atendimento 
na atenção básica à saúde. 
“São médicos que se sentem 
felizes em estar em Puxi-
nanã, em São José dos Cor-
deiros, em Coxixola, nos mais 
longínquos municípios e que 
sabem que o seu trabalho 
é acompanhar, é prevenir, 
conversar”, e complementou 
com relatos positivos colhi-
dos em outras cidades. 

“Aonde eu chego, seja 
em Pombal, Princesa, Ca-
jazeiras, Caaporã, Araruna, 
Alagoinha, Areia, Juazeiri-
nho, enfim, pergunto logo às 
pessoas da cidade. Percebo 
um reconhecimento muito 
grande. Não foi um programa 
feito para médicos cubanos, 
foi um programa feito para 
médicos”, defende Ricardo. 

Para o governador da 
Paraíba, há uma explícita 
tentativa de prejudicar a 
população. “Vêm senadores, 
parece que não têm o que fa-
zer na vida, tentar prejudicar 
tirando aquilo que a popula-
ção conseguiu depois de vá-
rios anos, que é ter um mé-
dico que atenda diariamente, 
sábado e domingo, inclusive, 
que se integrou àquele espa-
ço. É algo que deve ser repu-
diado por toda a população 
brasileira e, particularmente, 
pela população nordestina, 
que é onde está grande parte 
do programa Mais Médicos”, 
destacou, denunciando até o 
comportamento preconcei-
tuoso dos parlamentares. 

“Querem criar o caos 
no Brasil com esse tipo de 
comportamento, que bei-
ra a xenofobia. Não se deve 
aceitar em uma sociedade. 
esse dois senadores devem 
prestar contas sim, do que 
está por trás de um decreto 
legislativo que não traz nada 
de positivo, muito pelo con-
trário, querem acabar com 
um programa que deu certo, 
que é bom para o povo mais 
carente e que faz com que 
muitos municípios que não 
têm dinheiro para contra-
tar estejam recebendo esses 
profissionais”, afirmou o go-
vernador Ricardo Coutinho.

O governador Ricardo Cou-
tinho e os diretores do Sindicato 
dos Trabalhadores da Educação da 
Paraíba (Sintep) e da Associação 
dos Professores em Licenciatura 
Plena (APLP) se reuniram na ma-
nhã de ontem e dialogaram sobre 
as reivindicações dos professores e 
servidores da Educação. 

Durante o encontro, o gover-
nador Ricardo Coutinho garantiu 
estudar a antecipação da segunda 
parcela do reajuste concedido no 
início deste ano, prevista para ser 
paga no mês de outubro. Ele obser-
vou, no entanto, que isto depende-
rá de como se comportará o quadro 
financeiro do Estado até o segundo 
semestre do ano.  

Apesar da situação econômica 
pela qual passa o país, o Governo 
do Estado concedeu um reajuste de 
9% no vencimento dos professores e 
funcionários, sendo 4,5% pagos em 
janeiro e 4,5% no mês de outubro. 
Também foi concedido um reajus-

te de 13,01% para a adequação ao 
piso nacional da categoria referente 
à carga horária de 30 horas sema-
nais. Ainda na reunião, o governa-
dor deu sinal verde para a forma-
ção de uma comissão para revisar o 
Plano de Cargos, Carreira e Remu-
neração (PCCR) do magistério.  

Ricardo Coutinho apresentou 
aos representantes dos professores 
e servidores da Educação documen-
tos que demonstram a situação fis-
cal e econômica do Estado e o qua-
dro de estagnação econômica do 
país que refletem nos Estados com 
as quedas de receita. “Sabemos 
da importância dos professores, e 
os últimos reajustes superaram a 
inflação, a exemplo do ano passa-
do, em que o reajuste foi de 13% 
porque a economia do Brasil e da 
Paraíba possibilitou. Este ano, em 
meio às dificuldades, chegamos a 
9%, que foi o índice máximo para 
continuarmos honrando os nossos 
compromissos”, ressaltou.   

O presidente do Sintep, Carlos 
Belarmino, considerou a reunião 
importante pela garantia do go-
vernador em analisar a proposta 
de antecipação da segunda parce-
la do reajuste de outubro, caso a 
receita do Estado melhore, e pela 
formação de uma comissão com 
membros da APLP, do Sintep e do 
Governo do Estado para discutir 
mudanças no Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração.  “Vamos 
levar essas propostas e o relato do 
quadro econômico para a catego-
ria decidir os próximos passos na 
Assembleia Geral nesta terça-feira 
[hoje]”, afirmou.  

Além do governador e do se-
cretário de Planejamento e Finan-
ças, Tarcio Pessoa, participaram 
do encontro, na sede do jornal a 
União os diretores da APLP, Fran-
cisco Fernandes, Bartolomeu Pon-
tes, Lúcio Barbosa e Fernando Lira; 
e do Sintep,  Carlos Belarmino, An-
tônio Arruda e Edvaldo Faustino.

Governo estuda antecipar reajuste
PRofessoRes e seRviDoRes Da eDUCação

Em diálogo com a categoria, o governador garantiu a possibilidade de antecipação da segunda parcela, prevista para outubro

FOTO: José Marques/Secom-PB

Sistema eleitoral, finan-
ciamento de campanhas e co-
ligações partidárias foram os 
temas debatidos na manhã de 
ontem, na Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP), duran-
te a primeira de uma série de 
audiências públicas da Comis-
são especial de estudos Sobre 
a Reforma Política, que terão 
continuidade nas próximas 
semanas. O relator da Comis-
são, vereador Lucas de Brito 
(DeM), apresentou os pontos 
discutidos e falou sobre a im-
portância do envolvimento do 
Legislativo Municipal na cons-
trução das mudanças defendi-
das por diversos segmentos da 
sociedade brasileira.

“Nós, que trabalhamos 
de forma mais próxima dos 
cidadãos, podemos colher as 
questões mais importantes 
que a população deseja mu-
dar, encaminhando-as para 
o Congresso Nacional e dan-
do uma contribuição efetiva 
para esse assunto tão rele-
vante em âmbito nacional”, 
afirmou o democrata.

CMJP inicia audiências especiais
RefoRma PoLÍtiCa

Ao externar a sua preo-
cupação com os recursos hí-
dricos do estado, o procura-
dor-geral de Justiça Bertrand 
Asfora garantiu, ontem, que o 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) vai priorizar os pro-
cessos criminais, já em trami-
tação, que tratam do furto de 
água no estado.

esta garantia foi dada du-
rante reunião, feita por meio 
de videoconferência nas cida-
des de Campina Grande e João 
Pessoa, da Comissão Perma-
nente de Monitoramento da 
Água do MPPB. “A situação é 
grave e precisamos fazer algu-
ma coisa”, pontuou o procura-
dor-geral Bertrand Asfora.

MP prioriza combate ao 
furto de água no Estado

seGURança HÍDRiCa

Proximidade com a população motiva os parlamentares na capital

Lucas de Brito observou 
que a maioria dos pontos em 
destaque já estão sendo discu-
tidos pelo Congresso, inclusive 
com matérias em tramitação há 
alguns anos. Como exemplo, o 
vereador pessoense citou que, 
recentemente, foi aprovada no 
Senado e remetida à Câmara 
dos Deputados a Proposta de 
emenda à Constituição (PeC) 
nº 40/2011, prevendo o fim 

das coligações partidárias nas 
eleições proporcionais.

“É uma medida que vai 
valorizar os partidos e evitar 
o uso daqueles considerados 
‘partidos de aluguel’, quando 
há junção sem afinidades ideo-
lógicas ou visando a constru-
ção de programas partidários, 
mas apenas para conseguir 
mais espaço e presença no 
Parlamento”, explicou.

FOTO: Olenildo Nascimento/CMJP

Os secretários Lindolfo 
Pires e Nilda Gondim, da Re-
presentação Institucional do 
Governo da Paraíba em Bra-
sília, mantiveram audiência 
na embaixada do Japão no 
Brasil, onde foram recebidos 
por Shin Matoba, do departa-
mento econômico.

Na pauta do encontro, 
informações sobre as po-
tencialidades econômicas 

e turísticas da Paraíba e a 
possibilidade de atração de 
investimentos japoneses.

“Alguns dias depois da 
audiência, recebemos co-
municação do senhor Shin 
Matoba solicitando-nos in-
formações específicas sobre 
os setores em que atuam as 
empresas estrangeiras na Pa-
raíba”, informou a secretária 
Nilda Gondim.

Japoneses demonstram 
interesse na Paraíba

Sobre o financiamento 
de campanhas, Lucas de Brito 
também citou a tramitação do 
Projeto de Lei do Senado (PLS) 
nº 268/2011, que propõe a 
mudança para o financiamento 
público exclusivo das campa-
nhas eleitorais. “Há uma preo-
cupação com a interferência do 
poder econômico no resultado 
das eleições, por isso, discute-
se o fim do financiamento mis-
to de campanha”, apontou.

Interação
entre os cidadãos pre-

sentes na audiência pública 
realizada na CMJP, o agente co-
munitário de saúde Raul José 
se posicionou sobre diversos 
pontos discutidos e elogiou a 
ideia de discutir o tema no Le-
gislativo Municipal: “esta Casa 
dá um pontapé para o começo 
de uma resposta que tanto a 
população quer da classe polí-
tica, por isso elogio a iniciativa 
e espero que os posiciona-
mentos se transformem em 
efetivas mudanças, necessá-
rias para o nosso país”, disse.
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Desserviço e o 
decreto do ódio

Os parlamentares brasileiros parecem 
ter esquecido do que mais importa. Já se 
passaram três meses desde o início de 2015 e 
a sensação que a população tem é a mesma do 
período do recesso. Nada anda no Congresso, 
ou pelo menos nada que traga efetiva melhora 
para a sociedade. Para piorar, surgem 
tentativas de inviabilizar os avanços. O 
Programa Mais Médicos, do governo federal, 
é o próximo alvo.

A proposta do programa é levar médicos 
a municípios do interior. Para isso o governo 
ofereceu inicialmente vagas exclusivamente 
a profissionais brasileiros. Como nem todas 
foram preenchidas por falta de interessados, 
foram abertas inscrições para médicos 
estrangeiros. O resultado se deu em mais 
atenção, cuidado e prevenção. 

Além dos nossos tupiniquins, também 
compõem o programa canadenses, espanhóis, 
cubanos, entre outros. Até o fim de 2015 serão 
18.247 médicos atendendo em mais de quatro 
mil municípios. A maioria em locais de difícil 
acesso, com ligação por estrada de barro, 
muitos sem água encanada. No total serão mais 
de 63 mil brasileiros recebendo atendimento 
médico especializado.

Mas por melhor que seja, e mais bem-
sucedido, não importa para os nobres 
congressistas. Pode acabar assim mesmo. 
Um projeto de decreto legislativo (33/2015) 
apresentado na semana passada no Senado 
pelos tucanos Cássio Cunha lima (PB) e 
Aloysio Nunes (SP) pretende acabar com 
o termo de cooperação firmado entre o 
Ministério da Saúde e a Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas), que garante a 
participação dos profissionais de Cuba no 
Programa Mais Médicos.

O “decreto do ódio”, como vem sendo 
chamado, vai acabar com o avanço alcançado 
na atenção básica à saúde. Na Paraíba 147 
cidades são beneficiadas pelo programa do 
governo federal. Atualmente, 2.700 municípios 
brasileiros são atendidos exclusivamente 
por médicos cubanos. Voltamos à política do 
‘quanto pior, melhor’. O objetivo é fragilizar o 
governo a partir do caos. 

Reforma política
Se o Congresso aparenta estar engessado, 

por outro lado todos os políticos do país 
acordaram para a discussão sobre a reforma 
política. do Senado federal até as câmaras 
municipais. Chegaram tarde, mas vamos lá. É 
preciso ter fé. 

As duas principais reformas para o Brasil, 
política e tributária, vêm sendo empurradas 
com a barriga desde 2010. Já poderiam ter saído 
do campo das ideias, pois nem no papel ainda 
estão. A urgência da primeira segue o clamor 
popular. A pressa parlamentar, no entanto, pode 
nos empurrar goela abaixo uma reforma ruim. 
O ponto da discórdia é o financiamento público 
para as campanhas eleitorais. 

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 
a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) já se posicionaram pelo financiamento 
público, enquanto Michel Temer, peemedebista 
e vice-presidente da República, se mostra 
a favor do privado. Seu colega de partido e 
presidente da Câmara, Eduardo Cunha tem 
pressa. O país precisa manter os olhos bem 
abertos. Um projeto de lei de iniciativa popular 
pode conter o equívoco. As assinaturas já estão 
sendo colhidas Brasil afora. Oremos!

CCJ da Câmara adia discussão 
para redução da maioridade penal
Sessão extraordinária 
para analisar o tema 
está marcada para hoje

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJ) da Câmara dos de-
putados aprovou ontem, por 
41 votos a 7, requerimento 
para encerrar a discussão 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 171/93, 
que reduz a maioridade pe-
nal de 18 para 16 anos. O PT 
obstruiu a votação. O pedi-
do foi feito pelo deputado 
Marcos Rogério (PdT-RO). 
Havia ainda 13 deputados 
para falar sobre o tema. 

O presidente do cole-
giado, deputado Arthur lira 
(PP-Al), disse que a votação 
deve ficar para hoje. “Não 
colocaremos em votação 
hoje [ontem], não dará tem-
po. Não quero enganar nin-
guém”, disse. Segundo ele, 
não deve haver mais discus-
são do tema, apenas a vota-
ção. A sessão extraordinária 
para analisar a redução da 
maioridade penal está mar-
cada para depois da reunião 
ordinária da CCJ, agendada 
para as 10h. 

ONGs lutam contra
Organizações e movi-

mentos sociais contrários 
à aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 

Grupos manifestantes pedem mais investimentos em educação e programas de formação profissional

(PEC) 171/93, que reduz 
a maioridade penal de 18 
para 16 anos de idade, apre-
sentaram argumentos con-
trários à proposta.

As organizações defen-
dem que o Estado invista 
mais em educação e pro-
gramas de formação pro-
fissional para adolescentes 
e jovens em vez de reduzir 
a maioridade penal. Com 
camisas e cartazes que pe-
diam mais educação e me-
nos cadeia, integrantes dos 
movimentos protestaram 
contra a PEC.

A presidente do Con-
selho Nacional de Juventu-
de (Conjuve), Ângela gui-
marães, argumenta que os 
países onde a maioridade 
penal é abaixo de 18 anos 
não registraram queda sig-
nificativa da violência. “Paí-
ses que têm a experiência 
de encarceramento de ado-
lescentes com 12, 14 e 16 
[anos de idade] demons-
tram a falência desse tipo 
de medida e, inclusive, já 
estão revendo. Quando um 
jovem cumpre seu itinerário 
de escola, de acesso a equi-

pamento público de lazer e 
cultura, de políticas de qua-
lificação profissional, ele só 
tem a contribuir para a na-
ção”, defende.

Ela rebateu a tese de que 
aumentou a participação de 
adolescentes nos crimes de 
homicídio. Segundo dados 
de 2013 do fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, ape-
nas 4% dos homicídios pra-
ticados no Brasil – país que 
tem uma das maiores taxas 
de homicídio do mundo – fo-
ram cometidos por menores 
de 18 anos.

O representante da As-
sociação Nacional dos Cen-
tros de defesa (Anced), Vi-
tor Alencar, destacou que se 
posicionar contra a redução 
da maioridade não significa 
defender os crimes contra a 
vida praticados por alguns 
adolescentes. “É preciso que 
se diga que quem defende os 
direitos de crianças e ado-
lescentes é absolutamente 
solidário com essas famílias 
que perdem seus entes que-
ridos”, disse.

Alencar rebateu afirma-
ções de que não há punição 
para adolescentes que trans-
gridem a lei. Segundo ele, 
existe uma sensação difundi-
da na sociedade de que ado-
lescentes não são responsa-
bilizados pela prática de atos 
infracionais o que, a seu ver, 
é um equívoco. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) estabelece uma série 
de medidas socioeducativas 

para jovens em conflito com 
a lei, entre elas, a prestação 
de serviços à comunidade, a 
liberdade assistida e a inter-
nação.

Mãe de um adolescente 
que cumpre medida de inter-
nação no distrito federal, Vi-
viane Magalhães, integrante 
da Rede Nacional de defesa 
do Adolescente em Conflito 
com a lei, também se posi-
ciona contrária à redução. 
Para ela, o envolvimento de 
adolescentes com o tráfico de 
drogas é uma das portas para 
entrada no mundo do crime.

“O adolescente sai na 
porta de casa e olha ao redor 
uma série de atrativos para o 
crime. Quando a gente per-
cebe, ele já aparece em casa 
com um monte de coisas que 
você não sabe de onde veio, 
abandona a escola. A gente 
tem a carência de uma escola 
melhor, de lugar para lazer e 
de espaços de formação pro-

fissional”, defende Viviane.
desde que foi desar-

quivada, a PEC 171/93 vem 
causado debates intensos na 
CCJ da Câmara. Manifestan-
tes contrários e favoráveis 
à redução chegaram a bater 
boca. A deputada gorete Pe-
reira (PR-CE) é a autora do 
requerimento que desarqui-
vou a PEC.

Opiniões divergentes
“Eu sou a favor da ad-

missibilidade. Se ela vai re-
duzir para 16 anos e se é para 
todos os casos, vamos discu-
tir depois. Particularmente, 
eu defendo aumentar a pena, 
as medidas socioeducati-
vas previstas no ECA, para 
crimes de menor potencial 
ofensivo. Para os casos de cri-
mes hediondos, [eu defendo] 
diminuir a maioridade”, disse 
o deputado Marcos Rogério 
(PdT-RO).

Na semana passada, 

após encerrar a reunião 
da comissão sem colocar a 
proposta em votação, o pre-
sidente da CCJ, Arthur lira 
(PP-Al), decidiu restringir a 
entrada nas reuniões da co-
missão a 15 pessoas de cada 
lado (favoráveis e contrárias 
à PEC).

lira informou ainda que 
pautará o tema como item 
único das sessões extraor-
dinárias até que o colegiado 
delibere sobre a admissibili-
dade do texto.

Em entrevista à Agência 
Brasil na semana passada, o 
secretário nacional de Juven-
tude, gabriel Medina, disse 
que a saída para a redução 
da violência é implementar o 
ECA efetivamente, e não o re-
crudescimento das leis.

“Ainda há milhares de 
crianças e adolescentes que 
não têm as condições dignas 
necessárias para o seu desen-
volvimento”, alerta.

ECA já prevê medidas socioeducativas

O diretor-presidente da 
empreiteira Camargo Corrêa, 
dalton Avancini, preso na 
Operação lava Jato, ganhou 
ontem o benefício da prisão 
domiciliar. A medida faz par-
te de um acordo de delação 
premiada entre o investiga-
do e o Ministério Público fe-
deral (MPf).

Avancini está preso na 
Superintendência da Polícia 
federal em Curitiba desde 
novembro do ano passado, 
e ficará em São Paulo, onde 
tem residência. Ele será mo-
nitorado por tornozeleira 
eletrônica.

Na semana passada, o 
vice-presidente da Camar-

go Corrêa, Eduardo leite, 
também foi autorizado pela 
Justiça a cumprir prisão do-
miciliar. Os dois executivos 
relataram aos investigado-
res novos fatos envolvendo 
corrupção em contratos de 
obras públicas em outras es-
tatais, além da Petrobras.

desde o início das inves-
tigações da lava Jato, inicia-
da no ano passado, 14 inves-
tigados assinaram acordos 
para delatar o esquema de 
desvios na Petrobras, entre 
eles o doleiro Alberto You-
ssef, o ex-diretor da Abas-
tecimento da estatal, Paulo 
Roberto Costa, e o ex-gerente 
de Serviços Pedro Barusco.

Após dois dias reuni-
dos em Brasília para discu-
tir ações para os próximos 
meses, os membros do Elo 
Nacional da Rede Susten-
tabilidade informaram que 
vão ingressar no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) até 
o fim de abril com as assi-
naturas necessárias para 
sua validação como parti-
do. Segundo o porta-voz da 
agremiação, Basileo Mar-
garido, 80 mil assinaturas 
estão em processo de cer-
tificação. Para a concessão 
do registro pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
faltam 32 mil.

“Até o final de abril 
devemos ingressar com as 
assinaturas validadas que 

faltam para que o TSE pos-
sa analisar e julgar o pedido 
de registro da Rede Susten-
tabilidade”, afirmou Basileo 
Margarido, observando que 
cerca de 450 mil assinatu-
ras já foram reconhecidas 
pelo TSE em 2013. 

O porta-voz da Rede 
disse que a coleta de as-
sinaturas também con-
tinuará até o registro do 
novo partido. Ele também 
afirmou que, até lá Mari-
na Silva, maior expoente 
da agremiação, continuará 
filiada ao PSB, partido ao 
qual se integrou para par-
ticipar da campanha pre-
sidencial de 2014, após a 
Rede Sustentabilidade não 
conseguir o registro.

Executivo condenado 
ganha prisão domiciliar

Rede diz ter assinaturas 
para registro no TSE

OPERAÇÃO LAVA JATO
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Políticas

O assédio moral e sexual 
nas corporações militares
está motivando denúncias

Quase 60% das policiais dizem que
comportamento incentiva o assédio

Uma pesquisa sobre as 
relações de gênero nas cor-
porações policiais mostrou 
que 57,4% das 2.415 poli-
ciais entrevistadas acredi-
tam que o comportamento 
das mulheres no trabalho 
pode incentivar comentários 
inapropriados ou assédio, 
tanto moral quanto sexual. 
Entre os policiais masculinos 
que responderam à pesqui-
sa, 63,2% compartilham da 
mesma opinião.

Segundo a diretora exe-
cutiva do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (Fbsp), 
Samira Bueno, é preciso des-
mistificar essa visão porque 
as mulheres não podem ser 
responsabilizadas pela vio-
lência que sofrem. “É inte-
ressante ver como isso está 
colocado na cabeça das mu-
lheres, reflexo da cultura ma-
chista que faz parte da nossa 
sociedade”, disse. Além dis-
so, 40,4% das entrevistadas 
acreditam que as mulheres 
usam de troca de favores se-
xuais para ascender hierar-

quicamente na instituição.
O fórum fez a pesquisa 

“As Mulheres nas Instituições 
Policiais” em parceria com o 
Núcleo de Estudos em Orga-
nizações e Pessoas da Funda-
ção Getúlio Vargas, a Secre-
taria Nacional de Segurança 
Pública do Ministério da Jus-
tiça e o Centro de Estudos de 
Criminalidade e Segurança 
Pública da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais.

Foram ouvidos 13.055 
policiais em todo o país, 
de 12 a 26 de fevereiro de 
2015, das Polícias Civil, Mi-
litar, Técnico Científica, Fe-
deral e Rodoviária Federal, 
Corpo de Bombeiros e Guar-
das Municipais. A pesquisa 
foi respondida voluntaria-
mente por meio de formulá-
rio eletrônico.

Das mulheres entrevis-
tadas, 39,2% declaram ter 
sido vítima de algum tipo de 
assédio (moral ou sexual) 
dentro da própria corpora-
ção. Dentre essas, 74,5% se 
declaram vítimas de assédio 
moral e 25,5% afirmam ter 
sido assediadas sexualmente, 
sentindo-se desrespeitadas 
ou forçadas a dar consenti-
mento. Entre os homens, dos 
20,1% que declararam que 
foram assediados, 95,6% so-
freram assédio moral.

 BRASIL 

Andreia Verdélio
Da Agência Brasil

De acordo com a pesqui-
sa, apenas 11,8% das policiais 
prestaram queixa do assédio 
e, destas, 68% não ficaram 
satisfeitas com os desdobra-
mentos da denúncia. No caso 
dos homens, 11,7% presta-
ram queixa e desses 80,7% 
não ficaram satisfeitos com o 
resultado. Entre os desfechos 
citados estão o arquivamen-
to da denúncia, sindicância 
interna, advertência formal, 
transferência do denunciado, 
promoção do denunciado, 
além daqueles que desconhe-
cem o desfecho.

Segundo Samira, os re-
sultados também mostram 
a perspectiva dos homens 
em relação às mulheres e 
os níveis de violência a que 
são submetidas. “As mulhe-
res estão mais vulneráveis 
ao assédio. Se compararmos 
as respostas, é mais comum 
para as mulheres percebe-
rem piadas ou comentários 
inapropriados como formas 
de violência e os homens 
não entendem isso como 

ofensa. Mas 62,9% das mu-
lheres passaram por essa si-
tuação”, disse.

A diretora explicou que 
o objetivo da pesquisa era ex-
plorar as relações de gênero 
nas instituições de seguran-
ça pública, tendo em vista o 
crescente protagonismo das 
mulheres nesse trabalho. Se-
gundo o Fbsp, estima-se que 
o Brasil tenha cerca das 75 
mil policiais, ou cerca de 12% 
do universo pesquisado.

“A maior parte das po-
liciais não sabem como 
denunciar, as corporações 
não têm fluxo definido para 
quando esse assédio aconte-
ce. As corregedorias, em tese, 
podem receber denúncias, 
mas não têm protocolos ou 
normativas, é muito subjeti-
vo”, disse Samira. Entre os ca-
nais utilizados pelos policiais 
para denúncias, segundo a 
pesquisa, estão a Corregedo-
ria e a Ouvidoria, Delegacias 
de Polícia, o Ministério Pú-
blico e as entidades de classe 
(associação ou sindicato).

Denúncias: apenas ll,8% Desde ontem, o estudante que 
tiver média inferior a 450 pontos nas 
provas do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) não poderá se inscrever 
para uma bolsa do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). Além da 
média mínima, o candidato não pode 
ter nota zero na redação. As inscrições 
vão até o dia 30 de abril.

Em fevereiro, foram abertas as 
inscrições para novas adesões ao Fies, 
mas sem a obrigatoriedade da nota 
mínima. Era preciso apenas ter feito 
o Enem para solicitar o financiamen-
to. Não estão sujeitos a essa regra os 
professores do quadro permanente da 
rede pública matriculados em cursos 
de licenciatura, normal superior ou 
pedagogia.

A regra de exigir a média mínima 
no Enem foi estabelecida em portaria 
do Ministério da Educação, publicada 
em dezembro de 2014, e gerou descon-
tentamento de estudantes e represen-
tantes de instituições privadas de ensi-
no superior. Instituições estimam que a 
mudança reduzirá em pelo menos 20% 
o número de contratos do Fies.

A estudante Kamila Monteiro, de 
18 anos, obteve média de 426 pontos 
no Enem e conseguiu o contrato do 
Fies antes da aplicação da nova regra. 

Ela avalia que os estudantes de escola 
pública como ela serão prejudicados 
com a mudança.

“Dizem que é para melhorar a 
qualidade do ensino, mas quem está 
em escola pública tem dificuldade 
para fazer a prova do Enem. Então, é 
preciso começar melhorando a quali-
dade do Ensino Médio e não dificultar 
a entrada no Ensino superior”, diz Ka-
mila, que vai cursar psicologia em uma 
instituição de são paulo.

O Ministério da Educação descar-
ta a possibilidade de abrir mão da exi-
gência. segundo a pasta, a mudança 
foi feita em prol da qualidade do En-
sino superior e o diálogo com as enti-
dades é permanente.

O Fies financia de 50% a 100% 
das mensalidades, dependendo da 
renda familiar mensal bruta. É desti-
nado a alunos matriculados em cursos 
superiores presenciais não gratuitos, 
oferecidos por instituições cadastra-
das no programa e que tenham obti-
do resultados positivos nas avaliações 
do sistema Nacional de Avaliação da 
Educação superior.

Entre as mudanças feitas pelo mi-
nistério no Fies estão também a alte-
ração de 12 para oito no número de 
parcelas de repasse de recursos para as 
instituições privadas e percentual má-
ximo de reajuste para mensalidades no 
caso de aditamentos de contratos.

Fies exige média mínima no 
Enem para financiamento

NOVA REGRA

Yara Aquino
Da Agência Brasil
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Os estudantes terão que conseguir média igual ou superior a 450 pontos nas provas do Enem

O lucro líquido do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
teve um crescimento de 5,4% 
em 2014, na comparação com 
o ano anterior. Os valores al-
cançaram R$ 8,594 bilhões, 
ante R$ 8,150 bilhões registra-
dos em 2013. De acordo com o 
órgão, é o terceiro maior lucro 
da história do banco.

Para o BNDES, o resulta-
do com financiamentos a pro-
jetos de investimentos, que 
são os de intermediação finan-

ceira, e a manutenção do índi-
ce de inadimplência no mais 
baixo nível de sua história con-
tribuíram para o desempenho. 
Os financiamentos subiram de 
R$ 11,7 bilhões em 2013 para 
R$ 13,4 bilhões em 2014. Já o 
índice de inadimplência per-
maneceu em 0,01%. Para a 
instituição, isto “reflete a boa 
gestão operacional do BNDES, 
alinhada às prioridades estra-
tégicas do governo”.

O banco comparou o nível 
de inadimplência com a média 
do Sistema Financeiro Nacio-
nal em dezembro de 2014, 
que era 2,9% em dados divul-

gados pelo Banco Central. A 
direção do banco acrescentou 
que os critérios da instituição 
são mais conservadores. No 
Sistema BNDES, são conside-
rados inadimplentes quem 
está com parcelas em atraso 
há mais de 30 dias. Nos cálcu-
los do BC são consideradas em 
atraso parcelas com 90 dias.

Segundo o BNDES, o re-
sultado com participações so-
cietárias também contribuiu 
para o crescimento do lucro 
líquido. Elas subiram de R$ 
2,5 bilhões em 2013 para R$ 
2,9 bilhões em 2014. “Cabe 
destacar que tal crescimento 

foi realizado num cenário de 
intensa volatilidade no mer-
cado de capitais, o que elevou 
o montante de provisões para 
perdas em investimentos de 
R$ 2,04 bilhões em 2013 para 
R$ 2,8 bilhões em 2014”, anali-
sou a instituição.

Dados do banco apontam 
perdas equivalentes a R$ 2,6 
bilhões e destacam que o prin-
cipal componente foi o investi-
mento na Petrobras. Por causa 
da queda prolongada e signi-
ficativa no valor de mercado 
das ações da petroleira, a ins-
tituição realizou “uma análise 
qualitativa do investimento, a 

fim de quantificar a existência 
de eventual montante não re-
cuperável do ativo”.

O BNDES informou que 
foram levadas em conta as 
características específicas de 
atuação do banco e do ativo. 
De acordo com os dados, a 
perda passível de não recupe-
ração foi estimada em R$ 2,6 
bilhões, descontados os efei-
tos tributários. O órgão escla-
receu que, conforme a caracte-
rística das ações detidas pelo 
banco, que são de transferên-
cia da União para aumento 
de capital da instituição, nas 
quais existem condições espe-

cíficas como restrição de ven-
da, as perdas são reclassifica-
das para o resultado apenas 
quando da venda ou transfe-
rência do respectivo ativo. 

“Consequentemente, so-
bre o total de R$ 2,6 bilhões 
de perda no valor recupe-
rável, já líquido dos efeitos 
tributários, parcela no mon-
tante de R$ 1 bilhão foi re-
conhecida no resultado do 
exercício de 2014, permane-
cendo o saldo residual no Pa-
trimônio Líquido, na rubrica 
de ajuste de avaliação patri-
monial (outros resultados 
abrangentes)”, acrescentou.

BNDES registra alta de 5,4% no seu lucro líquido
EXERCÍCIO DE 2014

Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil

Receita recebe 
mais de 6,1 
milhões de 
declarações

Quase um mês após o 
início do prazo de entrega 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física, 6.152.563 declarações 
foram encaminhadas à Recei-
ta Federal pelos contribuintes 
até  as 17h de ontem. O núme-
ro representa 22,4% do total 
de 27,5 milhões de declara-
ções que a Receita espera re-
ceber até 30 de abril, quando 
termina o prazo.

Este ano, os contribuin-
tes com certificação digital 
podem fazer a declaração pré
-preenchida na página da Re-
ceita na internet, na área do 
e-CAC. Também poderá ser 
feito por um representante 
do contribuinte com certifica-
ção digital e procuração ele-
trônica registrada no órgão.

Em 2014, um total de 
26.883.633 contribuintes en-
viou a declaração do IRPF até 
o fim do prazo. O número fi-
cou aquém do esperado pela 
Receita na ocasião, 27 milhões 
de formulários. Em 2013, 
26,1 milhões de pessoas físi-
cas entregaram o documento.

Quanto antes o contri-
buinte entregar a declaração, 
com os dados corretos à Recei-
ta, mais cedo receberá o valor 
correspondente à restituição. 
Têm prioridade no recebimen-
to pessoas com mais de 60 
anos de idade, contribuintes 
com deficiência física ou men-
tal e os que têm doença grave.

A multa por atraso de 
entrega é estipulada em 1% 
ao mês-calendário até 20%. O 
valor mínimo é R$ 165,74. Um 
passo a passo com cada etapa 
da entrega está disponível na 
página da Receita. Basta cli-
car em cada ponto para obter 
mais detalhes. O prazo de en-
trega vai até 30 de abril.

Há duas semanas, a Re-
ceita Federal lançou uma sé-
rie de 11 vídeos no site You-
tube para tirar dúvidas sobre 
o preenchimento e a entrega 
do Imposto de Renda. Deno-
minada TV Receita Respon-
de, a série tem por objetivo 
explicar de forma simples os 
principais assuntos relacio-
nados à declaração do IRPF.

Wellton Máximo
Da Agência Brasil



Os EUA examinam com 
muita atenção as opções 
sobre as negociações

Acordo sobre o programa nuclear 
do Irã está em fase difícil e crítica

Os Estados Unidos vão 
“examinar com muita aten-
ção” as opções que se colo-
cam, caso não seja respeita-
do o prazo para garantir um 
acordo nuclear abrangente 
com o Irã, que termina hoje 
informaram ontem fontes 
oficiais.

“Não faço previsões so-
bre o que acontecerá em se-
guida”, disse a porta-voz do 
Departamento de Estado, 
Marie Harf, ao ser interro-
gada sobre o que acontece-
rá, caso não seja anunciado 
até a meia-noite de hoje um 
acordo relacionado com o 
contencioso em torno do 
programa nuclear iraniano.

No entanto, prevê-se 
que o acordo transitório com 
o Irã, firmado em novembro 
de 2013, permaneça em vi-
gor até 30 de junho, enquan-
to não forem acordados os 
detalhes técnicos desta nova 
iniciativa, ainda sem confir-
mação de sucesso.

Já o ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros da Ale-
manha, Frank-Walter Stein-
meier, assinalou que vê 
“muito progresso” na atual 
reta final das negociações, 
apesar de admitir que se 
atravessa uma fase “difícil 
e crítica”. Opinião partilha-
da pelo chefe da diploma-
cia da China, Wang Yi, que 
se mostrou “cautelosamen-
te otimista” sobre a pos-
sibilidade de alcançar um 
acordo sobre o programa 
nuclear iraniano, definin-
do a situação como “muito 
fluida”.

Em declarações à im-
prensa, na cidade suíça de 
Lausanne, à margem da úl-
tima rodada de negociações 
com a República Islâmica do 
Irã, o representante germâ-
nico disse que “houve muito 
progresso, não apenas nos 
últimos 12 meses, mas tam-
bém aqui”, numa referência 
aos atuais contatos diplo-
máticos.

“Não deixaremos de 
tentar todo o possível” para 
garantir um acordo, mas 
“também não permitiremos 
um mau negócio” com os 
iranianos, concluiu o minis-
tro alemão.
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Da Agência Lusa

O avião da Turkish Airlines (Linhas Aéreas Turcas), que ontem fez um 
pouso de emergência no Marrocos, após uma ameaça de bomba, 
seguiu  viagem até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São 

Paulo, Barasil, anunciou a companhia. Após uma busca minuciosa no Boeing 
777-300ER, que fazia a ligação entre Istambul e São Paulo, concluiu-se 
que a ameaça era falsa e que o avião poderia prosseguir até seu destino 
no Brasil. O voo foi desviado para o Aeroporto Internacional Mohammed 5 

de Casablanca. Após a necessária investigação a bordo, concluiu-se que a 
denúncia não era verdadeira, conforme comunicado da companhia turca. 
O Boeing da Turkish Airlines, que decolou de Istambul às 9h30 (hora local, 
8h30 em Lisboa) aterrissou em segurança no Aeroporto de Casablanca às 
13h30 (hora de Lisboa), após emitir um alerta de emergência por suposta 
ameaça da bomba. 
A agência estatal turca Anatolia informou que membros da tripulação 

encontraram um papel num dos banheiros onde estava escrita a palavra 
“bomba”. Após alertarem o piloto, foi decidido pedir autorização para 
aterrissar no aeroporto que se encontrava mais perto. Posteriormente, a 
Turkish Airlines disse que o avião prosseguiria até São Paulo.  “Os nossos 
passageiros vão ser reconduzidos a bordo e o voo vai prosseguir até São 
Paulo, após ser concluída a limpeza, o reabastecimento e emitidas as 
autorizações necessárias”, informou a empresa.

Avião turco faz pouso forçado no Marrocos por causa de ameaça de bomba

FOTO: Ray Jennings

Um ataque aéreo matou on-
tem 45 pessoas e feriu 65 no cam-
po de refugiados de Al-Mazrak, 
na província de Hajja, no Noroeste 
do Iêmen, informou a Organiza-
ção Internacional para as Migra-
ções. O porta-voz da organização, 
Joel Millman, disse que 75 funcio-
nários da organização prestam as-
sistência às vítimas.

Segundo os trabalhadores 
de organizações humanitárias 
do campo, o bombardeio dos ca-
ças árabes, que pretendem atin-
gir rebeldes em todo o país, fez 

dezenas de mortos. Pouco an-
tes, profissionais da organização 
Médicos sem Fronteiras tinham 
dado conta de 15 mortos e 30 fe-
ridos transportados para um hos-
pital onde a organização opera, 
perto do campo de Al-Mazrak. 
“Foi um ataque aéreo”, disse o 
coordenador do MSF no Oriente 
Médio, Pablo Marco.

O campo de Al-Mazrak acolhe, 
desde 2009, refugiados do Iêmen, 
que deixam o país devido ao conflito 
entre os rebeldes huthis, do Norte, 
e o governo central. De acordo com 
Pablo Marco, 500 famílias chegaram 
ao campo nos últimos dois dias.

Uma coligação liderada pela 
Arábia Saudita tem bombardeado 
posições rebeldes no Iêmen desde 
a madrugada de quinta-feira (26) 
e já declarou que prosseguirá os 
ataques até os rebeldes, apoiados 
pelo Irã, desistirem da insurrei-
ção contra o presidente iemenita, 
Abedrabbo Mansur Hadi, que se 
refugiou em Riad.

Os huthis também são apoia-
dos por unidades do Exército ie-
menita leais ao ex-presidente Ali 
Abdullah Saleh, que abandonou 
o poder em 2012, após um ano 
de sangrentos protestos no país, 
onde a Al-Qaeda atua.

Ataque aéreo mata 45 pessoas
 no IêMen

Da Agência Lusa

Copiloto alemão
tinha recebido 
tratamento antes 
da tragédia aérea

O copiloto do Airbus 
A320 da companhia aérea 
Germanwings, suspeito de ter 
feito o avião despencar nas 
montanhas na França, rece-
beu tratamento por tendên-
cias suicidas no passado, mas 
não recentemente, informou 
ontem a Justiça alemã.

“Andreas Lubitz esteve 
em tratamento psicoterapêu-
tico por tendências suicidas 
há vários anos, antes de ter 
obtido a licença de piloto”, in-
formou o procurador de Düs-
seldorf, Ralf Herrenruck.

Depois disso, e “até re-
centemente”, Lubitz passou 
por “outras consultas mé-
dicas que resultaram em 
afastamento por doença, 
mas sem terem sido atesta-
das tendências suicidas ou 
de agressividade para com 
terceiros”, acrescentou o 
procurador em uma breve 
declaração escrita, sem dizer 
o motivo dessas consultas e 
licenças médicas.

O Ministério Público de 
Düsseldorf sublinhou não 
ter sido encontrada qualquer 
carta anunciando planos de 
fazer despencar um avião 
ou reivindicando o acidente, 
ocorrido em 24 de março.

Nada “no ambiente fa-
miliar, pessoal ou no local 
de trabalho” permitiu, até 
aqui, reunir informações so-
bre eventuais motivações, 
acrescentou.

Da Agência Lusa

A Central de Trabalha-
dores da Argentina (CTA) e a 
Confederação Geral do Tra-
balho (CGT) opositora, que 
concentra a maioria dos sindi-
catos da área de transportes, 
convocaram para hoje uma 
greve-geral que deve afetar, 
inclusive, os voos internacio-
nais. Os sindicalistas querem 
que o governo corrija o limite 
de isenção do imposto sobre 
salários, que atualmente está 

em 15 mil pesos (R$ 5,5 mil, 
pelo câmbio oficial). Mas o mi-
nistro da Economia, Axel Kicil-
lof,  disse que o teto foi reajus-
tado há dois anos e que está 
“muito bem do jeito que está”.

Esta é a quarta greve-ge-
ral convocada durante o go-
verno da presidente Cristina 
Kirchner, que está no fim do 
segundo mandato. Em agosto, 
ocorrerão as prévias das elei-
ções presidenciais de outubro 
e, pela lei, Cristina não pode 
se candidatar a um terceiro 
mandato consecutivo. A partir 

de meia-noite de ontem, e du-
rante 24 horas, bancos, ônibus, 
trens e caminhões deixarão de 
funcionar, mas outros serviços, 
como o transporte aéreo, já es-
tão sendo afetados.

O ministro do Trabalho, 
Carlos Tomada, criticou os 
sindicalistas responsáveis 
pela greve, alegando que re-
presentam apenas uma parte 
do setor de transportes e que 
estão fazendo reivindicações 
em nome da minoria (10%) 
dos trabalhadores que paga 
Imposto de Renda. 

Centrais sindicais convocam 
greve geral hoje na Argentina

crIse polítIcA

Institutos de pesqui-
sa indicam derrota da es-
querda socialista após as 
eleições locais de ontem na 
França. Segundo as sonda-
gens feitas após o pleito, o 
partido de centro-direita 
União por um Movimento 
Popular (UMP), do ex-pre-
sidente Nicolas Sarkozy, 
lidera o segundo turno. As 
pesquisas apontam que a 
UMP deve obter de 66 a 70 
departamentos.

A Frente Nacional (FN), 

de extrema-direita, lidera-
da por Marine Le Pen, pode 
conquistar até dois depar-
tamentos. Já o Partido So-
cialista, do presidente Fran-
çois Hollande, que detinha 
61 departamentos, deve fi-
car com apenas de 27 a 31.

A esquerda mostrou-se 
“muito dispersa” e “sofreu 
um claro recuo”, admitiu em 
uma mensagem o primeiro-
ministro, Manuel Valls, que 
é socialista. Nas últimas 
semanas, Valls multiplicou 
as tentativas para deter a 
Frente Nacional. 

Esquerda francesa sai 
derrotada nas eleições 

dAdos de pesquIsA 

Monica Yanakiew
Da Agência Brasil

Da Agência Brasil
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atividades na vila Olímpica

Inscrições começam dia 6 de abril
complexo esportivo irá 
oferecer mais de 4 mil 
vagas nos três turnos
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Bota ganha motivação 
para a partida pela 
copa do Brasil

Wellington Sérgio
wsergionobre@yahoo.com.br

As inscrições para os 
alunos da rede estadual e a 
população em geral - a par-
tir dos 3 anos - nas diversas 
modalidades que estarão à 
disposição na Vila Olímpica 
Parahyba do Governo do Es-
tado,  ocorrerão no período 
de 6 a 17 de abril, com as au-
las começando no dia 20 do 
próximo mês. Mais de quatro 
mil vagas estarão à disposi-
ção, com 80 professores que 
darão aulas nos três turnos, 
de segunda a sexta, das 7h às 
21h30. Os alunos da rede de 
ensino estadual não pagam 
taxa, exigindo apenas decla-
ração do colégio, uma foto 
3x4 e documento compro-
vando a idade. 

Para o público em geral 
os participantes terão que 
pagar taxas, dependendo das 
modalidades que escolhe-
rem. Quem optar pela nata-
ção pagará por mês R$ 30,00, 
enquanto handebol, voleibol, 
yoga, taekwondo, ginástica 
rítmica, dança terapia, ginás-
tica de academia, hidroginás-
tica, futebol e futsal, R$ 20,00. 
Atletismo, saltos ornamentais 
e polo aquático serão grátis. 
As modalidades de basquete, 

Modalidades que estarão à disposição na Vila Olímpica Parahyba, como atletismo, saltos ornamentais e pólo aquático serão grátis

judô, musculação e ginástica 
artística terão início possivel-
mente no segundo semestre 
do ano, já que falta definir os 
locais das aulas. 

De acordo com o geren-
te da Vila Olímpica Parahyba, 
localizada no Bairro dos Esta-

dos, Antonio Meira, a procura 
é imensa de todas as partes 
da capital, com pessoas te-
lefonando e querendo obter 
informações. Segundo ele, 
com os novos equipamentos 
inaugurados no último sába-
do, a frequência de pessoas 

de todas as faixas etárias au-
mentou, e quem deixar para 
fazer a matrícula de última 
hora pode até ficar de fora. 
“Acredito que teremos uma 
grande procura por parte dos 
alunos da rede estadual e das 
pessoas que desejam parti-

cipar das aulas. Estaremos à 
disposição o dia todo, mas es-
pero que não deixem para os 
últimos dias, podendo ficar 
de fora”, avaliou. 

Com relação às compe-
tições nacionais que estão 
programadas para o primei-

ro semestre na Vila Olímpica, 
Toinho, como é conhecido, 
frisou que no mês de abril 
estão agendados, o Troféu 
Sérgio Silva de Natação (17 
e 18 de abril) e os Jogos dos 
Magistrados (29 de abril). 
No dias 14 e 15 de maio será 
realizado o Troféu Milton 
Medeiro de Natação. Em ju-
nho, nos dias 5 e 6 será a vez 
da Copa Brasil de Natação 
Master, enquanto o Cam-
peonato Norte Nordeste de 
Polo Aquático ocorrerá no 
período de 11 a 14. “Iremos 
sediar disputas importantes 
que reunirá atletas de todas 
as partes do país. A recepti-
vidade da inauguração foi a 
melhor possível com com-
petições de várias modali-
dades na capital”, disse. 

Antonio Meira comen-
tou que possivelmente a 
Seleção Olímpica de Saltos 
Ornamentais dos Estados 
Unidos pode realizar trei-
namentos ainda este ano na 
Vila, visando as Olimpíadas 
de 2016, no Rio de Janeiro. 
Quem também pretende fa-
zer uma preparação no ano 
que vem para a competição 
internacional de 2016 é o se-
lecionado da Rússia de Nado 
Sincronizado (ambos os se-
xos), pentacampeão mun-
dial. “Somos referência para 
realizar treinos de seleções 
de ponta que estarão se pre-
parando para as Olimpíadas 
de 2016”, avaliou o dirigente.

FOTO: Marcos Russo

O governador Ricardo Coutinho inau-
gurou, no último sábado (28), a Vila Olím-
pica Parahyba, considerado um dos mais 
modernos complexos esportivos da Améri-
ca Latina. Durante a solenidade, que reuniu 
personalidades do esporte e da comunida-
de de João Pessoa, Ricardo destacou que o 
evento é um marco para a Paraíba e para a 
Capital, e que o espaço vai deixar um lega-
do para as futuras gerações. Entre os des-
taques do equipamento, está a construção 
de uma piscina para o nado sincronizado.

A inauguração da Vila Olímpica faz 
parte de uma série de obras que marcam 
os cem dias de gestão do segundo man-
dato do governador Ricardo Coutinho. 
“Quando assumi o governo, em 2011, 
pela minha cabeça passava uma única coi-
sa: não teria valido a pena eu passar pela 
gestão, assumir todos os compromissos 
que assumi e que cumpri, se eu não conse-
guisse legar, através de um Governo, uma 
grande vila olímpica, como esta, com essa 
realidade que estamos vendo”, afirmou. 
“Aqui [no complexo] há R$ 32 milhões em 
dinheiro do povo paraibano”, prosseguiu.

Ricardo também enfatizou que a 
inauguração da Vila Olímpica Parahyba é 
apenas parte de uma série de obras do 
Governo. “Olhemos para o Centro de 

Convenções, para os Centros Formadores 
de Educação, para os hospitais, para as es-
tradas”, explicou. “Nós estamos criando 
condições objetivas para que a vida dos 
paraibanos possa evoluir cada vez mais. 
Só se faz isso com duas coisas. A primeira 
delas é a aplicação correta do dinheiro, 
que é público. A segunda é ter a coragem 
de ousar, de disputar nacional e interna-
cionalmente um lugar para o nosso Esta-
do”, acrescentou o governador.

Ele ainda destacou as conquistas da 
Paraíba na área econômica. “A Paraíba 
foi o Estado que mais gerou empregos em 
2014, que mais cresceu o setor de serviços, 
que teve o maior crescimento da indús-
tria”, lembrou. “As conquistas não são 
apenas na área econômica. São conquis-
tas que valorizam os seres humanos que 
pertencem a este Estado”, pontuou.

vila Olímpica
O governador afirmou que a constru-

ção da Vila Olímpica Parahyba será uma 
plataforma de inclusão social. “Quem 
pratica e ama o esporte dificilmente se 
desvia para qualquer outro caminho da 
vida. É através do esporte que consegui-
mos mostrar para a nossa juventude o ca-
minho saudável”, concluiu.

Governador destaca legado

O governador Ricardo Coutinho e várias personalidades do esporte participaram da inauguração

Astros do esporte e centenas de 
pessoas prestigiaram a inauguração 
da Vila Olímpica Parahyba, na ma-
nhã do último sábado (28), em João 
Pessoa. Participaram do evento, os 
medalhistas olímpicos do vôlei, Giba 
e Fofão; o maratonista Vanderlei 
Cordeiro de Lima, bronze nos jogos 
de Atenas, em 2004, e o nadador pa-
raibano Kaio Márcio, outro protago-
nista de várias conquistas esportivas.

Durante a inauguração, o go-
vernador Ricardo Coutinho e o se-
cretário de Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer, Tibério Limeira, foram 
homenageados. Para Giba, partici-
par de um momento histórico para 
a Paraíba é um incentivo ao esporte. 
“É um momento de grande orgulho 
participar de um fato histórico para 
este Estado. Estou honrado em ter 

sido convidado pelo governador Ri-
cardo Coutinho. Mais ainda, quan-
do lembro que a Vila Olímpica Pa-
rahyba não vai servir apenas para 
atletas profissionais, mas para tirar 
muitas crianças das ruas e das dro-
gas”, ressaltou.

O nadador Kaio Márcio compar-
tilha do mesmo sentimento de Giba. 
“Eu fico muito feliz ao vivenciar um 
momento como este. Quando eu 
comecei a carreira, eu treinei muito 
aqui. Então, é fantástico ver a evo-
lução que este espaço conquistou. 
É uma mudança muito significativa, 
muito radical. Isso me deixa muito 
feliz”, comentou. “É uma grande 
oportunidade de conquistas inéditas, 
sobretudo em um período tão impor-
tante, com a chegada das Olimpíadas 
do Rio”, prosseguiu o paraibano.

Medalhistas olímpicos em JP

Uma multidão compareceu, no 
último domingo (29), na Vila Olím-
pica Parahyba para prestigiar o se-
gundo dia de competições, depois 
da entrega do equipamento espor-
tivo pelo Governo do Estado. As 
principais atrações foram as Sele-
ções Brasileira e Paraibana de Nado 
Sincronizado. Muito antes da apre-
sentação das meninas olímpicas, a 
arquibancada já estava lotada.

De acordo com o secretário 
de Estado da Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel), Tibério Limeira, a 
recepção da população não po-
deria ter sido melhor. “Este será 
o primeiro fim de semana que te-
remos de muita alegria e inclusão 
por meio do esporte. A inaugura-
ção, em si, já é um marco histó-

rico. No entanto, as alegrias que 
este equipamento trará para a 
população serão igualmente im-
portantes. Pretendemos, acima 
de tudo, incluir”, afirmou Tibério.

Na piscina de nado sincroniza-
do, construída exclusivamente para 
a prática do esporte, as meninas 
da Seleção Brasileira da modalida-
de atraíam a atenção de todos na 
arquibancada. “É muito emocio-
nante participar de um momento 
como esse. Um fim de semana de 
modalidades esportivas. É tudo que 
sonhávamos. Hoje, temos a oportu-
nidade de vivenciar tudo isso”, afir-
mou a estudante Katarina Vieira.

Antes da apresentação do 
nado sincronizado, houve compe-
tição de natação.

Competições esportivas

FOTO: Secom-PB



Dois surfistas paraibanos no 
Mundial Junior na Argentina
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Samuel Igo e Fininho vão 
disputar até sexta-feira
na praia de Mar Del Plata

Está de parabéns o Cam-
pinense e seus valorosos 
jogadores que venderam 
caro a eliminação na Copa 
do Nordeste para o Bahia. 
A derrota no sábado por 1 a 
0, na Fonte Nova, com gol 
irregular, doeu bastante no 
torcedor rubro-negro, mas o 
importante é que ficou entre 
os oito melhores clubes da 
região, uma posição honrosa, bem diferente do 
outro nosso representante que ficou em último e 
tinha um elenco bem superior. Coisas de futebol. 
Espera-se que tanto o Campinense como o Bo-
tafogo façam bonito agora na Copa do Brasil em 
defesa do futebol paraibano. 

Moral elevada

Dois jogos para o
torcedor não perder
Uma semana de muitas emoções para o torcedor 

paraibano, afinal duas grandes equipes do futebol brasi-
leiro estarão na Paraíba amanhã: o Botafogo carioca, em 
João Pessoa, para enfrentar o seu homônimo; e o Grê-
mio no embate com o Campinense, em Campina Grande. 
Uma boa oportunidade para o torcedor mostrar o seu 
amor pelo clube ao comprar o seu ingresso e propiciar 
boas arrecadações, seja no Almeidão ou no Amigão.

Aqui na capital um bom motivo para o Botafogo 
paraibano se afirmar na temporada depois da péssima 
participação na Copa do Nordeste e da irregularidade no 
Campeonato Paraibano. Uma vitória maiúscula diante 
dos cariocas pode embalar a equipe dirigida por Marcelo 
Vilar que, no domingo passado, venceu o Miramar por 3 a 
1 e assumiu a liderança do Estadual.

Como a torcida tem sido muito fiel espera-se uma 
boa participação amanhã no Almeidão. Acho que vai ser 
um jogo parelha porque o Botafogo carioca, apesar da 
boa campanha no Rio, não está entre as melhores equi-
pes do país e não será surpresa alguma uma vitória do 
time paraibano que precisa de um resultado desse nível 
para convencer o torcedor que o caminho do tricampeo-
nato está bem pavimentado.

Em Campina Grande, a primeira vez do confronto 
entre Campinense e Grêmio, um jogo pra ninguém perder, 
mas fiquei preocupado com o preço salgado do ingresso. 
A cadeira vai ser R$ 100,00 e na arquibancada principal 
R$ 50,00, ficando a R$ 30,00 na arquibancada geral. 
Nesse tempo de recessão está caro, apesar da impor-
tância da partida. Deixa prá lá. Isso é assunto para a 
diretoria explicar e convencer os torcedores. 

A Raposa vem numa crescente nos últimos jogos 
e tem amplas condições de fazer bonito diante do time 
gaúcho que passa por um período de reformulação sob 
o comando de Luiz Felipe Scolari. Dois grandes jogos.

O Botafogo, agora com um jogo a mais que o Treze, 
assumiu a liderança do Campeonato Paraibano, mas pode 
ser ultrapassado pelo Galo que atua hoje diante do Santa 
Cruz no Estádio Teixeirão, em Santa Rita.

Líder isolado

A equipe de futebol femi-
nino do Kashima fez um 
amistoso contra o Verona, 
da cidade de Bayeux, quan-
do empatou em 3 a 3. No 
próximo dia 11 vai jogar em 
São Miguel de Taipu.

Kashima

As competições seguem se 
arrastando pelo país e o 
torcedor só esperando os 
momentos decisivos, daí os 
jogos não terem grandes pú-
blicos e o torcedor também 
que anda de bolso vazio.

Estaduais

Quem acordou mais cedo no último domingo, a corrida come-
çou às 4h, se deliciou com uma grande prova de Fórmula-1 na 
Malásia, graças a ousadia da Ferrari que desbancou as duas 
Mercedes de Hamilton e Rosberg, numa atuação fantástica 
de Sebastian Vettel. Valeu a pena.

Ferrari desbanca as Mercedes

varellajp@yahoo.com.br

Geraldo 
Varela

Um total de 80 surfis-
tas de seis países  disputa 
a segunda seletiva sul-ame-
ricana para o Mundial Pro 
Junior da World Surf League 
na Argentina. Os paraibanos 
Samuel Igo e José Francis-
co, o Fininho, participam do 
grande evento. O Rip Curl 
Pro Junior Séries Mar del 
Plata começou, ontem, com 
64 competidores na pri-
meira fase masculina e 16 
na feminina, com os atuais 
campeões sul-americanos 
Deivid Silva e Miluska Tello 
escalados nas primeiras ba-
terias. Deivid estreia com o 
também brasileiro Marcos 
Correa, o peruano Joaquin 
Del Castillo e o argentino 
Salvador Valdez. E a peru-
ana enfrenta as brasileiras 
Dominik Pupo e Yohana Sa-
randini e a argentina Lucia 
Indurain. Os defensores dos 
títulos largaram na frente na 
corrida pelo bicampeonato 
vencendo o Rip Curl Pro Ju-
nior San Bartolo, que abriu o 
ranking 2015 da WSL South 
América da categoria para 
surfistas com até 20 anos de 
idade no Peru.

A maioria dos inscritos 
no Rip Curl Pro Junior Séries 
Mar Del Plata é do Brasil, 
com quarenta representan-
tes na primeira fase mas-
culina e seis na feminina. A 
Argentina tem o segundo 
maior número de partici-
pantes, doze homens e seis 

meninas. O Peru compare-
ce com sete no masculino 
e três no feminino, o Chile 
com dois homens e uma no 
feminino e o Equador com 
um no masculino. A lista dos 
países é completada pelos 
dois surfistas dos Estados 
Unidos que vão disputar 
a premiação oferecida no 
evento, mas não pontuam 
no ranking sul-americano 
Pro Junior por já serem filia-
dos na WSL North América.

O Rip Curl Pro Junior 
Séries Mar del Plata tem até 
sexta-feira para definir os 
seus campeões nas ondas 
da Playa Grande. Já o prazo 

do Rip Curl Pro Argentina, 
primeira etapa do World 
Surf League Qualifying Sé-
ries 2015 na América do Sul, 
inicia na terça-feira e vai até 
o Domingo de Páscoa, dia 5 
de abril. Mais de 100 surfis-
tas de 13 países vão dispu-
tar os 1.500 pontos da vitó-
ria na terceira edição deste 
evento da Rip Curl na Ar-
gentina, que também abre a 
corrida pelo principal título 
sul-americano da WSL Sou-
th América. 

No ano passado, o bra-
sileiro Alex Ribeiro venceu 
em Mar del Plata e termi-
nou a temporada consagra-

do como campeão sul-ame-
ricano profissional de 2014.

Medina
Campeão mundial de sur-

fe em 2014, Gabriel Medina 
não começou bem a tempora-
da. Foi eliminado na terceira 
fase na etapa de abertura em 
Gold Coast e ainda recebeu 
uma multa por passar do tom 
em sua entrevista coletiva. 
Nesta semana, o brasileiro tem 
a chance de um recomeço. Mas 
a sua vida não será das mais fá-
ceis em Bells Beach (AUS), que 
recebe o segundo estágio da 
Liga Mundial de Surfe (WSL), 
entre hoje e 12 de abril.

Samuel Igo, em Mar del Plata, observa as ondas da varanda do hotel, antes de competir na Argentina

O congresso técnico da edi-
ção 2015 da Copa Paraíba será 
realizado hoje, às 10h, no audi-
tório do Departamento de Es-
tradas e Rodagens da Paraíba 
(DER). Todas as equipes inscritas 
devem comparecer para acom-
panhar o sorteio das chaves, 
bem como esclarecer eventuais 
dúvidas sobre a parte técnica da 
competição.

A 3ª edição da Copa Paraí-
ba acontece nas 14 regiões do 
Estado e vai contar com mais 

de 100 agremiações, envolven-
do cerca de 2 mil pessoas entre 
atletas, técnicos e dirigentes. “É 
importante a presença de todos 
os inscritos para esclarecer dúvi-
das e receber o regulamento da 
competição. Ainda discutiremos 
a possibilidade de realizar uma 
festa de abertura num local ain-
da a ser definido”, disse o coor-
denador Raimundo Braga.

A Copa Paraíba de Futebol 
Sub-15 é promovida pelo Go-
verno do Estado, por meio da 

Secretaria de Estado da Juven-
tude, Esporte e Lazer (Sejel). A 
competição já revelou mais de 
100 garotos para equipes pro-
fissionais de todo o país. “Reali-
zar uma competição de futebol 
para meninos até 15 anos é mo-
tivo de muitos elogios por par-
te dos pais dos atletas de todos 
os municípios envolvidos. Para 
este ano, pretendemos fazer 
algo ainda melhor do que as ou-
tras”, frisou o secretário titular 
da Sejel, Tibério Limeira.

Congresso técnico define hoje as disputas
COPA PARAÍBA SUB-15

Rodada com cinco jogos no Cabo Branco
A Federação Paraibana 

de Beach Soccer promoveu no 
último sábado cinco partidas, 
uma pelo Paraibano Sub-13, 
uma da Copa Verão 2015, no 
feminino, e três no masculino, 
todas realizadas na arena da 
federação, na Praia do Cabo 
Branco em frente ao Sesc Hote-
laria e Corpo de Bombeiros, em 
João Pesoa.

Abrindo a rodada pela 
Copa Verão, no feminino, com 
início às 15h, o Clube Maníacos 
venceu o Mocidade Laborató-
rio Carlos Chagas pelo placar 
de 7 a 3. Na sequência pelo 
Paraibano Sub-13, o CCCLB do 
Alto do Mateus perdeu para o 
Mocidade Laboratório Carlos 

Chagas pelo placar de 9 a 2, e 
na Copa Verão, categoria mas-
culino, o Moroni Master ven-
ceu pelo placar de 1 a 0 o Sport 
Acaú.

Na sequência, já no início 
da noite,  o Porto de Cristo, da 
cidade de Jacaraú, venceu o Pi-
timbu Fênix pelo placar de 4 a 
2. E fechando a rodada do últi-
mo sábado, o Mocidade Labo-
ratório Carlos Chagas venceu a 
Palhoça Marisol por 6 a1.

Os jogos foram comanda-
dos na arbitragem pelos profis-
sionais Alberto Magno, Márcio 
Nascimento, Anderluco Timó-
teo, Ana Rayssa e Daniel Maga-
lhães, todos da FPBS/CBBS, a 
mesa foi de José Gilvan Batista.

O Campeonato Parai-
bano 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 Fe-
deração Paraibana de Beach 
Soccer, e tem o apoio de Wal-
dir Acessórios, F&F Vidros e 
Molduras, Prefeitura de João 
Pessoa, Vidraçaria Vitória, 
Laboratório Carlos Chagas, e 
Quiosque Tropical do Péi.

O presidente da Federa-
ção Paraibana, Aílton Cavalcan-
ti, considerou a rodada de alto 
nível. “Foram excelentes jogos. 
O beach soccer está evoluindo 
muito”, disse.

BEACH SOCCER

Presidente Aílton Cavalcanti
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Seleção não terá novidades
copa américa
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Próxima convocação 
será definitiva e base
será dos amistosos

Curtas

corinthians pensa 
em novo atacante

palmeiras fica em 
situação difícil

marcelo cirino em 
alta no Flamengo

Zidane sonha em
ser técnico no real

VaSco E BoTaFoGo aproVam EmpaTE

A diretoria do Corinthians já 
prepara um plano B caso não consiga 
manter Guerrero em seu elenco. A ideia é 
sair ao mercado em julho e procurar um 
atacante com menos exigências que o 
peruano, que quer receber pelo menos 
US$ 6 milhões de luvas para renovar,  valor 
que o Timão não se dispõe a pagar.

A derrota por 2 a 0 para o RB Brasil 
não mudou o fato de o Palmeiras já estar 
classificado às quartas de final do Paulista, 
mas pode custar caro para o Verdão. Com a 
vitória do São Paulo sobre o Linense, a equipe 
de Oswaldo de Oliveira voltou a ser o time da 
capital paulista com o pior retrospecto, o que 
forçaria o jogo  no interior na decisão.

Zinedine Zidane disse que estaria 
disposto a se tornar o técnico do Real Madrid, 
embora não estivesse com pressa. "É claro 
que se o papel for oferecido para mim, eu 
iria aceitar, porém mais uma vez, existe um 
treinador incrível no lugar", disse Zidane, 
técnico reserva do Real Madrid, ao Canal Plus. 
"Tenho tempo, estou aprendendo. Não me 
tornei o jogador que era em dois anos, é a 
mesma coisa em ser técnico".

Jogadores e técnicos de Vasco e Botafogo aprovaram o empate por 1 a 1, no último domingo, no Maracanã. Os times 
seguem no G-4 do Carioca, mas na tabela o resultado esteve longe de corresponder ao esperado.  Os times alternaram 
entre primeiro e segundo lugares na maior parte do Estadual. A expectativa no Vasco e no Botafogo era a de que o 

rendimento fosse mantido e a dupla chegasse às semifinais com o benefício do empate. No momento, os times somam 
30 pontos, mas o Botafogo leva vantagem no saldo de gols e ocupa a 2ª colocação, enquanto o Vasco está em 4º lugar. O 
obstáculo é que os concorrentes venceram e embolaram a classificação. O Flamengo assumiu a liderança e soma 32 pontos. A 
vantagem  tornou-se fundamental na tentativa de ocupar uma das primeiras posições com duas rodadas restantes. 

Marcelo Cirino conheceu uma 
qualidade em três meses de Flamengo. 
O atacante se transformou em um 
autêntico artilheiro depois da insistência do 
técnico Luxemburgo e das cobranças nos 
treinamentos de finalização. Já são nove 
gols em 15 partidas oficiais. A média de 
0,60 tentos por jogo anima o Rubro-Negro 
para a sequência da temporada. Contra o 
Bonsucesso, fez o primeiro gol .

Jogo é encerrado
após 15 expulsões

Um jogo de futebol entre dois 
clubes amadores na cidade de Manisa, 
no oeste da Turquia, terminou com 
uma briga e 15 cartões vermelhos, 
informou, ontem, o jornal “Hürriyet”. 
No encontro, disputado no último 
domingo entre os clubes Yagcilar e 
Hamzabeyli, aconteceu uma falta no 
minuto 89 que desencadeou em uma 
discussão e depois briga. Após a 
situação se acalmar, o árbitro mostrou 
cartão vermelho a sete jogadores do 
Yagcilar, que ganhava o jogo por 1 a 
0, e a oito do Hamzabeyli. Após as 
expulsões, o juiz suspendeu a partida 
por não ter um número mínimo de 
jogadores no campo. O presidente da 
Federação de Clubes de Esporte Amador 
de Manisa, Ismail Aydin, declarou à 
imprensa que o organismo esportivo 
que dirige “não podia entender” como 
a partida tinha terminado nessa briga 
em massa. 

"Eu vou, eu vou, pra 
Copa América agora eu 
vou...". Os 23 jogadores con-
vocados por Dunga para os 
amistosos contra França e 
Chile – vitórias por 3 a 1 e 1 
a 0 – querem voltar para casa 
cantarolando a participação 
no torneio, que será disputa-
do em junho. Mas nem todos 
podem.

A próxima convocação 
será definitiva. Ou seja, a 
corrida por um lugar prati-
camente terminou. Os atle-
tas podem mudar a decisão 
de Dunga nas partidas que 
restam por seus clubes? Sim. 
Mas o treinador levará muito 
mais em conta o que viu de 
perto nos oito jogos da Sele-
ção desde que voltou ao car-
go. Ele já adiantou que não 
haverá novidades.

É possível, portanto, sa-
ber quem se deu melhor e 
quem ficou mais para trás 
rumo ao torneio que será 
disputado no Chile. Há mui-
to mais pessoas felizes do 
que zangadas na Seleção 
Brasileira, resultado natural 
de uma campanha irrepre-
ensível desde agosto: 100% 
de aproveitamento, 18 gols 
marcados e dois sofridos.

Os jogos contra a França, 
em Paris, e Chile, em Londres, 
foram os últimos antes da di-
vulgação da lista dos convo-
cados para a Copa América. 
Os nomes serão divulgados 
em maio. Neymar só não é 
o primeiro dela porque a 
ordem é alfabética, mas está 
mais certo na competição do 
que Dunga.

Neymar não perde uma 
partida com a camisa da Se-
leção há mais de um ano e 
meio (ou 22 jogos – 20 vitó-
rias e dois empates). Sua úl-
tima derrota ocorreu em 14 
de agosto de 2013. Foi para 
a Suíça, por 1 a 0. Mas e na 
Copa? Neymar não estava 
presente nas duas únicas 
derrotas do Brasil em 2014. 
Além do 7 a 1 para a Alema-
nha, ficou fora da derrota por 
3 a 0 para a Holanda na dis-
puta do terceiro lugar, ausên-
cias que o capitão brasileiro 
ignora.  

Se, como Dunga, alguns 
dos 43 jogadores convoca-

dos desde agosto fossem 
xarás dos sete anões, eles es-
tariam assim, na expectativa 
da convocação para a Copa 
América.

Campeão Sub-17
Onze vezes campeão do 

Sul-Americano Sub-17. Este 
é o Brasil, que mantém com 
sobras sua hegemonia no 
futebol de base de seu conti-
nente. Mais um capítulo des-
sa história foi escrito neste 
domingo, antes mesmo de a 
Seleção Brasileira entrar em 
campo para enfrentar a Co-
lômbia em Luque, no Para-
guai.

Para ser campeão por 
antecedência, o Brasil preci-
sava torcer por um empate 
no jogo entre Argentina e 
Equador, o primeiro da úl-
tima rodada, e para que o 
Uruguai não vencesse o Pa-
raguai. Foi exatamente o que 
aconteceu.

Na partida entre Equa-
dor e Argentina, nada de 
gols. Concentrados para o 
jogo contra a Colômbia, sem 
se preocupar com os adver-
sários, os jogadores brasi-
leiros nem comemoram. Foi 
como se nada tivesse acon-
tecido, tamanho era o obje-
tivo em cumprir o seu dever 
independentemente de qual-
quer coisa. 

Na sequência, em con-
fronto direto pela vaga no 
Mundial do Chile, Uruguai 
e Paraguai lutaram de to-
das as maneiras. Para os 
paraguaios, só a vitória in-
teressava. E foi o que acon-
teceu. O resultado de 2 a 1 
deixou a vaga com os donos 
da casa.

Prontos para entrar em 
campo, os jogadores vibra-
ram muito com a conquista, 
mas seguiram com seriedade 
para o gramado para fazer 
a parte deles, como fizeram 
durante toda a competição 
e, principalmente, no hexa-
gonal final do Sul-America-
no. E a falta de concentração 
acabou com derrota de 1 a 0 
para a colômbia, mas o Brasil 
já era o campeão.

O presidente da CBF, 
José Maria Marin, e o presi-
dente eleito, Marco Polo Del 
Nero, parabenizam os joga-
dores e a comissão técnica 
por essa conquista tão im-
portante para o futebol bra-
sileiro.

Não poderia ser diferente. 
Com a derrota para o Londrina e 
a presença confirmada no 'torneio 
da morte', a torcida rubro-negra 
não perdoou e protestou contra 
presidente, diretoria e jogadores, 
que agora disputarão um quadran-
gular com Nacional, Rio Branco e 
Prudentópolis para tentar salvar o 
Atlético-PR da Segunda Divisão do 
Campeonato Paranaense.

Alguns jogadores, entre eles 
Edigar Junio e Deivid, 'apoiaram' 
os protestos da torcida e falaram 
em vergonha ao deixar o gramado 
do Estádio do Café, palco da vitó-
ria de 1 a 0 do Londrina sobre o 
Atlético-PR no último domingo.

"Não podíamos passar por isso, 
é vergonhoso. Nós atletas temos 
que tomar vergonha na cara e mu-
dar isso. Foi mudado o planejamen-
to, mas nós jogadores é que temos 
que resolver isso, não podemos cul-
par a diretoria", afirmou o volante 
Deivid. "É uma vergonha, essa é a 
palavra", acrescentou o atacante 
Edigar Junio.

Já Enderson Moreira, que assu-

atlético-pr ameaçado de rebaixamento
TORNEIO DA MORTE

miu recentemente o comando do 
Atlético-PR, lamentou o ocorrido e 
prometeu reação: "Era muito difícil 
nossa situação, principalmente pela 
dificuldade de enfrentar o Londri-
na aqui (Estádio do Café). Agora é 
hora de focarmos no quadrangu-
lar final, reunir forças. Todos estão 
chateados, mas agora é encarar a 
realidade", disse o técnico.

Antes de pensar no quadrangu-

lar, porém, o Atlético-PR faz a sua 
estreia na Copa do Brasil em jogo 
contra o Remo, em Belém (PA), nes-
ta quinta-feira, às 21h50 (de Brasí-
lia). “Temos um jogo difícil contra o 
Remo e precisamos encontrar forças 
para passar por essas dificuldades. O 
Atlético tem que estar sempre dis-
putando títulos. Então temos que 
estar juntos agora para reunir for-
ças”, completou o técnico.

O Atlético perdeu mais uma no Paranaense e agora vai disputar o Torneio da Morte

No último domingo, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 1 a 0, no oitavo triunfo consecutivo sob o comando do técnico Dunga 
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Atual campeão paraibano 
vai enfrentar o Bota-RJ
amanhã no Almeidão

Belo ganha nova motivação
COPA DO BRASIL

Se depender da empol-
gação dos jogadores do Bo-
tafogo para a estreia na Copa 
do Brasil, o Belo não fará 
feio contra o homônimo do 
Rio de Janeiro, amanhã, às 
22 horas no Estádio Almei-
dão. Ontem, na reapresenta-
ção do elenco, após a vitória 
contra o Miramar, por 3 a 1, 
pelo Campeonato Paraiba-
no, o técnico Marcelo Vilar 
conversou demoradamente 
com os jogadores, sobre a 
importância do jogo contra 
o Botafogo carioca, jogo que 
será transmitido para todo o 
Brasil.

O treinador, que nova-
mente não gostou da exibição 
da equipe, na última partida 
contra o Miramar, disse que o 
time precisa jogar bem mais 
contra o Botafogo carioca, se 
quiser evitar a eliminação na 
primeira partida. Segundo 
ele, o time começou bem con-
tra o Tubarão do Porto, mas 
depois voltou a apresentar 
os velhos defeitos, perdendo 
muitos gols e se acomodando 
em boa parte do jogo.

Para a estreia na Copa 
do Brasil, Marcelo Vilar terá 
o retorno de dois jogadores 
importantes, o volante Hér-
cules, que estava cumprindo 
suspensão automática por 
ter levado o terceiro cartão 

A eliminação do Campinense na Copa 
Nordeste, diante do poderoso Bahia, já era 
esperada por mim, porque não dá para com-
parar o super elenco milionário da equipe 
baiana, com o modesto time da Raposa. Mas 
confesso que fiquei surpreso com a bravura 
do Campinense e com a forma honrosa que 
o Rubro-Negro se despediu da competição. 
Apesar de não ter conseguido vencer o time 
baiano em Campina Grande, nem de ter 
criado oportunidades de gol que pusesse 
em risco a classificação do Bahia, no jogo da 
Fonte Nova, a Raposa acabou sendo elimina-
da por causa de um gol irregular.

Por mais que tenha criado chances de 
gol e sufocado o time paraibano, o Bahia 
só venceu o Campinense por um placar 
mínimo, graças a falha da arbitragem que 

não viu uma falta vergonhosa do atacante 
Kieza no goleiro do Campinense. O atleta 
baiano usou visivelmente o braço esquerdo 
para evitar a subida do goleiro, por isso a 
bola sobrou limpinha para ele fazer o único 
gol do jogo.

No ano do seu centenário, o Campinen-
se acabou fazendo bonito, quando menos 
se esperava dele. Classificou-se para as 
quartas de final, à frente de muitas equipes 
mais tradicionais do que o time paraibano e 
não chegou as  semifinais por muito pouco. 
Quem esperava uma goleada fácil do Bahia, 
na Fonte Nova, teve de reconhecer os méri-
tos do Rubro-Negro paraibano, que acabou 
vendendo caro a derrota, mesmo diante 
de uma torcida fanática de mais de 20 mil 
pessoas no estádio.

Ainda curtindo a ressaca da eliminação 
na Copa do Nordeste, a Raposa voltará a 
campo amanhã, para enfrentar uma pedrei-
ra ainda maior. O Rubro-Negro enfrentará o 
Grêmio de Porto Alegre na estreia da Copa 
do Brasil, no Amigão. O Campinense tenta 
evitar a eliminação logo no primeiro jogo 
entre as duas equipes, já que o regulamen-
to beneficia a equipe visitante, que caso 
vença por uma diferença mínima de dois 
gols, evita o jogo da volta em Porto Alegre, 
passando diretamente para a segunda fase 
da competição.

Depois do que vimos na Copa do Nor-
deste, não é difícil imaginar que o Cam-
pinense possa levar a decisão para Porto 
Alegre. A Raposa já mostrou que é um time 
bem armado, com personalidade e tem con-

dições de surpreender os gaúchos jogando 
em Campina Grande. É claro que o Grêmio 
continua sendo o favorito para vencer, 
mas acredito em um bom jogo amanhã no 
Amigão. Foi-se o tempo em que futebol se 
ganhava de véspera, então nos resta torcer 
pelo time paraibano.

No Campeonato Paraibano, o Campi-
nense continua um forte candidato ao título, 
sobretudo se continuar jogando como nos 
últimos jogos. Seus principais concorrentes, 
Treze e Botafogo, já sentiram a força da Rapo-
sa. O Galo conseguiu um empate milagroso, 
no final da partida, após estar perdendo para 
o rival. Já o Botafogo não suportou a melhor 
categoria do adversário e perdeu por 2 a 0, no 
Amigão. No ano do centenário, a Raposa está 
provando que veio para conquistar títulos.

amarelo no Paraibano, e o 
atacante Rafael Oliveira, que 
está se recuperando de uma 
virose. Com a boa apresenta-
ção do estreante André Cas-
saco, autor de um belo gol 
contra o Miramar, é provável 
que o atleta faça dupla de 
ataque com Rafael Oliveira. 
Hoje à tarde, Vilar comanda-
rá um treino coletivo, quan-
do definirá o time titular e o 
esquema que usará contra o 
Glorioso do Rio de Janeiro.

A diretoria espera um 
público superior a 10 mil 
pagantes no jogo de amanhã 
contra o Botafogo carioca. 
“Eu espero um grande públi-
co, porque estamos lideran-
do o Campeonato Paraibano 
e vamos enfrentar um dos 

melhores times do Brasil 
neste início de temporada, e 
dono de uma grande torcida 
aqui na nossa capital”, disse 
o vice-presidente de futebol, 
Zezinho Botafogo.

Os ingressos já estão à 
venda nas lojas do clube em 
Mangabeira e na Praia de Tam-
baú, com os seguintes preços: 
Na arquibancada sol, o valor 
é de R$ 20 reais. Na sombra, 
custa R$ 40 reais e nas cadei-
ras, o preço é de R$ 50 reais. 

Quebra de tabu
O Botafogo paraibano 

nunca venceu o Glorioso e 
esta será uma oportunida-
de para quebrar o tabu. As 
duas equipes já se enfren-
taram cinco vezes, mas ape-

nas uma oficial, que ocorreu 
em 1976. Na oportunidade, 
houve um empate em 0 a 
0, em partida disputada no 
Almeidão, pelo Campeona-
to Brasileiro. Em amistosos, 
os times se enfrentaram em 
1975, na inauguração do 
Almeidão, quando o Glorio-
so do Rio de Janeiro venceu 
por 2 a 0. Antes, em 1960, os 
clubes se enfrentaram, pela 
primeira vez, no antigo Es-
tádio Olímpico, em João Pes-
soa e os cariocas levaram a 
melhor, vencendo por 3 a 
2. 1962, novo amistoso no 
antigo Estádio Olímpico e o 
Botafogo carioca venceu por 
1 a 0. Em 1973, no Estádio 
da Graça, outra vitória do 
Glorioso, por 2 a 1.

Campeonato Paraibano
Após a vitória sobre o 

Miramar, por 3 a 1, no último 
domingo, o Belo assumiu in-
terinamente a liderança do 
Campeonato Paraibano, com 
20 pontos. Agora, a equipe 
torce por um tropeço do Tre-
ze, que tem 19 pontos, hoje, 
em Santa Rita, contra o Santa 
Cruz. O Botafogo só voltará 
a jogar pelo estadual no pró-
ximo domingo, justamente 
contra o Treze, num jogo que 
valerá a liderança da compe-
tição. A partida será dispu-
tada no Estádio Amigão, em 
Campina Grande. No primeiro 
jogo entre as duas equipe nes-
te campeonato, o Galo levou 
a melhor e venceu no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa.

Despedida honrosa

Ivo Marques ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Reprodução/Internet

Foto: PBesportes.net

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No domingo passado, o Botafogo se deu bem contra o Miramar e venceu por 3 a 1, assumindo a liderança do Campeonato Estadual

Raposa esquece eliminação na Copa NE e pensa no Grêmio
É hora de mudar mais uma vez 

o chip e focar em outra competição. 
Na reapresentação do Campinense, 
ontem à tarde, a recomendação era 
esquecer a eliminação da Copa do 
Nordeste e o gol irregular que aca-
bou dando a vitória ao Bahia, por 1 a 
0, no último sábado. O pensamento 
agora é na estreia da Copa do Bra-
sil, que acontecerá amanhã, contra o 
Grêmio de Porto Alegre, às 22 horas, 
no Estádio Amigão.

O primeiro objetivo da Raposa 
neste confronto é evitar a elimina-
ção prematura da equipe logo no 
primeiro confronto entre as duas 
equipes. O treinador Francisco Diá 
promete um time aguerrido, assim 
como foi contra o Bahia, e espera a 
presença maciça da torcida para em-
purrar a Raposa para cima da equi-

pe gaúcha.
A diretoria trabalha com a hipó-

tese da presença de um público su-
perior a 10 mil pessoas no Amigão, e 
os ingressos já estão a venda na loja 
do clube. Os preços dos ingressos 
foram majorados para este confron-
to. Para a arquibancada sol, o valor 
é de R$ 30 reais, na arquibancada 
sombra, custa R$ 50 reais e nas ca-
deiras, o preço é de R$ 100 reais. Os 
estudantes e idosos terão um abati-
mento de 50 por cento em todas as 
dependências do Estádio.

Esta será a primeira vez que as 
duas equipes se enfrentam em um 
jogo oficial. Não há registros de jo-
gos entre os dois clubes antes. Para 
o técnico Luiz Felipe Scolari, do Grê-
mio, o tricolor Gaúcho está prepa-
rado para enfrentar um adversário 

muito voluntarioso e difícil de ser 
batido dentro de casa.

“Temos que ter muita humil-
dade e saber que vamos enfrentar 
um adversário que joga um futebol 
muito certinho, variando no esque-
ma tático entre o 4-4-2 e o 3-5-2, 
que esteve 8 partidas invicto, e que 
deu muito trabalho para ser elimi-
nado pelo Bahia. Então, é uma equi-
pe forte e estamos preparados para 
vencê-la nos dois jogos. Se por aca-
so formos muito bem na primeira 
partida e consigamos a diferença de 
dois gols para nos classificar logo na 
primeira  melhor, mas estamos pen-
sando apenas em vencer, seja em um 
ou em dois jogos”, disse Felipão, não 
escondendo que o título da Copa do 
Brasil é um dos objetivos do Grêmio 
para este ano.

CAMPINENSE

Sábado passado, o Campinense perdeu de 1 a 0 para o Bahia na Fonte Nova

Treze busca a 
liderança hoje
contra o Santa
no Teixeirão

O Treze pode reassumir 
a liderança do Campeonato 
Paraibano na noite de hoje, 
às 20h30, no Estádio Teixei-
rão, diante do Santa Cruz. 
O Galo tem 19 pontos e um 
jogo a menos que o líder, o 
Botafogo, que no domingo 
passado derrotou o Miramar 
por 3 a 1 e chegou aos 21 
pontos. O árbitro da partida 
será Pablo Alves com auxí-
lios de José Maria Neto e Gri-
selildo de Souza Dantas.

O Alvinegro de Campi-
na Grande bem que tentou 
mudar o local da partida. A 
diretoria enviou ofício à fe-
deração pedindo a mudança 
de local por considerar o 
Teixeirão sem boas acomo-
dações e segurança para o 
seu torcedor. A FPF igno-
rou o pedido, alegando que 
o Estádio foi liberado pelos 
órgãos de segurança, inclu-
sive, já com partida realiza-
da por lá. O Campinense e o 
CSP já atuaram no Teixeirão.

O Santa Cruz vem de 
uma derrota para o CSP na 
semana passada e buscando 
a reabilitação, não para che-
gar ao G4, mas se afastar da 
zona de rebaixamento que 
hoje tem Atlético e Miramar 
como os piores da competi-
ção.
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Responsavel.: HAJA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ....: 012481237/0001-10
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            940,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017557
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATO DE CI-
MENTO SA
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          5.349,12
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017717
Responsavel.: INTERBLOCK ARTEFATO DE CI-
MENTO SA
CPF/CNPJ....: 011803338/0001-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            658,56
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017718
Responsavel.: JOSE SEVERIANO DA SILVA SEGUNDO
CPF/CNPJ....: 007400985/0001-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            446,26
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018209
Responsavel.: JOSEMIR BARBOSA - ME
CPF/CNPJ....: 015736338/0001-83
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            552,77
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018049
Responsavel.: JULIANA DE CARVALHO MELLO NUNES
CPF/CNPJ....: 048669224-86
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.000,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018344
Responsavel.: LEANDRO FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 071970954-76
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          3.270,72
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017180
Responsavel.: LUIZ CARLOS MANTOVANI
CPF/CNPJ....: 575386709-04
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.375,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017425
Responsavel.: NATALIA NELIA SOBREIRA DE QUEI-
ROZ S
CPF/CNPJ....: 021519104/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            300,00
Apresentante: BANCO SANTANDER BANESPA S/A
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018281
Responsavel.: SOUZA & PRADO LTDA - EPP
CPF/CNPJ....: 003984113/0001-67
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.641,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016921
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM. E DIST.
DE MO
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.536,82
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018027
Responsavel.: STUDIO ELETRONICA COM.DISTR. 
DE MOV
CPF/CNPJ....: 004802169/0001-16
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            685,44
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018064
Responsavel.: S   G COMERCIO DE PRESENTES
CPF/CNPJ....: 019606487/0001-89
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            609,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018241
Responsavel.: TRUCKAUTO PECAS E SERVICOS 
LTDA-ME
CPF/CNPJ....: 017680937/0001-58
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            302,17
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017593
Em razao de que os supracitados devedores nao  fo-
ram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida 
intimacao, em obediencia ao Art.15 da Lei No.9.492 de 
10.09.1997, intimo as pessoas fisicas e juridicas  acima 
citadas a virem pagar, ou darem por escrito  as  razoes  
que  tem,  neste  1o. Oficio de  Protesto a rua Candido 
Pessoa No.31, nesta Cidade, no prazo de 03 (tres) dias 
uteis, a  partir  desta data,  sob  pena  de  serem  os  
referidos titulos PROTESTADOS, na Forma da LEI.

Joao Pessoa,  31/03/2015
Bel. GERMANO CARVALHO TOSCANO DE BRITO

- Titular -

Responsavel.: ADRIANO ZENAIDE
CPF/CNPJ....: 098615484-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017512
Responsavel.: ADRIANO ZENAIDE
CPF/CNPJ....: 098615484-91
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.500,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017513
Responsavel.: BEZERRA DO VALLE CONFECCOES 
LTDA
CPF/CNPJ....: 013963799/0001-63
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            942,38
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 015289
Responsavel.: BR COMERCIO DE PECAS PNEUS 
E SERVIC
CPF/CNPJ....: 007674705/0001-33
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.260,00
Apresentante: HSBC BANK BRASIL-01701201/0001-89
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017023
Responsavel.: CM INFORM COM.E SERV.DE INFOR
CPF/CNPJ....: 009108087/0001-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            382,57
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017834
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.750,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018089
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          6.516,36
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018141
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018142
Responsavel.: DNAC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LT
CPF/CNPJ....: 004231050/0002-11
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$         11.750,00
Apresentante: BANCO ITAU S/A-60701190/4132-80
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018143
Responsavel.: EDMAR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 602091693-62
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.907,50
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0037
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016288
Responsavel.: EROTILDE CAETANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 119575964-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.600,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017509
Responsavel.: EROTILDE CAETANO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 119575964-90
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.600,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017510
Responsavel.: FABIANA MARCELA DOS SANTOS 
DANTAS
CPF/CNPJ....: 012639934/0001-57
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.095,73
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 014228
Responsavel.: FJM E JM COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
CPF/CNPJ....: 018115408/0001-74
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.263,38
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018338
Responsavel.: FPS CONSTRUCAO E INCORPORACAO
CPF/CNPJ....: 013766141/0001-61
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.031,00
Apresentante: BANCO DO BRADESCO-60746948/342340
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017255

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 DUAS ESTRADAS

COMUNICADO
A Secretaria de Administração, torna público queno dia 03/04/2015, a Prefeitura Municipal fun-

cionará no turno manhã,  das 08:00 as 12:00 horas,  em regime extraordinário, no intuito de resolver 
assuntos de cunho administrativo, essenciais para o funcionamentos desta Edilidade. Desde já, estão 
convocados os respectivos setores: FINANCEIRO, LICITATÓRIO eADMINISTRATIVO. Os servidores 
dos respectivos setores deverão comparecer aos seus setores para dar andamento aos trabalhos.

Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 31 de Março de 2015
EDSON GOMES DE LUNA - Prefeito Constitucional

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANS-
PORTANDO PROFESSORES.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.
VIGÊNCIA: 9 (nove) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada e:
CT Nº 00025/2015 - 30.03.15 - SEBASTIÃO ALMEIDA DA SILVA - R$ 16.000,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final do Pregoeiro, HOMOLOGO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00021/2015, para prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de 
ensino do Município de Ibiara, conforme edital e ADJUDICO o seu objeto 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 doCPF 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, conforme resultado de julgamento do Pregoeiro e cartas propostas apresentadas.  

Ibiara - PB, 30 de Março de 2015.
Pedro Feitoza Leite

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  00014/2015

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-

mento da Tomada de Preços n° 00014/2015, para aquisição de medicamentos de uso controlado 
e anticoncepcionais, destinados a Farmácia Básica e aos Centros de Saúde e ADJUDICO o 
seu objeto à empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ n° 10.831.701/0001-26, vencedora em todos itens com o valor de 
R$ 206.001,50 (duzentos e seis mil, um real e cinqüenta centavos) para o LOTE I, e a empresa 
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
CNPJ n° 10.831.701/0001-26, vencedora em todos itens com o valor de R$ 30.462,50 (trinta mil, 
quatrocentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos) para o LOTE II.

Aguiar - PB, 30 de março de 2015.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
TOMADA DE PREÇOS Nº  00015/2015

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-

mento da Tomada de Preços n° 00015/2015, e ADJUDICO o seu objeto ao Sr. LOURIVAL LACERDA 
LEITE FILHO, que apresentou proposta com o valor mensal de R$ 1.460,00  (hum mil, quatrocentos 
e sessenta reais) e com o valor global de R$ 13.140,00 (treze mil, cento e quarenta reais).

Aguiar - PB, 30 de março de 2015.
Manoel Batista Guedes filho 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
TRATOR PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES 
DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA.; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JBJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME - R$ 51.500,00.

Pedra Lavrada - PB, 30 de Março de 2015
ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO - Prefeito

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL POCO JOSE DE MOURA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Frei Damião, 332 - Centro - Poço de José de Moura - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Abril 
de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição câmara 
para conservação de imunobiológicos, destinado a armazenagem termolábeis com capacidade 
interna mínima de 240 litros, destinado a sala de vacina da secretaria de saúde deste município. 
Conforme solicitação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 008/2003. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 35641008.
Poço de José de Moura - PB, 30 de Março de 2015

MAIANE D ESOUSA OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2015
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico, destinado a secretaria de saúde deste município..
LICITANTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações:
JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME - Valor: R$ 

23.133,38;
ORTOSHOP COMERCIO LTDA - ME - Valor: R$ 26.234,64;
ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME - Valor: R$ 3.719,64.
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, 11 de Março de 2015

MARINALDO PONTES DE ABREU - Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
diversos - não perecíveis-, destinados à Merenda Escolar. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Obs.: o edital está disponível no site: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 31 de Março de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 15:30 horas do dia 14 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de camisetas em malha e fardamentos 
personalizados diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Obs.: O modelo da DECLARAÇÃO, constante no Anexo III, deverá ser entregue separadamente 

dos envelopes, junto com a COMPROVAÇÃO que o Proponente é OPTANTE por ME ou EPP, com-
pondo os demais documentos de credenciamento. Contudo, se o proponente não puder está presente 
e decidir deixar seus envelopes, estes deverão vir acompanhados da referida DECLARAÇÃO e 
COMPROVANTE. O Edital está disponível no Site: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 31 de Março de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de transportes 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Portaria nº 129. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com

Duas Estradas - PB, 31 de Março de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

 
 ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
expediente diversos, destinados as Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 129. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituraduasestradas.pb@gmail.com
Obs.: o edital está disponível no site: www.duasestradas.pb.gov.br

Duas Estradas - PB, 31 de Março de 2015
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.001/2015
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.001/2015, realizado no dia 30 de março de 2015 às 08:00 horas, que tem como OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CATAVENTOS E DEMAIS SISTEMAS 
DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especificações do Edital, 
foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.11.003/2015, no dia 22 de abril de 2015 às 10:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 30 de março de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N.º 005/2015-SRP

O pregoeiro no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 
JUAREZ TAVORA e para quem interessar que após a reunião de abertura e análise dos envelopes de 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO do Pregão Presencial n.º 005/2015, cujo objeto é Aquisição de Materiais 
de expediente, pedagógicos e esportivos destinados a Manutenção das Secretarias municipais, o 
pregoeiro apurou que a empresa: PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME – CNPJ: 11.417.239/0001-88, 
foi vencedora dos itens 2, 4, 7, 8, 9, 12, 25, 28, 40, 41, 46, 50, 55, 56, 64, 69, 77, 78, 80, 87, 90, 
91, 92, 96, 99, 100, 101, 106, 110 e 113 com o valor total de R$ 73.913,50 (setenta e três mil no-
vecentos e treze reais e cinquenta centavos) e a empresa PAPELARIA ROCHA LTDA-ME - CNPJ: 
00.412.020/0001-70 venceu nos itens 3, 5, 6, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 58, 61, 62, 66, 68, 70, 74, 76, 81, 83, 84, 
85, 86, 88, 89, 94, 95, 98, 105, 108, 109, 111 e 112 com o valor total de R$ 250.487,90 (duzentos 
e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), já os itens 01, 11, 14, 
15, 23, 27, 29, 33, 52, 54, 59, 60, 63, 65, 67, 71, 72, 73, 75, 79, 82, 93, 97, 102, 103, 104 e 107 
ficaram FRACASSADOS.

Juarez Távora–Pb, 30 de Março de 2015.
Raff de Melo Porto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0192.0013/2015
TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2015

A PREFEITURA DE SERRA REDONDA PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela portaria n° 149 de 27 de novembro de 2014, torna público para conhecimento de 
quem possa interessar que no dia 24 de abril de 2015, às 09h00min, (horário local) na sede do 
município, na sala de reuniões da CPL, localizada na Rua Dom Adauto n° 11, - Centro - Serra 
Redonda PB, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO 
POR VALOR GLOBAL, com a finalidade de: Contratação de empresa de construção civil, visando à 
construção de um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na Zona Urbana do Município 
do Serra Redonda PB, conforme projeto plantas e cronograma físico financeiro constante no anexo 
I do Edital. Os interessados poderão adquirir cópias do mesmo mediante o recolhimento de uma 
taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais), na Secretaria de Finanças, maiores informações pelo fone 
(xx) 83 - 3399.4081 e/ou 9922.6776, no horário de 08h30min horas às 12h00min horas nos dias 
úteis. Serra Redonda PB, 31 de março de 2015. ADMIR GONÇALVES DA ROCHA - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, através de seu Pregoeiro 
Oficial, nomeado pela portaria nº 094 de 26/11/2014, torna público a todos os interessados que 
no dia 14 de abril de 2015 às 09h00min, horário local, no prédio do Telecentro Comunitário Abílio 
Cavalcante vizinho a sede da Prefeitura na Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07. - Centro - Cabaceiras 
PB fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2015, tipo menor preço por 
itens em cada lote, tendo por objeto a: Contratação de empresa do ramo para aquisição de insumos 
e materiais hospitalar/enfermagem, destinados a Secretaria de Saúde, PSF e PS do município de 
Cabaceiras, solicitados de forma parcelada e de acordo com a necessidade da Secretaria até o dia 
31/12/2015, conforme relação dos materiais, insumos e quantidades constantes nos anexos do Edital. 

O Edital encontra-se a disposição na sala da CPL no endereço supramencionado, e o processo 
será regido pela Lei nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 
da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e demais normas regulamentares a espécie. 
Maiores informações e acesso completo ao Edital poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou 
através do telefone (83) - 3356.1117/9922.6776 das 09h00min as 12h00min (horário local). JOSÉ 
ALEXANDRE FILHO - Pregoeiro Oficial - Cabaceiras PB, 31 de março de 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0101.0017/2015

TOMADA DE PREÇOS N° 0001/2015
A PREFEITURA DE CABACEIRAS PB, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada 

pela portaria n° 093 de 26 de novembro de 2014, torna público para conhecimento de quem possa 
interessar que no dia 17 de abril de 2015, às 09h00min, (horário local) na sede do município, na 
sala de reuniões da CPL, localizada na Rua Cel. Manoel Maracajá n° 07, - Centro - Cabaceiras PB, 
fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR VALOR 
GLOBAL, com a finalidade de: Contratação de empresa de construção civil, visando à pavimenta-
ção e drenagem em diversas Ruas no Distrito de Ribeira, Zona Rural do município de Cabaceiras 
PB, conforme detalhamento no Anexo I do Edital. De acordo com as condições estabelecidas no 
Edital. Os interessados poderão adquirir cópias do mesmo mediante o recolhimento de uma taxa 
no valor de R$ 30,00 (trinta reais), na Secretária de Finanças, maiores informações pelo fone (xx) 
83 - 3356.1117 e/ou 9922.6776, no horário de 08h30min horas às 12h00min horas nos dias úteis. 
Cabaceiras PB, 31 de março de 2015. JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS. - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005 e 00007/2015
Torna público o adiamento de abertura da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00005 e 

00007/2015, que seria realizado no dia 02 de abril, para o dia 06 de abril, no mesmo horário, em 
virtude das festividades da Semana Santa. 

Areia - PB, 27 de março de 2015.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS MECÂNICOS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 3362-2288.Email: cpl@areia.pb.gov.br

Areia - PB, 30 de Março de 2015.
ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015
Proc. Administrativo nº 037/2015

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO COM EXPERIÊNCIA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.

ABERTURA: 15/04/2015, às 08:30 horas.
REGULAMENTAÇÃO:  LEI Nº 8.666/93 DE 21.06.93, SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 
0LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal 

de Piancó, na Praça Salviano Leite, 10ª – 1º Andar – Centro – Piancó -PB, no horário das 08:00 
às 12:00 horas

Piancó, 30 de Março de 2015.
JOÃO PAULO ALVES PEREIRA

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 019/2015

Proc. Administrativo nº 024/2015
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO.
ABERTURA: 15/04/2015, às: 10:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 

JULHO DE 2002.
RECURSOS FINANCEIROS: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / CONSTANTE NO 

ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2015.
LEITURA OU OBTENÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Secretaria Prefeitura Municipal de 

Piancó, na Praça Salviano Leite, nº 10A – 1º Andar – Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas
Piancó-PB, 30 de Março de 2015.

PEDRO CABRAL CAZÉ
Pregoeiro Oficial

REPUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 017/2015

Proc. Administrativo nº 067/2015
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, 

VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL E AGRONECÓCIOS DO MUNICÍPIO. 

ABERTURA: 15/04/2015, às: 14:30 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

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

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

Piancó-PB, 30 de Março de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

REPUBLICAÇÃO DE AVISO
Pregão Presencial nº 018/2015

Proc. Administrativo nº 069/2015
OBJETO: CONTRARAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O FOR-

NECIMENTO DE REFEIÇÃO (TIPO QUENTINHA), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTE MUNICÍPIO. 

ABERTURA: 15/04/2015, às: 16:00 horas REGULAMENTAÇÃO: LEI No 10.520, DE 17 DE 
JULHO DE 2002.

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

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

Piancó-PB, 30 de Março de 2015.
PEDRO CABRAL CAZÉ

Pregoeiro Oficial

ELFA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A
CNPJ 19.794.232/0001-97

NIRE 25.300.010.681
AVISO AOS ACIONISTAS

 Comunicamos, na forma do Art.133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,que se encontram 
à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia,localizada na Rua José Lianza, 16, 
Sala 106, Tambiá, João Pessoa, Paraíba,CEP 58020-620, as Demonstrações Financeiras da Elfa 
Participações eAdministração S.A, referentes ao exercício de 2014.

 João Pessoa-PB, 28 de março de 2015.
 Norberto Sobral Jannuzzi

Diretor Financeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, CNPJ/CPF Nº01.615.784/0001-25 
requereu junto a SUDEMA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  
a Licença de Instalação referente ao projeto de construção de um CREAS , PROCESSO Nº 
2015-001795.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.11.002/2015
A Comissão Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade Pregão Presencial             Nº 
2.11.002/2015, realizado no dia 30 de março de 2015 às 10:00 horas, que tem como OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA 
REPOSIÇÃO NAS MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, conforme especi-
ficações do Edital, foi declarado DESERTO.

A Comissão Permanente comunica aos interessados que será realizada nova licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 2.11.004/2015, no dia 24 de abril de 2015 às 08:00 horas com 
o mesmo OBJETO.

Campina Grande, 30 de março de 2015.
RIVALDO AIRES DE QUEIROZ NETO

Pregoeiro Oficial

Governo do Estado da Paraíba
Laboratório Industrial Farmacêutico

do Estado da Paraíba S/A
LIFESA

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA
CNPJ N° 02.921.821/0001-96  –- “ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA  E EXTRAORDINÁ-

RIA”
–  EDITAL DE CONVOCAÇÃO –

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, que se realizarão no dia  09 de abril de 2015, às 09:00 horas, no Auditório da CIB 
da Secretaria de Estado da Saúde na Paraíba,  localizada na Av. D. Pedro II. 1826, Torre nesta 
Capital,  a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – ORDINÁRIA: a) prestação de contas 
dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; b) outros assuntos de interesse da sociedade. 
II – EXTRAORDINÁRIA: a) Composição do Conselho Fiscal e de Administração,  b)outros assuntos 
de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, 
na sede social, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei 
n° 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

João Pessoa, 25 de março de 2015
– WALDSON DIAS DE SOUZA –

Presidente do Conselho de Administração
LIFESA

Governo do Estado da Paraíba
LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA –

CNPJ N° 02.921.821/0001-96  – “CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO”
–  EDITAL DE CONVOCAÇÃO –

São convocados os senhores acionistas do Conselho de Administração do Laboratório Industrial 
Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A - LIFESA, a se reunirem no próximo dia  09 de abril de 
2015, às 10h00, no Auditório da CIB da Secretaria de Estado da Saúde na Paraíba,  localizada 
na Av. D. Pedro II. 1826, Torre nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  a) 
Eleição e posse do vice presidente do LIFESA;  b) Apresentação para discussão sobre resposta à 
demanda específica formulada pela Diretoria do LIFESA, em janeiro de 2015; c) outros assuntos 
de interesse da sociedade. 

João Pessoa, 25 de março de 2015
Waldson Dias de Souza
Presidente do CONSAD

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATOS
 OBJETO: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Saúde - Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - SAUDE/TRANSFERÊNCIA DE RECUROS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna 
e: CT Nº 00019/2015 - 27.03.15 - HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA ME - R$ 
47.786,00 E CT Nº 00020/2015 - 27.03.15 - RAILDA RIBEIRO RODRIGUES ME - R$ 31.268,00.

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
 OBJETO: Aquisição de Gás GLP 13kg e Água Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria 

de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2015: RECURSOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ARARUNA/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – 
SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2015. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00021/2015 
- 27.03.15 - DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME - R$ 9.600,00.

 
 ESTADO DA PARAÍBA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Hortifrutigranjeiros para atender Secretarias Municipais, exceto a de 
Saúde - Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2015. DOTAÇÃO: OR-
ÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO de araruna/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna 
e: CT Nº 00010/2015 - 27.03.15 - HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA ME - R$ 
98.391,00 e CT Nº 00011/2015 - 27.03.15 - RAILDA RIBEIRO RODRIGUES ME - R$ 60.912,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gás GLP 13KG e Água Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias 

da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2015. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁ-
RIOS/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/TRANS-
FERÊNCIA DO FUNDEB (OUTRAS)/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Araruna e: CT Nº 00012/2015 - 27.03.15 - DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME - R$ 72.650,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

EXTRATO DE CONTRATO
 OBJETO: Aquisição de Peixes - Semana Santa/2015 - Araruna/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00006/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2015 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICIPIO DE ARARUNA (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00013/2015 
- 31.03.15 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 36.000,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
 Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição de Peixes 
- Semana Santa/2015 - Araruna/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME - R$ 36.000,00.

 Araruna - PB, 30 de Março de 2015
 WILMA TARGINO MARANHÃO 

  Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de 
ensino, de acordo com o Pregão Presencialnº  00021/2015. 

CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSÉ PEREIRA NETO – CPF nº 965.061.484-20
OBJETO: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, 

conforme item 01 do anexo do edital.
VALOR MENSAL DE: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
VALOR GLOBAL DE: R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).
VIGENCIA:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB,30 de Março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de 

ensino, de acordo com o Pregão Presencialnº  00021/2015. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FRANCISCO DE SOUSA LIMA –CPF nº 008.965.138-31
OBJETO: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, 

conforme item 02 do anexo do edital.
VALOR MENSAL DE: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
VALOR GLOBAL DE: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
VIGENCIA:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB, 30 de Março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de 

ensino, de acordo com o Pregão Presencialnº  00021/2015. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA – CPF nº 977.921.524-72
OBJETO: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, 

conforme item 03 do anexo do edital.
VALOR MENSAL DE: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).
VALOR GLOBAL DE: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
VIGENCIA:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB,30 de Março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de 

ensino, de acordo com Pregão Presencialnº  00021/2015. 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: MAC´DON MADEIRO RODRIGUES – CPF nº 047.317.674-23
OBJETO: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino, 

conforme item 04 do anexo do edital.
VALOR MENSAL DE: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
VALOR GLOBAL DE: R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais).
VIGENCIA:Da assinatura do contrato até 31.12.2015.

Ibiara - PB,  30 de Março de 2015
PEDRO FEITOZA LEITE 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2015
 Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2015, que objetiva: Aquisição de Hortifru-
tigranjeiros para atender Secretarias Municipais, exceto a de Saúde - Araruna/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E 
ROCHA LTDA ME - R$ 98.391,00; RAILDA RIBEIRO RODRIGUES ME - R$ 60.912,00.

 Araruna - PB, 26 de Março de 2015
 WILMA TARGINO MARANHÃO 

  Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Aquisição de Gás 
GLP 13KG e Água Mineral (botijão 20l) para atender as Secretarias da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DOGIVAL SEVERINO DE 
QUEIROZ - ME - R$ 72.650,00.

Araruna - PB, 27 de Março de 2015
WILMA TARGINO MARANHÃO 

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

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

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2015, que objetiva: Aquisição de 
Hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - Araruna/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HORTIFRUTIGRANJEIRO 
ROSENDO E ROCHA LTDA ME - R$ 47.786,00; RAILDA RIBEIRO RODRIGUES ME - R$ 31.268,00.

 Araruna - PB, 26 de Março de 2015
 CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

  Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015
 Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2015, que objetiva: Aquisição de Gás GLP 
13kg e Água Mineral (botijão 20l), para atender a Secretaria de Saúde; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: DOGIVAL SEVERINO DE QUEIROZ - ME - R$ 9.600,00.

Araruna - PB, 27 de Março de 2015
 CHRISTINA TARGINO FERNANDES 

 Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
EXTRATO DE CONTRATO

30 de Março de 2015
PROCESSO Nº 029/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2015
INSTRUMENTO:Locação de 01 (um) veículo do Tipo Caminhonete, Cabine Dupla, semi-nova,  a 

diesel, com Ar Condicionado, Cambio Automático Tração 4 x 4, Vidros e Travas Elétricas, Air Bags 
e Locação de 01 (um) veiculo semi-novo,do tipo SUW, 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 do Gabinete da Prefeita, e Secretaria de 
Saúde deste município,.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, Estado da Paraíba e,
              JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME.
OBJETO:Locação de 01 (um) veículo do Tipo Caminhonete, Cabine Dupla, semi-nova,  a diesel, 

com Ar Condicionado, Cambio Automático Tração 4 x 4, Vidros e Travas Elétricas, Air Bags e Locação 
de 01 (um) veiculo semi-novo,do tipo SUW, 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 do Gabinete da Prefeita, e Secretaria de Saúde deste município, 
subordinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA

RECURSOS: Importa o presente instrumento no valor global da licitação de R$ 113.000,00(Cento 
e Treze Mil Reais), correndo a despesa à seguinte Função Programática 3.3.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

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

CLAUDIA APARECIDA DIAS - Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe, PB
JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME. - Pela Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE
HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório de nº 029/2015, referente a Lici-
tação (tipo menor preço), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 029/2015 de 05 de Março 
de 2015, com abertura para 24 de Março de 2015, às 09:00 horas, na sala de reunião da Prefeitura 
Municipal de Monte Horebe, mais precisamente à RUA PEDRO GONDIN, 220, CENTRO - MONTE 
HOREBE, Estado da Paraíba,e considerando que foram observados todos os prazos recursais (ou 
vez que foi expressamente consignada em ata a desistência legais dos licitantes), nos termos do 
Art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.

HOMOLOGO: O procedimento licitatório, em consequência, fica(m) convocado a(s) Empresa(s): 
JANE ROBERTO ALVES ARAUNA - ME., inscrita no CNPJ/MF n.º 11.271.447/0001-11, estabelecida 
à Rua Dr. Batista Leite,57 - Centro, Bonito de Santa Fe, Estado da Paraíba, cujo valor da proposta é 
de R$ 113.000,00 (Cento e Treze Mil Reais); para tomar conhecimento da nota do empenho ou assi-
natura do contrato, nos termos do Art. 64, Caput do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei.

MONTE HOREBE - PB, 30 de Março de 2015
CLAUDIA APARECIDA DIAS
Prefeito(a) Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Gurinhém

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2015 - SRP, feito pelo 
Pregoeiro Oficial, através do Laudo expedido em  26 de Março de 2015 e de conformidade com a 
Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Lei complementar n.º 123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: PAPELARIA ALMEIDA LTDA - EPP CNPJ: 05.428.496/0001-

12, foi vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 e 28 com o valor total de R$ 7.837,15 (sete mil oitocentos e trinta e sete reais e 
quinze centavos) pelas razões expostas no referido Laudo.

 Gurinhém - PB, 30 de Março de 2015.
Tarcísio Saulo de Paiva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-

SENCIAL N.º 007/2015 - SRP, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para a Empresa: 
PAPELARIA ALMEIDA LTDA - EPP CNPJ: 05.428.496/0001-12, foi vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 com o valor 
total de R$ 7.837,15 (sete mil oitocentos e trinta e sete reais e quinze centavos).

 Gurinhém - PB, 30 de Março de 2015.
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro
        

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE RIO TINTO
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial n.°00024/2015, que objetiva 
a: Execução dos serviços de transportes diversos, destinado a esta Prefeitura, do dia 01 de Abril 
de 2015, para o dia 08 de Abril de 2015, no mesmo horário e local. 

Telefone: (083) 32912221.
Rio Tinto - PB, 30 de Março de 2015

Josenildo Silva de Oliveira - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇO DE PODAGEM E PULVERI-
ZAÇÃO DE ÁRVORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 8146-1430.
Email: cplsape1@gmail.com

Sapé - PB, 27 de Março de 2015
MARCELO DE SOUZA PEREIRA - Pregoeiro Oficial

Apresentante: CEF-AG TRINC.00360.305.0001.04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017630
Responsavel.: FERNANDO SAVIO DE MELLO LULA ME
CPF/CNPJ....: 018243627/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          2.433,42
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017489
Responsavel.: MARIA DE FATIMA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 468208334-15
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$          1.776,62
Apresentante: SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA
Protocolo...: 2015 - 017324
Responsavel.: REDE MENOR PRECO SUPERMER-
CADO LTDA
CPF/CNPJ....: 008414996/0003-55
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.134,50
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016382
Responsavel.: RUAN DIOGO SILVA
CPF/CNPJ....: 068780534-12
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            225,24
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017821
Responsavel.: ROSICLEIDE CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 099388244-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.045,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017413
Responsavel.: ROSICLEIDE CORDEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ....: 099388244-71
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$          1.045,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017414
Responsavel.: R A DA SILVA ME
CPF/CNPJ....: 018611238/0001-19
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            144,78
Apresentante: BCO BRADESCO S.A.607469480001.12
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018099
Responsavel.: VIDRACARIA NUNES
CPF/CNPJ....: 012112910/0001-45
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            343,97
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017573
Responsavel.: VIRGINIA MARIA PESSOA LIRA
CPF/CNPJ....: 047541674-06
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            185,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017987
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,  31/03/2015
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.: AHP CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMEN
CPF/CNPJ....: 008056849/0001-99
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            345,00
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 018145
Responsavel.: ADERLINDA LIMA DA SILVA
CPF/CNPJ....: 004675192/0001-97
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            435,12
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017379
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA ME
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            430,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017377
Responsavel.: AG EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 
LTDA
CPF/CNPJ....: 017556220/0001-07
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            613,75
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017398
Responsavel.: CARLOS EDUARDO CARVALHO RIBEIR
CPF/CNPJ....: 018062545/0001-98
Titulo......: CHEQUE           R$          1.000,00
Apresentante: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE 
COMBUSTI
Protocolo...: 2015 - 016590
Responsavel.: DIEQUE ATAIDE PAIVA ME
CPF/CNPJ....: 015203704/0001-39
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            136,39
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017864
Responsavel.: ENIO CASS FREITAS 05875922494
CPF/CNPJ....: 021604030/0001-87
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            200,71
Apresentante: BANCO ITAU S.A-60701190/0001-04
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 017897
Responsavel.: ELIAS CARLOS DE ANDRADE
CPF/CNPJ....: 891205584-49
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$             60,00
Apresentante: BCO BRASIL S.A-00.000.000/4298-64
JOAO PESSOA           PB
Protocolo...: 2015 - 016289
Responsavel.: FRANCISCA MARIA DE SOUZA
CPF/CNPJ....: 885658234-15
Titulo......: NT PROMISSORIA   R$            776,00
Apresentante: SUPERMERCADO SAO JOSE LTDA
Protocolo...: 2015 - 017325
Responsavel.: FRANCISCO IAN SOUSA MEDEIROS
CPF/CNPJ....: 015447075/0001-92
Titulo......: DUP VEN MER IND  R$            777,45

CÂMARA MUNICIPAL DE IMACULADA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos Serviços de contabilidade, assessoria técnica contábil, administrativa 
e financeira para a Câmara Municipal de Imaculada/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2015, processada nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Imaculada: 01.000 – Câmara Municipal 
– Manutenção das Atividades da Câmara Municipal – Outras Despesas - 3.3.90.39 - Outros Serviço 
de Terceiro - Pessoa Jurídica;

VIGÊNCIA: período de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, inicio em: 
13 de março de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Imaculada e ECOPLAN CONTABILIDADE 
PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 35.000,00.

Imaculada - PB, 13 de março de 2015.
José Charles Pereira Leite 

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA
CNPJ Nº. 05.905.065/0001 - 08

CONTRATADO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de postos de combustíveis para o fornecimento mensal de gasolina, 

destinada aos veículos da Câmara Municipal.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2015, processada nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Imaculada: 01.000 – Câmara Munici-

pal – Manutenção das Atividades da Câmara Municipal – Outras Despesas - 3.3.90.36 – 3390.30 
– Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015, considerado da data de sua assinatura, 
ou seja, inicio em: 13 de março de 2015 e término em: 31 de dezembro de 2015.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Imaculada e ALAN LEITE DE AZEVEDO 
COSTA ME - R$ 14.805,00.

Imaculada - PB, 13 de março de 2015.
José Charles Pereira Leite 

Presidente da Câmara
CONTRATANTE

ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA ME
CNPJ nº 18.884.181/0001-21

CONTRATADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N° 001/2015

INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 001/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.
Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 001/2015, referente à Inexi-

gibilidade de Licitação nº 001/2015, com base no relatório da Assessoria Jurídica e em cumprimento 
aos termos dos artigos 25 inciso II e Art. 43, inciso VI da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, 
ACOLHO O PARECER JURIDCO, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto em favor do bacharel DR. 
DAVID DA SILVA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 043.739.844-76 e OAB/PB 17.937 no valor 
total de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), em consequência, fica convocado para 
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei.

Publique-se e Cumpra-se.
Barra de Santa Rosa-PB, 30 de Março de 2015.

VEREADOR, Edson Guedes Monteiro
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2015

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO, 

PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. Tipo: Menor 
Preço. Início da Sessão: 10:00 (hora local) do dia 13/04/2015. Local: Sala da CPL, localizada na 
Sede da Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa, Rua Manoel de Sousa Lima, 143, Centro, 
CEP: 58.170-000. Informações e Retirada de Edital: de Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
Tel. 83-3376-1058, email camarabsr@hotmail.com Barra de Santa Rosa/PB, em 30 de Março de 
2015. Nayara Silva Santos – Pregoeira

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Do Curimataú Paraibano – CIMSC
Rua: 17 de julho, 221, Térreo  - centro, Cuité PB

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015
Consórcio Público  Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano CPIMSC, comunica que 

HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data  o objeto:  contratação da pessoa Jurídica ou  física  
prestadoras de serviços em realização de Cirurgia Pediátrica para os seus  consociados  do CPI-
MSC  no Polo de Cuité PB,  , tipo menor preço unitário e global desta licitação em favor da Médica 
CLAUDIA VIRGINIA DE ARAUJO DANTAS. CPF : 981.470.304-44, somando um valor total de R$ 
126.000,00. Demais informações, 83-3372-2189. 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015
Consórcio Público  Intermunicipal de Saúde do Curimataú Paraibano CIMSC, comunica que 

HOMOLOGOU e ADJUDICOU nesta data a o objeto: à contratação de empresa prestadoras de 
serviços em realização de exames médico Ambulatorial Restrita a Consulta em Reumatologia nos 
Polos de Cuité PB,  Picuí PB nos Polos de Cuité e Picuí PB, tipo menor preço unitário e global 
desta licitação em favor da empresa DENSIMAGEM – Diagnostico Por Imagem LTDA – ME CNPJ 
17.250.998/0001-85, somando um valor total de R$ 66.000,00. Demais informações, 83-3372-2189. 

Cuité/PB, 27 de março de 2015.
Alison José da Silva Azevedo 

Presidente do CIMSC

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015
A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 16/01/2015, 

resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas 
as empresas: JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO – EPP; Item 8.2.10 Não apresentou o CREA 
do responsável técnico; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; CEDRO 
ENGENHARIA LTDA. – EPP; Item 8.2.7 A empresa não assinou as declarações; 7.5.1 Empresa 
não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; A CASA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. – ME; Item 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento do 
livro diário; 8.2.4 Certidão municipal vencida; V W CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – ME; Item 8.3.1 
Comprovação de capital social com mais de 60 dias de emissão; PRIIMEE.CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELLI; Item 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento 
do livro diário; 7.5.1, Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; 
CALADO E BESERRA CONSTRUÇÕES LTDA.-ME; Item 8.2.1 Cópia de CRC sem autenticação 
de cartório; 8.2.9 Com mais de 30 dias de emissão; 8.2.10 Não apresentou CREA do responsável 
técnico da empresa; 7.5.1 Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de 
proposta ( empresa com mesmo sócio da empresa COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA); 
VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.-ME; Item 7.5.1 Empresa não apresentou decla-
ração de elaboração independente de proposta; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME; 
Item 7.5.1 Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; WD 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME; Item 8.2.2. Não apresentou os termos de abertura e 
encerramento do livro diário; 8.2.9 Com mais de 30 dias de emissão; 8.3.1 Com mais de 60 dias de 
emissão e cópia sem autenticação de cartório; BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.-
-ME; Item 8.2.10 Não apresentou CREA da responsável técnica Susana Cristina Batista Lucena; 
8.3.1 Apresentou comprovação sem autenticação em cartório; SETA CONSTRUÇÕES LTDA; Item 
8.2.1 Não apresentou; 8.2.9 Não apresentou; 8.3.2 Não apresentou; GOPAN CONSTRUÇÕES 
EIRELLI – EPP; Item 8.2.1 CRC realizado fora do prazo; 8.2.2 Não apresentou os termos de 
abertura e encerramento do livro diário; 8.2.4 Certidão Municipal vencida; 8.2.7 Não apresentou; 
8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; 8.3.2 Não apresentou; INOVA 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI-ME; Item 8.2.1 Não apresentou; 8.2.2 Não 
apresentou os termos de abertura e encerramento do livro diário; 8.2.9 Não apresentou; 8.3.2 Não 
apresentou; BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; Item 8.2.1 Não apresentou; 8.2.2 
Apresentou o balanço do exercício de 2012; 8.2.3 Certidão da receita federal vencida; 8.2.4 Certidão 
municipal e estadual vencida; 8.2.5 Certidão de INSS e FGTS vencidas; 8.2.7 Não apresentou; 
8.2.9 Com mais de 30 dias de emissão; 8.2.10 Certidão do CREA vencida; 8.3.1 Com mais de 60 
dias de emissão; 8.3.2 Não apresentou; RM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELLI-
-EPP; item 8.2.1 CRC fora do prazo para cadastro; 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e 
encerramento do livro diário; 8.2.4 Cópia de certidão municipal sem autenticação do cartório; 8.2.9 
Cópia sem autenticação de cartório; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; 
8.3.2 Não apresentou; 7.5.1 Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de 
proposta; COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA; Item 8.2.1 Não apresentou; 8.2.9 Com mais 
de 30 dias de emissão; 8.3.1 Não apresentou; 8.3.2 Não apresentou (empresa com mesmo sócio 
da empresa CALADO E BESERRA CONSTRUÇÕES LTDA.-ME); SM CONSTRUÇÕES; Item 8.2.1 
Não apresentou; 8.2.5 Certidão FGTS vencida; 8.2.7 Não apresentou; 8.2.9 Com mais de 30 dias 
de emissão; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; 8.3.2 Não apresentou. 
Empresa habilitadas: CONSTRUSER – CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 
LTDA, CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA, Atendeu todos os itens do edital, 
empresa habilitada nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014; 
CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Atendeu todos os itens do edital. 
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. Prazo para abertura das propostas será 
dia 06 de Abril de 2015, às 08:00 horas, na sala da comissão de licitação.

 Marizópolis - PB, 27 de Março de 2015.
 PEDRO MORAIS FILHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015

A Comissão de Licitação após análise da documentação de habilitação recebida em 16/01/2015, 
resolve publicar o resultado da fase de habilitação, nos termos da Lei 8.666/93, sendo inabilitadas 
as empresas: JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO – EPP; Item 8.2.10 Não apresentou o CREA 
do responsável técnico; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; CEDRO 
ENGENHARIA LTDA. – EPP; Item 8.2.7 A empresa não assinou as declarações; 7.5.1 Empresa 
não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; A CASA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. – ME; Item 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento do 
livro diário; 8.2.4 Certidão municipal vencida; V W CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – ME; Item 8.3.1 
Comprovação de capital social com mais de 60 dias de emissão; PRIIMEE.CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELLI; Item 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento 
do livro diário; 7.5.1, Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; 
CALADO E BESERRA CONSTRUÇÕES LTDA.-ME; Item 8.2.1 Cópia de CRC sem autenticação de 
cartório; 8.2.9 Com mais de 30 dias de emissão; 8.2.10 Não apresentou CREA do responsável técnico 
da empresa; 7.5.1 Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta 
( empresa com mesmo sócio da empresa COVALE CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA); VANTUR 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.-ME; Item 7.5.1 Empresa não apresentou declaração de 
elaboração independente de proposta; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.-ME; Item 7.5.1 
Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; WD CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA.-ME; Item 8.2.2. Não apresentou os termos de abertura e encerramento do 
livro diário; 8.2.9 Com mais de 30 dias de emissão; 8.3.1 Com mais de 60 dias de emissão e cópia 
sem autenticação de cartório; BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA.-ME; Item 8.2.10 
Não apresentou CREA da responsável técnica Susana Cristina Batista Lucena; 8.3.1 Apresentou 
comprovação sem autenticação em cartório; SETA CONSTRUÇÕES LTDA; Item 8.2.1 Não apresen-
tou; 8.2.9 Não apresentou; 8.3.2 Não apresentou; GOPAN CONSTRUÇÕES EIRELLI – EPP; Item 
8.2.1 CRC realizado fora do prazo; 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento 
do livro diário; 8.2.4 Certidão Municipal vencida; 8.2.7 Não apresentou; 8.3.1 Comprovação de 
capital com mais de 60 dias de emissão; 8.3.2 Não apresentou; INOVA CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELLI-ME; Item 8.2.1 Não apresentou; 8.2.2 Não apresentou os termos de 
abertura e encerramento do livro diário; 8.2.9 Não apresentou; 8.3.2 Não apresentou; BARBOSA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; Item 8.2.1 Não apresentou; 8.2.2 Apresentou o balanço do 
exercício de 2012; 8.2.3 Certidão da receita federal vencida; 8.2.4 Certidão municipal e estadual 
vencida; 8.2.5 Certidão de INSS e FGTS vencidas; 8.2.7 Não apresentou; 8.2.9 Com mais de 30 
dias de emissão; 8.2.10 Certidão do CREA vencida; 8.3.1 Com mais de 60 dias de emissão; 8.3.2 
Não apresentou; RM CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELLI-EPP; item 8.2.1 CRC 
fora do prazo para cadastro; 8.2.2 Não apresentou os termos de abertura e encerramento do livro 
diário; 8.2.4 Cópia de certidão municipal sem autenticação do cartório; 8.2.9 Cópia sem autenticação 
de cartório; 8.3.1 Comprovação de capital com mais de 60 dias de emissão; 8.3.2 Não apresentou; 
7.5.1 Empresa não apresentou declaração de elaboração independente de proposta; COVALE 
CONSTRUÇÃO DO VALE LTDA; Item 8.2.1 Não apresentou; 8.2.9 Com mais de 30 dias de emissão; 
8.3.1 Não apresentou; 8.3.2 Não apresentou (empresa com mesmo sócio da empresa CALADO E 
BESERRA CONSTRUÇÕES LTDA.-ME); SM CONSTRUÇÕES; empresa inverteu os envelopes. 
Empresa habilitadas: CONSTRUSER – CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 
LTDA, CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVIÇOS LTDA, Atendeu todos os itens do edital, 
empresa habilitada nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014; 
CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Atendeu todos os itens do edital. 
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. Prazo para abertura das propostas será 
dia 06 de Abril de 2015, às 09:00 horas, na sala da comissão de licitação.

 Marizópolis - PB, 27 de Março de 2015.
 PEDRO MORAIS FILHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2015

OBJETIVO: Execução de serviços de gerenciamento e criação de conteúdo digital, específico 
para as Redes Sociais Oficiais da Prefeitura Municipal de Patos/PB, conforme Edital e ANEXOS.

 ABERTURA: 15/05/2011, às 09:00hs.
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 30 de março de 2015.
 Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2015

OBJETIVO: Execução dos serviços de construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE, no 
município de Patos – Paraíba,conforme edital e seus anexos.

ABERTURA: 04/05/2015, às 08h30min (Horário local).
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, no Centro Adminis-

trativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo 
Horizonte – Patos - PB, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 12h00. Informações pelo telefone 
0(xx)83-3423-3610.

PATOS - PB, 30 de março de 2015.
Kleber Cabral Brandão

PRESIDENTE DA CPL/PMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS, POR KM2, DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DA 
ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (83) 33081001.

Santo André - PB, 30 de Março de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS 

Pregoeira Oficial

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo André - PB, às 14:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
E OU PESSOA FISICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA . Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 004/2013. 
Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (83) 33081001.

Santo André - PB, 30 de Março de 2015
ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS 

Pregoeira Oficial

HOMOLOGAÇÃO
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS DESTINADAS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES 
AO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DOBU AUTO 
PEÇAS LTDA EPP - R$ 279.837,59.

Santo Andre - PB, 25 de Março de 2015
SILVANA FERNANDES MARINHO

 Prefeita

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS DESTINADAS AOS VE-

ÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO.FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00015/2015.DOTAÇÃO: 02030.04.121.2001.2006-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. 
DE ADMINISTRAÇÃO-REC.TES.MUNIC 02040.04.123.2001.2009-MANUT.DAS ATIV. DA 
SEC. DE FINANÇAS-REC.TES.MUNIC 02050.20.606.1008.2014-MANUT.DAS ATIV. INCENT.A 
PROD.AGROPECUARIA-REC.TES.MUNIC 02060.12.361.1001.2024-MANUT.DAS ATIV. DO 
TRANSP.ESCOLAR 02090.10.301.1002.2049-MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE-REC.FUS 
02090.10.301.1002.2056-MANUT.DAS ATIV. DO FMS-REC. OUTROS 02110.08.244.1003.2060-MA-
NUT.DAS ATIV. DA SEC. DES.SOCIAL-REC.TES.MUNIC 02110.08.244.1003.2067-MANUT.DAS 
ATIV. DO FMAS-REC.TES.FMAS 02120.04.122.2001.2070-MANUT.DAS ATIV. DA SEC.INFRAEST-
-REC.TES.MUNIC 3390.36.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Santo André e:CT Nº 00023/2105 - 27.03.15 - DOBU AUTO PEÇAS LTDA EPP - R$ 279.837,59

 
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-TIPO 1 LOCALIZADA NO SITIO MALHADA VERMELHA NO 
MUNICIPIO. Recursos: 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: (83) 33081001.

Santo Andre - PB, 30 de Março de 2015
ROSENILDO ALVES LOPES 

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2015

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Fenelon Medeiros, 57 - Centro - Santo Andre - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, NO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO FIR-
MADO COM O FNDE. Recursos: 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: (83) 33081001

.Santo Andre - PB, 30 de Março de 2015
ROSENILDO ALVES LOPES 

Presidente da Comissão

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2015

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2015, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DÁGUA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP - R$ 96.515,00.Santo Andre - PB, 25 de Março de 2015

SILVANA FERNANDES MARINHO 
Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VENDA E MANUTENÇÃO 

DE BOMBAS DÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO.FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2015.DOTAÇÃO: 02.050-SECRETARIA DE AGRICULTURA 
02050.20.606.1008.2015-MANUT.ATIV.INCENT.A PROD.AGROPECUARIA-REC.TES.MUNIC. 
02130-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02130.18.541.1009.2078-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.
DE MEIO AMBIENTE 3390.39.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
3390.30.0000-MATERIAL DE CONSUMOVIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e:CT Nº 00024/2015 - 27.03.15 - JO-
SELITO DE SOUZA GUIMARÃES EPP - R$ 96.515,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do dia 
17 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação 
de  Veículos  para atender as necessidades de diversas Secretarias do Município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Março de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

João Pessoa > Paraíba > terça-feira, 31 de março de 2015Publicidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
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 Materiais de Expedientes e Didáticos, para atender aos Programas Federais e demais setores 
da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 252.442,80.

Sertãozinho - PB, 13 de Março de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e Didáticos, para atender aos 

Programas Federais e demais setores da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00010/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, BRASILAL-
FABETIZADO, QUOTA, PEJA, IGDBF, PAIF, IGD-SUAS, SCFU, MAIS EDUCAÇÃO, FUNDEB, 
BRASILALFA,QSE, PAB FIXO,PDDE, PETI, PRO-JOVEM e CRAS, BLAT, BLOCO e OUTROS: 
3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00025/2015 - 16.03.15 - MAURILIO 
DE ALMEIDA MENDES - R$ 252.442,80.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2015, que objetiva: Aquisição de peixes 
congelados para serem distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período da 
semana santa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRIGORIFICO 
FRANGO DOURADO LTDA - ME - R$ 28.000,00.

Sertãozinho - PB, 23 de Março de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peixes congelados para serem distribuídos com famílias carentes deste 

Município durante o período da semana santa. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00011/2015. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 - Material de Distribui-
ção Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00026/2015 - 25.03.15 - FRIGORIFICO FRANGO 
DOURADO LTDA - ME - R$ 28.000,00.

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2015, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Materiais de Construções diversos para atender as demandas das Secretarias deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO JOSÉ DA SILVA - ME 
- R$ 78.797,10.

Sertãozinho - PB, 27 de Março de 2015.
MÁRCIA MOUSINHO ARAÚJO – Prefeita

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de Materiais de Construções diversos para atender as deman-

das das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2015. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE e FUS: 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Sertãozinho e: CT Nº 00027/2015 - 30.03.15 - JOÃO JOSÉ DA SILVA - ME - R$ 78.797,10.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços para 
realização de exames cardiológicos do tipo eletrocardiograma acompanhados de laudo médico, 
para atendimento de pacientes da Rede Municipal de Saúde deste Município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3685-1073.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Abril de 2015, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Equipamentos 
e Suprimentos de Informática, para atender as necessidades das Secretariais deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 001/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3685-1073.

Sertãozinho - PB, 27 de Março de 2015.
MAURICIO DO NASCIMENTO RIBEIRO - Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
Nº Termo Aditivo: 01.2015. Ref: Pregão Presencial 028.2014. Ref: Termo de Contrato 005/2015. 

Objeto: Aquisições de gasolina comum e óleo diesel; Contratante: Prefeitura Municipal de Sertão-
zinho; Contratado: Auto Posto São Francisco Ltda - ME. CNPJ nº 03.024.198/0001-31. Objeto do 
Termo: Acréscimos nos Percentuais de 9,1% para o litro de Gasolina Comum, 8,6% para o litro de 
Óleo Diesel B S10 e 9,2% para o litro de Óleo Diesel B S500, aos valores inicialmente contratados. 
Fundamentação: Art. 65, Inciso II, Alínea D, da Lei 8.666/93. Data Termo Aditivo: 12.03.2015. Período 
de Vigência: Até 31 de Dezembro de 2015. Márcia Mousinho Araújo – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do dia 
22 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de uma Patrulha Mecanizada posta de Trator Agrícola Novo, Batedeira de Cereais, Carreta tan-
que elíptico, carreta agrícola tipo basculhante, grade hidráulica e roçadeira agrícola, para uso do 
município, com recursos do contrato de repasse nº 784047/2013, firmado com o Governo Federal, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e por intermédio da Caixa Econômica Federal. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado.Telefone: (083) 3387-1066.

Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Março de 2015

ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2015

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 08:00 horas do 
dia 23 de Abril de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aqui-
sição de pneus, câmara de ar e protetores novos para uso de veículos e máquinas da Prefeitura 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 10/2009. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3387-1066.
Email: www.lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Março de 2015
ROSINERIS COSTA NERIS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
transportes escolar diversos, destinado a rede de ensino estadual, junta a esta prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 30 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de tecidos diversos, 
destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 025/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3291-2221.
Email: pm.riotinto@famup.com.br

Rio Tinto - PB, 30 de Março de 2015
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial

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 município de João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 TERMO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e demais normas inerentes a espécie, que a licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - SRP do tipo Menor Preço, tendo como 
objeto Eventual aquisição de matérias de expedientes e didáticos destinados a manutenção das 
secretarias municipais, que ocorreria no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, no dia 02 
de Abril de 2015 as 09:00 horas,  OCORRERÁ no dia 06 de Abril de 2015 as 09:00 horas. MOTIVO 
DO ADIAMENTO: Ausência de expediente (Ponto facultativo). Maiores informações e aquisição do 
edital completo na Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou pelo fone: (083) 3285-1529.

Gurinhém, 30 de Março de 2015. 
Rafael Rodrigues do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16.2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 08h30min, do dia 15.04.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada no Ramo 
pertinente para Confecções parceladas de MATERIAIS GRÁFICOS para as Secretarias Municipais 
de Administração, Finanças, Educação e Cultura e Fundo Municipal de Saúde, até dezembro de 
2015. Recursos Financeiros: PRÓPRIOS, FUS, PAB, VIG E SAUDE, MAC, MDE, QSE e FUNDEB 
40% e orçamentários previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Mulungu - PB, 26 de Março de 2015.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro Oficial

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 14h00min do dia 15.04.2015, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações/contratações eventuais de Veículos diversos 
para o transporte de alunos / outros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013 Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Mulungu - PB, 27 de Março de 2015.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS – Pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  2.05.010/2015
Considerando o que consta dos autos do Processo Nº 010/2015, cujo Objeto é a Locação de Imóvel  

situado a Rua  Oscar Guedes de Moura, 142 –Conjunto dos Professores, destinado ao funcionamento 
do CRAS  Pedregal – até 31 de dezembro de 2015, em observância aos requisitos previstos na 
legislação pertinente, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor de LUCIANO FERNANDES 
MONTEIRO inscrito no CPF sob Nº 450.635.754-04, no valor de R$: 13.200,00 (Treze mil e duzentos 
reais), com fundamento no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.Campina 
Grande, 02 de Março de 2015.  

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.009/2015
Considerando o que consta dos autos do Processo Nº 009/2015, cujo Objeto é a Locação de 

Imóvel  situado a Rua Amazonas, 65 – Liberdade, destinado ao funcionamento da CREAS I até 31 
de Dezembro de 2015, em observância aos requisitos previstos na legislação pertinente, RATIFICO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor de  CONTRUTORA MARILLAC LTDA, inscrito no CNPJ sob Nº 
12.731.675/0001-90, no valor de R$: 18.000,00 (dezoito mil reais ), com fundamento no Artigo 24, Inciso 
X, da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, conforme Análise da Comissão Permanente de 
Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.Campina Grande, 02 de Março de 2015.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.012/2015
Considerando o que consta dos autos do Processo Nº 012/2015, cujo Objeto é a contratação de 

empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados de licitação e folha de 
pagamento para utilização na Secretaria Municipal de Assistência Social, em observância aos requi-
sitos previstos na legislação pertinente, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor de PUBLIC 
SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, inscrito no CNPJ sob Nº 07.553.129/0001-76, no valor de R$: 
8.000,00 (Oito mil reais), com fundamento no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, conforme Análise da Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica.
Campina Grande, 02 de Março de 2015.

 EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2015
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2015, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a contratação de Serviços Técnicos Especializados, para manutenção das atividades da 
Assessoria de Comunicação, Administração do Site Institucional da Prefeitura Municipal de Ingá e 
Portal da transparência, no dia 15/04/2015 às 14:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 3394-
1236, até o dia 14/04/2015.

Ingá(PB), 30 de março de 2015.
DIOCLÉCIO GOMES DA SILVA

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato  Nº 2.05.014/2015. PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social e 
Luciano Fernandes Monteiro OBJETO: Locação de Imóvel situado a Rua Oscar Guedes de Moura, 
142 – Conjunto dos Professores – Campina Grande, destinado ao funcionamento do CRAS - Pedregal, 
até dezembro de 2015. VALOR: R$: 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais).  LICITAÇÃO: Dispensa 
Nº 2.05.010/2015. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTI-
CA:08.244.1018.2204 ELEMENTO DE DESPESA: 339036 FONTE DE RECURSOS:016 SIGNATÁ-
RIOS: Eva Gouveia e Luciano Fernandes Monteiro. DATA DA ASSINATURA: 02 de Março de 2015. 
VIGÊNCIA:até  31 de Dezembro de 2015

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato  Nº 2.05.012/2015. PARTES: Fundo Municipal de Assistência Social E 
Construtora Marillac LTDA OBJETO: Locação de Imóvel situado na Rua Amazonas, 65 - Liberdade, 
destinado ao funcionamento do CREAS I, até 31 De Dezembro de 2015. VALOR: R$: 18.000,00 (de-
zoito mil reais).LICITAÇÃO: Dispensa Nº 2.05.009/2015. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal Nº 8.666/93. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:08.244.1018.2195 ELEMENTO DE DESPESA: 339039 FONTE DE 
RECURSOS:016 SIGNATÁRIOS: Eva Gouveia e Construtora Marillac LTDA. DATA DA ASSINATURA: 
02 de Março de 2015, VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2015. 

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Nº 2.05.016/2015. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social E 
Public Software Informática LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada em implantação 
e suporte de sistemas informatizados de licitação e folha de pagamento para utilização na Secre-
taria Municipal de Assistência Social. VALOR: R$: 8.000,00 (Oito mil reais). LICITAÇÃO: Dispensa 
Nº 2.05.012/2015. FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
04.122.2001.2214. ELEMENTO DE DESPESA: 339039 FONTE DE RECURSOS:060. SIGNATÁRIOS: 
Eva Gouveia e Public Software Informática LTDA. DATA DA ASSINATURA: 02 de Março de 2014. 
VIGÊNCIA : até 31 de Dezembro de 2015.

EVA GOUVEIA
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2015

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2015, que objetiva: Locação de 01 (um) Ônibus des-
tinado a Secretária Municipal de Saúde deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Fracassada.

Capim - PB, 30 de Março de 2015
EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL DANTAS - Secretária de Saúde

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00003/2015.
OBJETO: Locação de 01 (um) Ônibus destinado a Secretária Municipal de Saúde deste município.
ABERTURA: 27/03/2015 as 11:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada.
DATA: 30/03/2015.
 

Município de Santa Terezinha
Prefeitura Municipal

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 001/2015
OBJETO: Aquisição exclusiva de hortfrutgranjeiro oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural ou suas organizações, que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do 
Municipio de Santa Terezinha/PB, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

INÍCIO DA CHAMADA PÚBLICA: Classificação e Julgamento das Propostas: Dia 30 de abril de 
2015, às 09:00 (nove) horas.

LOCAL DA CHAMADA PÚBLICA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha/
PB, Rua José Nunes, 11, Centro, Santa Terezinha/PB, Tel: (83) 3419-1011/ ramal 205.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: nos moldes da Lei nº 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 de 16/07/2009 
(FNDE), Lei 8.666/93.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Santa Terezinha-PB, 
através de sua Comissão de Licitação e contratos.

Santa Terezinha-PB, 30 de março de 2015.
José Lucivânio Rodrigues da Costa

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA REUNIÃO.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2015

 OBJETO: Aquisição de combustíveis para veículos em trânsito destinados à manutenção da frota 
de veículos do município de Patos-PB.

 ABERTURA: 14/04/ 2015 ás 09h: 00min (Horário de Brasília)
 INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital, no Centro Administrativo Aderbal Mar-

tins – 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 30 de março de 2015.
RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS (PB)

AVISO DE LICITAÇÃO SEGUNDA REUNIÃO.
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 041/2015

 OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material esportivo, desti-
nado às necessidades das diversas Secretarias do município de Patos – PB.

ABERTURA: 15 de abril de 2015 ás 09:h00min (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), 30 de março de 2015.
 RAMALEY FERDINANDO DE ARAUJO NÓBREGA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2015
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedo 

em diversas ruas no Município de Paulista.
LICITANTES HABILITADOS:
- CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA.
- K1 LOCADORA, CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA-ME.
LICITANTES INABILITADOS:
- COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA. ITEM 8.3.1 – EMISSÃO COM MAIS DE 60 DIAS, 

8.2.6 – NÃO APRESENTOU.
- CRV. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ITEM 8.2.4 – NÃO APRESENTOU CERTIDÃO 

MUNICIPAL.
- DEL. ENGENHARIA EIRELI. ITEM 8.2.9 – NÃO APRESENTOU.
- J.F. SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. ITEM 7.5.1 – NÃO APRESENTOU, 8.3.1 

– EMISSÃO COM MAIS DE 60 DIAS, 8.3.2 – ACERVO NÃO COMPATIVEL COM O OBJETO DO 
CERTAME.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
07/04/2015, às 07:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro 
- Paulista - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 34451011.
Paulista - PB, 03 de Março de 2015

WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS - Presidente da Comissão

PREFEITUR MUNICIPAL DE IBIARA
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  

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO Nº. 6.782/2014                                              PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015

O Pregoeiro Oficial da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR, no uso de 
suas atribuições, com fundamento no Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA 
o presente procedimento que tem por objeto o  REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL PARA ATENDER AO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTA 
AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa: SOS GÁS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 
Nº. 11.893.112/0001-35, por ter sido considerada vencedora do item único da presente licitação, 
perfazendo um valor global de R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS).

João Pessoa, 30 de Março de 2015
Artur Hermógenes da Silva Dantas

Pregoeiro/Presidente da CPL
EMLUR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº. 6.782/2014                                               PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria 
Jurídica, e HOMOLOGO o presente procedimento que tem por objeto por objeto o  REGISTRO DE 
PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO A GRANEL PARA ATENDER 
AO SETOR DE NUTRIÇÃO DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor da empresa: SOS GÁS DIS-
TRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ Nº. . 11.893.112/0001-35, por ter sido considerada vencedora 
do item único da presente licitação, perfazendo um valor global de R$ 66.000,00 (SESSENTA E 
SEIS MIL REAIS) com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica 
convocado o adjudicatário para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e o consequente 
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 no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 30 de Março de 2015
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente 
EMLUR

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

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2015
OBJETO: Contratação de empresa para construção de um Portal Turístico na entrada principal 

da Cidade São João do Rio do Peixe-PB.
LICITANTE HABILITADO:
- PLANCON - PLANEJAMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
LICITANTES INABILITADOS:
- BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME.
- DB Construções e Serviços LTDA.
- PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELLI EPP.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
13/04/2015, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São 
João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3535-2334.
São João Rio do Peixe - PB, 30 de Março de 2015

PABLO RAMIREZ PIRES DE MELO - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS NECESSI-
DADES DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3645-1023.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com
Parari - PB, 30 de Março de 2015

JOSÉ JOSEMAR FERREIRA DE SOUSA - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 10:30 horas do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO E INSTALAÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A 
FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3645-1023.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com
Parari - PB, 30 de Março de 2015

JOSÉ JOSEMAR FERREIRA DE SOUSA - Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÕES PARA PREGÃO PRESENCIAL N068/2015
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 22/04/2015 às 09h para:

Aquisição de material permanente, destinado a Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços 
Agrícolas - SEDAP/EMPASA, 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 - 15-00238-0
João Pessoa, 30 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 N079/2015
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 16/04/2015 às 09h para:

Registro de preços para contratação de serviços de atendimento de pista - diversos aeroportos, 
destinado a Secretaria de Estado do Governo - SEG/PARA ATENDIMENTO DA CASA MILITAR DO 
GOVERNADOR - CMG, 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 - 15-00244-6
João Pessoa, 30 de março de 2015.

Vivianne Pereira Almeida Diniz
Gerente Executiva de Licitação

35A UNIÃO 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI

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

Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 12:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECES-
SIDADES DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3645-1023.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com
Parari - PB, 30 de Março de 2015

JOSÉ JOSEMAR FERREIRA DE SOUSA
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3645-1023.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com
Parari - PB, 30 de Março de 2015

JOSÉ JOSERMAR FERREIRA DE SOUSA
Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 15:30 horas do dia 13 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DESTINADAS AS NECES-
SIDADES DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3645-1023.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com
Parari - PB, 30 de Março de 2015

JOSÉ JOSEMAR FERREIRA DE SOUSA
Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM 
CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. Recursos: MINISTERIO DOS ESPORTES/CEF e Pró-
prios previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações e retirada do edital na sede da CPL : no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3645-1023.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com
Parari - PB, 30 de Março de 2015

CRISOLOGO MATIAS DE QUEIROZ
Presidente da Comissão 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 11:30 horas do dia 16 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
BASICA DE SAÚDE NESTE. Recursos: MS e próprios previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações e retirada do edital na sede 
da CPL: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3645-1023. Email: pmparari_cpl@hotmail.com

Parari - PB, 30 de Março de 2015
CRISOLOGO MATIAS DE QUEIROZ

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2015
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Tertuliano Aires de Queiroz, 168 - Centro - Parari - PB, às 14:30 horas do dia 16 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. Re-
cursos: MINISTERIO DO TURISMO/TURISMO NO BRASIL/CEF e Próprios previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações e 
retirada do edital na sede da CPL: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3645-1023.

Email: pmparari_cpl@hotmail.com
Parari - PB, 30 de Março de 2015

CRISOLOGO MATIAS DE QUEIROZ
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2015.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiaria-
mente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações 
e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial para 
registro de preço do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas como 
ME e EPP no dia 16 de abril de 2015 às 14:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE 
PÚBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Pitimbu, na RUA PADRE JOSÉ JOÃO, 31 – CENTRO - 58.324-000 – PITIMBU 
- PARAIBA. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Pitimbu-PB, 30 de março de 2015.
Wuilians Jonys Tavares Gabi

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 010/2015-SRP
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CARTUCHOS E 

TONNERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
torna público que a reunião para análise das propostas, lances e habilitação do pregão 010/2015 que 
aconteceria no dia 08 de Abril de 2015 as 09h00min horas ocorrerá no dia 10 de Abril de 2015 as 
09h00min. 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, 30 de Março de 2015.
Milton de Almeida e Silva Júnior

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 12 de Março de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa: MAISON DE MEL LTDA – ME, no valor de R$ 95.960,00 

(Noventa e Cinco Mil Novecentos e Sessenta Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Lagoa de Dentro - PB, 12 de Março de 2015.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quan-

do do julgamento da Pregão Presencial N.º 004/2015, Processo nº 2015.02.011, ADJUDICAMOS o 
Presente Pregão Presencial para a Empresa: MAISON DE MEL LTDA – ME, no valor de R$ 95.960,00 
(Noventa e Cinco Mil Novecentos e Sessenta Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 12 de Março de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 06 de Março de 2015 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor do Senhor: RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR, no valor de R$ 

35.200,00 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais).pelas razões expostas no referido Laudo.
Lagoa de Dentro - PB, 06 de Março de 2015.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quan-

do do julgamento da Pregão Presencial N.º 005/2015, Processo nº 2015.02.012, ADJUDICAMOS o 
Presente Pregão Presencial para o Senhor: RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR, no valor de R$ 
35.200,00 (Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais).

Lagoa de Dentro - PB, 06 de Março de 2015.
MARIA ELIZABETH LIMA DE AGUIAR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR
COORDENAÇÃO DO PNAIC 

AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PROFESSORES ORIENTA-
DORES DE ESTUDOS BOLSISTAS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE 
CERTA- PNAIC

PROCESSO ADM. Nº. 2015/032260
OBJETO: Seleção de candidatos em regime de bolsa temporária, mantida pelo Governo Federal, 

para atuarem como Professores Orientadores de Estudos, no período compreendido entre abril de 
2015 a março de 2016, podendo esse período ser alterado, conforme necessidade das coordenações 
nacional ou municipal.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Coordenação do 
PNAIC, torna público que fará realizar PROCESSO SELETIVO INTERNO do objeto em referência. 
As inscrições serão realizadas nos dias 01 e 06 de abril de 2015, exclusivamente na Coordenação 
do PNAIC, no seguinte endereço: Avenida Diógenes Chianca, nº 1.777 – Água Fria, João Pessoa/PB, 
na DGC - Diretoria de Gestão Curricular - no horário de 08:30 às 14:00 horas. Maiores informações 
poderão ser obtidas através do telefone nº. (83) 8844-8187.

João Pessoa, 30 de março de 2015.
Edilma Ferreira da Costa

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015
PROCESSO ADM. Nº 2015.02.011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURAE FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL.

EMPRESA: MAISON DE MEL LTDA – ME
CNPJ: 04.670.050/0001-37

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. UNID. V. TOTAL
1 PÃO TIPO FRANCÊS 500 kg R$          6,00 R$         3.000,00 
2 PÃO PARA CACHORRO QUENTE 2000 pct R$          2,90 R$         5.800,00 
3 PÃO DE FORMA 2000 fr R$          2,90 R$         5.800,00 
4 COXINHA 100 kg R$        34,00 R$         3.400,00 
5 PASTEL 100 und R$        34,00 R$         3.400,00 
6 ENROLADINHO 100 und R$        34,00 R$         3.400,00 
7 EMPADA (FRANGO) 100 und R$        34,00 R$         3.400,00 
8 PÃO DE QUEIJO 80 kg R$        34,00 R$         2.720,00 
9 RIZOLE 90 pct R$        34,00 R$         3.060,00 

10 BOLINHO DE BACALHAU 100 pct 500g R$        34,00 R$         3.400,00 
11 BOLINHO DE QUEIJO 100 pct R$        34,00 R$         3.400,00 
12 EMPANADO DE CAMARÃO 5000 und R$          1,90 R$         9.500,00 
13 SALAME 100 kg R$        73,00 R$         7.300,00 
14 QUEIJO PRATO 100 kg R$        29,00 R$         2.900,00 
15 PRESUNTO DE PERU 100 kg R$        34,00 R$         3.400,00 
16 QUEIJO DO REINO 100 kg R$        68,00 R$         6.800,00 
17 TORTA DE MORANGO 90 pc R$        33,00 R$         2.970,00 
18 TORTA DE ABACAXI 90 und R$        28,00 R$         2.520,00 
19 BOLO DE CHOCOLATE 100 pct R$        18,00 R$         1.800,00 
20 BOLO DE MILHO 50 und R$        15,00 R$            750,00 
21 BEIJINHO 600 pct R$          1,90 R$         1.140,00 
22 TORTA ELIZABETH 200 pct 500g R$        33,00 R$         6.600,00 
23 CANUDINHO 5000 Bandejas R$          1,90 R$         9.500,00 

R$ 95.960,00
Noventa e Cinco Mil Novecentos e Sessenta Reais

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 Lagoa de Dentro.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, por intermédio 
do Prefeito Municipal, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Lagoa de Dentro - PB, 12 de Março de 2015.
FABIANO PEDRO DA SILVA

Prefeito Constitucional

 
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro 

Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – Pb

 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2015

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2015
PROCESSO ADM. Nº 2015.02.012

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, 
ORÇAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO.

EMPRESA: RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR 
CPF: 885.744.074-53

1. VALOR TOTAL REGISTRADO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. UNID. V. TOTAL

1

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO 
ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE 
EMPENHOS, ORÇAMENTOS E RECEITAS 
JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE 
LAGOA DE DENTRO

UND 11 R$      3.200,00 R$       35.200,00

TOTAL R$ 35.200,00
Trinta e Cinco Mil e Duzentos Reais

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 Lagoa de Dentro.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, por intermédio 
do Prefeito Municipal, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata de Registro de Preços.

Lagoa de Dentro - PB, 06 de Março de 2015.
FABIANO PEDRO DA SILVA

Prefeito Constitucional

 
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro 

Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro – Pb

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo menor preço Por Item, EXCLUSIVO para ME e EPP, no dia 16 de Abril de 2015 
as 10:00 horas, tendo como objetivo: Aquisição de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, 
madeiramentos e ferramentas, destinados a manutenção das secretarias municipais. A reunião 
ocorrerá na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, localizado na 
Rua Gov. Flávio Ribeiro, s/n – Centro – Gurinhém-PB. Maiores informações através do telefone: 
(083) 3285-1529 no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém, 30 de Março de 2015.
DIOGO DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2015
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Henriques, 84 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2015, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS COM CONDUTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE.. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361 1388. Email: cplesperanca@gmail.com

Esperança - PB, 30 de Março de 2015
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA). 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RE-
CURSOS PRÓPRIO-FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015 PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e CT Nº 00085/2015 - 27.03.15 - FRANCISCO 
PETRONIO BATISTA BELARMINO - R$ 78.900,00 CT Nº 00086/2015 - 27.03.15 - FRANKLIN 
TORRES COSTA - R$ 87.135,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE HORTIFRUTI. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00021/2015. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2015: RECURSOS PRÓPRIOS / 
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2015. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança CT Nº 00087/2015 - 27.03.15 - JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA 
TARGINO 02755719478 - R$ 53.005,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PADARIA); HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO PETRONIO BATISTA BELARMINO - R$ 78.900,00; 
FRANKLIN TORRES COSTA - R$ 87.135,00.

Esperança - PB, 27 de Março de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2015
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2015, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA 
PARCELADA DE HORTIFRUTI; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478 - R$ 53.005,00.

Esperança - PB, 27 de Março de 2015.
ANDERSON MONTEIRO COSTA

Prefeito

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA – A Secretaria Municipal de Ha-

bitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, a Licença Prévia para o empreendimento da COMUNIDADE do S, localizado no bairro 
do Roger – João Pessoa/PB

José Mariz
Secretário Ajunto de Habitação Social - SEMHAB

EDITAL DE CHAMAMENTO n. 36
Te n d o  e m  v i s t a  o  q u e  d i s p õ e  o  A r t .  1 5 1 ,  P a r á g r a f o  Ú n i c o ,  d a  L e i                                                                                                                                              

Complementar n. 58/2003, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, 
fica convocado o servidor: José da Cunha Torres Filho , matrícula n. 600.416-4, para no prazo de 
DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Adminis-
trativo - Bloco I - 5º andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 
12h00 e das 14h00 às 18h00, a fim de apresentar DEFESA no Processo Administrativo Disciplinar 
nº 0009062-8/2014. 

João Pessoa, 30 de Março de 2015.
CLÁUDIO ROBERTO TOLÊDO DE SANTANA

Presidente da CPI

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 29.07.14.619 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2014
DATA DE ABERTURA: 16/04/2015 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 15-00237-2
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN-

TOS DE REFRIGERAÇÃO, CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS E MEDIDORES DE DISTÂNCIA 
A LASER PARA A 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, 30 de março de 2015.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL/SES-PB
Mat. 170.333-1

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 06.01.14.532 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2014
DATA DE ABERTURA: 14/04/2015 - ÀS 09h.
REGISTRO CGE Nº 15-00239-8
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UBV´S PESADOS VEICULARES, TERMONEBULIZADORES POR-

TÁTEIS E ATOMIZADORES PARA A GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL.
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: 160 – Convênio TF/VS (fundo a fundo). 
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, 30 de março de 2015.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira/Presidente da CPL/SES-PB
Mat. 170.333-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILIATAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/2015
 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para conheci-

mento dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Toma da de Preços nº 001/2015, 
empresas Inabilitadas: Não houve, e empresas Habilitadas: Construtora F S Empreendimentos 
Ltda-ME, CNPJ Nº 17.615.353/0001-07; Viga Engenharia Eireli-EPP, CNPJ Nº 14.575.353/0001-
24, e Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, o Presidente da 
CPL abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, e comunica os licitantes 
que não havendo interposição de recursos administrativos contra o julgado, a sessão pública para 
abertura dos envelopes proposta será as 16h:30mn (dezesseis horas e trinta minutos), do dia 10 
de abril de 2015, na sala da CPL, 

Desterro/PB, 30 de março de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILIATAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº TP001/2015
 A Prefeitura de Desterro/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna publico para conheci-

mento dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Toma da de Preços nº 001/2015, 
empresas Inabilitadas: Não houve, e empresas Habilitadas: Construtora F S Empreendimentos 
Ltda-ME, CNPJ Nº 17.615.353/0001-07; Viga Engenharia Eireli-EPP, CNPJ Nº 14.575.353/0001-
24, e Costa Lira Serviços e Transportes Ltda-EPP, CNPJ Nº 17.614.228/0001-74, o Presidente da 
CPL abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, e comunica os licitantes 
que não havendo interposição de recursos administrativos contra o julgado, a sessão pública para 
abertura dos envelopes proposta será as 16h:30mn (dezesseis horas e trinta minutos), do dia 10 
de abril de 2015, na sala da CPL, 

Desterro/PB, 30 de março de 2015.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CNPJ/CPF 08.944.092/0001-70requereu junto a SUDE-
MA – SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTEa Licença de Instalação 
referente ao projeto de construção de um Hospital , PROCESSO Nº 2014-009258.

FRAPP EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 11.566.101/0001-40, situada a Rua Prefeito 
José Leite nº 106, Miramar, João Pessoa-PB, Torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente emitiu a Licença Prévia nº 508/2015 em João Pessoa, 26 de 
março de 2015 – Praza: 365 dias. Para a atividade de: Edificação multifamiliar, em área dotada 
de rede coletora pública. Na AVENIDA MARIA ELIZABETH - Município: JOÃO PESSOA – UF: PB. 
Processo: 2014-006713/TEC/LP-2223.

MARIA GLORIETE VELOSO – Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – EDF. MULTIFAMILIAR COM 04 APTS = IT: 
250MIL = AC: 399,68 - NE: 04 = L/ATV: RUA FUNCIONARIO PÚBLICO PAULO ANTONIO BASTOS 
PORTELA, QD 64, LT 0349, GRAMAME, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2015-000971/TEC/LO-9470.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA IDEAL EIRELI – ME, Torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE OPERAÇÃO – ED. 
MULTIFAMILIAR COM 04 APTOS = IT: 140MIL = AC: 201,86M² = NE: 04 = L/ATV: RUA SEM NOME, 
7573 – QD. 154, LT. 0283, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2015-001708/TEC/LO-9595.

POTYGUAR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 03.263.964/0001-10, Torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
– EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 02 UNDS = AC: 120,22m² = INV. 70.000 = EMP. 02 - LOC. 
ATV: RUA PROJETADA QD. 24 LT. 534 - LOT. PLANO DE VIDA - SANTA RITA – PB. Processo: 
2015-001670/TEC/LI-3940.

POTYGUAR CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 03.263.964/0001-10, Torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, LICENÇA DE INSTALAÇÃO – 
EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR COM 02 NUNDS = AC: 120,22m² = INV. 70.000 = EMP. 02 – LOC. 
ATV: RUA PROJETADA QD. 24 LT. 533 – TIBIRI II – LOT. PLANO DE VIDA – SANTA RITA – PB. 
Processo: 2015-001672/TEC/LI-3941.

ELIZABETH PRODUTOS CERAMICOS LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.568.537/0001-64, Torna público 
que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Ope-
ração nº 402/2015 em João Pessoa, 5 de março de 2015 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
LAVRA DE SIENITO. REFERENTE AO PROCESSO DNPM Nº 846.103/2001. PORTARIA DE LAVRA 
Nº 347/2006. Na(o) – FAZENDA RIACHO DA CRAIBEIRA, S/Nº, Município: PEDRA LAVRADA – UF: 
PB. Processo: 2014-007897/TEC/LO-8841.

CIR – COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS, ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS 
DE ESTIMAÇÃO LTDA-ME – CNPJ Nº 21.711.986/0001-88, Torna público que requereu a SE-
MAM – Secretaria do Meio Ambiente a Licença para Funcionamento da Empresa com atividades 
veterinárias, situada na Rua Luiz Gonzaga de Andrade, Nº 38 NO Barro dos Bancários, no Município 
de João Pessoa/PB.

LEON CARLOS MIRANDA DE ALBUQUERQUE – CNPJ Nº 10.822.927/0001-60, torna público que 
recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença Renovação da L.O, para Comercio 
Varejista de lubrificantes, situado a Av. Josefa Taveira Nº 309, Mangabeira. 

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 ambiental, em João 
Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. Para atividade de: AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RECUPERA-
ÇÃO DO AÇUDE BASTIANA, CONTEMPLANDO LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES, 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS, ENTRE OUTROS=INV:167.160.38=VOLUME:1.543
,68M²=TEXEIRA/PB Processo: 2015-001122/TEC/AA-3375
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